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despre fiecare în patte, dru· şi

preferat la Sibiu - este

despre toate la un loc, despre

tre cele n1.ai "ofettante" piese

rotund de ani, 40 sau 50, de la

drwnul pe care merge în clipa

ale dramaturgiei româneşti, pre

înfrintarea lor ca "teatre de Stat".
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N-am participat decât la unul
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Reluat·ea piesei după 50 de ani
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de poezie al teatr1.. u ui sibiat1., cu

sibiene, care se învredniciseră
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a lui Mihai Bica, actorul
înţelegând şi ceea ce spune, şi

ele

semnificaţia întregului din care

fel de spectacol ? Ca director de
teatru particular nu şi-ar fi per

la obiect. Mai ales dacă nu m-am

putând
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starea

unui teatru, la un moment dat.

face prute, atunci suntetn, cu

Căci, ne place sau nu, fotbalul
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al poeziei, chiat· dacă imaginile

are
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nUJnai că dădea faliment, dat·
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nilor electorale. Mai mult decât
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atât,
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ne-a invitat nu doar la unul, ci
la patm spectacole, înseamnă
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realistă,

unor pro

să nu-şi fi dotit altceva decât

Necesara protecţie a conswna
torului de teatru

tocmai cinstit. Iar dacă Sibiul

comentădi

sin1.plă
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şi

publicului, că direc
torul teatrului este şi şeful oficiu
lui pentnt protecţia consuma
tontlui de teatnt, că abolirea

gonirea

cenzurii

nu
"ideologice"
şi eliminarea cenzurii
artistice şi a cenzurii bunului
simţ, că exercitarea funcţiei de
director de teatru implică şi

sclîimbă cu nimic fondul pro
blemei şi nici nu poate salva un
text lipsit de valoare artistică.

asumarea responsabilitiiţii de a
opri un spectaco4 dacă este evi

Aveam să-1 reîntâlnesc pe atât
de promiţătorul tânăr regiZor de
odinioar-ă Mihai Constantin
Ranin autorul unui incitant ttip
tic mazilic'Ul pe scena sibiană,
realizat către sfârşitul anilor '80,
semnând acum, în 1998, cu
matutitate profesională şi tact în
solicitarea actorilor, regia şi
scenografia unui Don Quijote
de basm, ca o iniţiere în ceea ce
poate fi dincolo de cuvinte, de
sunete, de imagini. Scenariul
său
de
spectacol,
după
CeiVantes, nu se opreşte decât
la câteva episoade semnifica
tive, preocupat parcă în nl.ai
mare tnăsură de "umbra" lui
Don Quijote, Sand1o Panza.
Uneori, textul extins al comen
tatotului Unamuno sparge vraja
ţesută până atunci cu grijă,
inducându-ne nedorita senzaţie
de teatru radiofonic. Dar· spec
tacolul are o clară intenţie stilis
tică , urmălită cu tenacitate şi
remarcabil realizată 1nai ales
sub raport scenogr-afic, tărâmul
mirific în care pătrundem
având puritatea aspiraţiilor ado
lescentine - desigur, şi ele don

1nseamnă

dent că acesta nu poate face
decât deseiVicii teatrului şi
publicului pe care, de bine-de
rău, îl mai are.

o ak.weall cu pretenţii

Leonid M. Arcade ( Mămăligă)
s-a născut la Vaslui în 1921 şi
trăieşte la Paris din 1 946, fiind
Lm om nu numai foarte bogat,
ci şi pasionat de (propria-i) lite
ratură. E dreptul dumnealui să
saie, e dreptul editurilor să-1
publice, e dreptul teatrelor să-l
joace, dar e şi dreptul meu să
mă mir de ceea ce ar fi trebuit
de mult să nu mă mai rnire.
Mărturisesc totuşi că mi-e mult
rn.ai uşor să-1 înţeleg "ome
neşte" pe autorul dispus să facă
orice ca să-şi vadă textul tipărit
sau jucat, ba chiar şi pe regi
zorul care încearcă (desigur,
dezinteresat) să-1 "ajute", decât
pe directorul de teatru, nu par
ticular, ci "de Stat'', care ar trebui
să răspundă de calitatea reper
totiului pus în scenă, nu pe
banii săi, ci ai conttibuabililor. E
de tot hazul când directorii cu
pricina - nu neapărat şi nu
numai din Sibiu - au grijă să-şi
acopere oala cu sloganuri mai
vedîi sau 1nai noi, preCUln
"promovarea drarnaturgiei con
temporane" sau "recuperarea
scenică" a valo1ilor drarna
turgiei din exil.
N-am nimic cu venerabilul
domn L.M. Arcade, dar nici tex
tul domniei sale, Scrisorile bJi
Condurică, în ciuda btmelor
intenţii anti-totalitariste care-1
animă , n-are ninîic comun cu
drarnatLilgia reprezentabilă. Cea
mai bună demonstt-aţie ne-o
oferă chiar spectacolul sibian, a
cărui regie şi scenografie sunt
semnate - indescifrabil artistic de Mill.ai Constantin Ranin Ştiu
că pot fi uşor acuzat de "nostal
gii ceauşiste" de pe vremea
"Cântării României", dar asta nu
.

Umbra lui Don Quijote

,

qu ijoteşti.
Mil1.ai Bica în Don Quijote are
nu numai datele exterioare, ci şi
temperamentul necesar per
sonajului interpretat, lipsindu-i
poate doar acel "exces" de
entuziasm, capabil să ne ia şi pe
noi împreună cu el, o dată cu
Sancho Panza. Inte1pretat cu
haz suculent, dar şi cu bine
servite tâlcuri subtile de acttiţa
Kitty Stroescu , Sancho Panza
devine, din tălmăcitorul lui Don
Quijote, continuatorul său, trav
estiul acttiţei încununând o
remarcabilă carieră artistică. I-a
reuşit SLilptinzător de bine aerul
neajutorat al lui Sand1o, cel
care-i defineşte apartenenţa la
mar·ea familie a păguboşilor de
ieri, de azi şi de mâine. Îşi
schiţează convingător persona
Mărgărit
Rodica
jele
(Dulcineea), Dar1a I.ă.zărescu

Mihai Bica şi Kitty Stroescu in Don Quijote

Popa
(Tereza ),
Geraldina
Basarab ( Ducesa) şi Benedict
Dumitrescu (Ducele). În rolul
"cotnentatotului"
Unamuno,
Ion Buleandră se luptă încă vi
zibil cu dificultăţile textului.
Apariţiile lui Avram Besoiu, în
Preot şi 1nai ales în Drac, nu
trec neobsetvate, anîintind
stt"ăluciri
odinioară.
de
In1.presionează plăcut dezin
voltura
actorului-păpuşar
Pedt·o, ar-gLllnentând condu
dent inventivitatea viziunii regi
zor-ale. În ciuda lentorii sale,
Don Quijote e un spectacol
solid şi coerent, deloc lipsit de
aL1ra inefabilă a poeziei scenice.
I-ar fi trebuit însă nl.ai multă
vlagă, ca să nu par-ă, ca la pre
mieră, îmbătrânit înainte de
vreme.
*

*

*

Se poate descifra, din cele patru
spectacole, un program al
teatrului ? Fără îndoială că nu.
Poate fi constatată în schimb o
SUlprinzătoare lipsă de exigenţă
artistică, îndt·eptăţindu-ne să
vorbim despre Teatrul "Radu
Stanca" din Sibiu, fie şi la a 50-a
sa aniversare, ca despre un
teatru aflat, dacă nu (încă) în
cădere liberă, în orice caz în
detivă.
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