t

g

'

-

1 a

Sotronul
�

spectacolului, căutând epuizat o iluzorie poartă de
majoritatea regizorilor se încăpăţâ- scăpare. Din aceste date, în cele 30 de
nează să monteze bucăţi a căror : minute cât a durat reprezentaţia, Raluca
durată scenică variază între două şi (cel
Niţă a închegat un univers.
puţin) patru ore. Dacă acest timp se jus
Una din calităţile spectacolului a fost rit
tifică uneori, în cea mai mare parte a mul. "Demersul" personajelor şi co
cazurilor el ar putea fi redus la jumătate.
mentarea neîntreruptă a situaţiilor sunt
Adesea, creatorii se gândesc mai curând coerente datorită lucrului cu actorii. Se
perorează continuu, dar fiecare replică o
la reuşita lor estetică decât la interesul
publicului, care e din ce în ce mai greu de pregăteşte pe cealaltă prin tensiunea şi
stâmit.
conţinutul ei. Imaginile şi cuvintele con
Sunt semne, însă, că generaţia în formare struiesc sensuri în spirală, pe verticală.
îşi găseşte în cu totul alt mod rostul în
Personajele nu par afectate fizic de
teatru. Faptul că o studentă, Raluca Niţă, deshidratare, foame, căldură; sunt
alege un text de teatru scurt, De mers în îmbrăcate în costume negre, păstrate
pustiu de Dumitru Solomon, pentru a-1
incredibil de bine. Rănile şi zdrenţele sunt
reprezenta în afara şcolii, respectiv la vizibile altundeva: în bandajele deşirate,
Târgui Internaţional de Arte Vizuale,
"puse la uscat" pe sfori întinse de-a lungul
dovedeşte că, pentru ea, nu dimensiunea întregului spaţiu de joc. Tot vizual e
atrage după sine calitatea şi că, deci, nu
explicitată metafora căutării în cele patru
are nevoie de cuvinte multe pentru a puncte cardinale, prin acul de busolă care
spune ce are de spus.
este fiecare personaj în parte, w chipul
său jumătate vopsit în alb. Doar lipsa
comunicării le face să arate fiecare în altă
direcţie.
Prezenţa, la propriu, a Ralucăi Niţă în
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scu r s u b l u n a
co s m etizări i

e când TVR are un nou consiliu şi un nou preşedinte
treburile merg tot mai îmbucurător. O primă decizie
benefică: lucrurile urîte nu trebuie spuse pe şleau.
Cetăţeni, fiţi fericiţi ! Astăzi, ca şi alte dăţi, TVR o să vă prote
jeze de realităţile crude şi o să vă zică, în şoaptă caldă, doar
ceea ce doriţi să auziţi. Începutul s-a făcut cu însăşi dromatur
gia natianală.
Bunăoară, Proştii sub clar de lunll de T. Mazilu, devine simplu,
dulce, atractiv, Sub clar de lunll. De unde proşti în ţărişoara
noastră ? Nu avem imbecili, nici măcar sub cupola televiziunii
care, spre deosebire de circ, nici n-are cupolă. lată un mesaj
clar şi flatant pentru abonatul TVR. Nu ştim dacă urmaşilor lui
Mazilu li s-a cerut acordul, dar el. autorul sarcastic, ar jubila
vllzându-şi vorba tăiată pe altarul bunăstării telespectatorului,
asimilat. probabil, de patriarhala noastră TVR, personajelor
sale. Cum să-I bage televiziunea naţională în fandacsie pe
abonatul Leonida pronunţând cuvântul proştJi ?
Prin extensie, o eventuală ecranizare după Dascăl prost de I.L.

�

spectacolele pe care le montează este pe
cale să devină un loc comun al acestora.
De astă dată, personajul pe care îl interpretează este o apariţie ciudată, uşor
dementă: mersul abulic, rânjetul, cozile
(ca ridicate pe sârmă) - regresiune la
copilărie, prin nebunie.
Atât evoluţia propriului personaj, cât şi a
celorlalte (şi a spectacolului în sine), mi-au
dat impresia că temperamentul pe care îl
vădesc este determinat de plăcerea regi
zoarei de a se juca, de a glumi cu înţele
sul textului, cu actorii, cu spaţiul. Ca şi
cum, astfel, încearcă să şi (ni) le apropie.
Un mic şotron, un joc de cuvinte pe care
îl dezleagă zâmbind - zâmbet mai
aproape de râsul în hohote decât de
surâs. În acest mod, nu numai că scoate la
iveală conotaţii, dar se şi detaşează de ele.
Astfel, creşte ironia stranie, lesne de
desluşit în personajele-pretext, dincolo
de care ea însăşi se ascunde. Aici mi-o
imaginez şi o aud chiar, uneori, chicotind
pe înfundate.

Caragiale va deveni doar Dascăl... ! Conu' Leonida faţă cu
reacţiunea se va televiza sub numele Conu' Leonida faţL ca
să nu dăm idei opoziţiei care "a prins iar la limbă". În ce-l
priveşte pe bietul Rebreanu, o nouă tele-ecranizare a Plldurii
spânzuraţilor va trebui să se cheme Pădurea (ca să nu fim pe
simişti), 1ar Proştii aceluiaşi nu se va intitula nicicum. Maidanul
cu dragoste trebuie pus la TVR cu titlul comercial Cu
dragoste. Despre maidan nici o vorbă, să nu vexăm primăria.
Eu visez, în logica TVR-istă, să joc într-o tele-ecranizare a
schiţei cu titlu inocent şi deci neamputabil aJdură mare. Aş
vrea să-mi fie partener şeful cu titlurile din televiziune, în rolul
Feciorului. Eu să-I întreb aprig, în dispreţul cenzurii TVR:
Amice, eşti idiot ?
Iar el să-mi răspundă, stingherit. dar hotărît. în spiritul "algorit
mului" personal:
- Ba nu, domnule !
Abia atunci Mazilu, sărmanul clasic, ar fi răzbunat.
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