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criam acum câteva luni în revista noastr.l (numărul 5/1998) că
statul nu iubeşte cultura, el neavând nevoie decât de guvem,
amută, poliţie, birocraţie, slujbe, impozite. De cultură, ca şi de
instrucţie sau de sănătate, au nevoie individul, societatea.

O tristă confirmare a celor de nui sus vine din partea ministrului
Culturii

însuşi,

"Cultura e

mai

dmnnul

Ion

Cardillitru,

care

exclamă

mirat:

la coadă ca oricând şi nu înţeleg de ce". Nu

înţelege, ft.inclcă, probabil, n-a citit articolul lui I.L. Caragiale "Politică şi cultură",
unele se spune, între altele: "Faptul că la noi statul este aproape totul şi societatea
aproape nimica are o consecintă foarte păgubitoare pentru cultivarea chiar

întâmplătoare a artelor şi literelor". Aflăm ele la domnul Ion Cararnitn.t că un pro
cent de abia 0,100!0 elin PIB ar urma să fie rezervat cultwii în bugetul de stat pe
1999. În 1990,

îmi

mare (0,33%),

ceea ce nu era prea mult nici atunci, dat tlincl că Albania, cea

aduc aminte, cultura beneficia ele o cotă ele peste trei ori

mai
mai

năpăstuită ţară elin Europa, deţinea la data respectivă 7% (atenţie: r:�.u 0,7%, ci 7%!).
Bineînţeles că, în aceste condiţii, ministerul îşi va reduce activitatea de susţinere a
culturii cu peste 500/o. Astfel, pe lângă alte restrângeri, Ministerul Culturii va renunţa
să sprijine (nici vorbă să subvenţioneze în întregime !) cele Lmsprezece festivaluri
ele teatru câte există în prezent în România, rezumându-se la cel mult unul, două.

Oricun>, nici un festival ele teatru nu se poate tidica la nivelul celui prezentat de

minerii din Valea Jiului în luna ianuarie, un festival ele amploare şi groază, flind în

competiţie trupe de mineri şi trupe de jandarmi şi

un

soi ele Riclurcl al ID-lea care

încerca să ofere în flnal nu un regat pentru un cal, ci liniştea unei ţări pentru liniştea

sa personală. S-a strigat "Hoţii !" (ele Schiller ?) şi "la Bucureşti!, la Bucureşti!" după

modelul "la Moscova !, la Moscova !" elin Cehov.

Atâta timp cât o rninotitate profesională, numărâncl câteva zeci ele mii de oan>eni,
va avea prioritate economică,

socială

şi morală asupra majorităţii, adică a 23 ele mi

lioane, ministn.t.l Culturii nu va putea visa la

mai

mult ele 0,100!0! Nu-i văd pe pro

fesoti, medici, scriitori, muzicieni, plasticieni, actoti, regizori clezlănţuind un
barbar asupra Bucureştiului pentn.1 a-şi satisface revendicările, în otice

marş
mai

caz

modeste decât cele ale minerilor. Aşa că poporul ele 23 de milioane (inclusiv
minerii !) nu va beneficia ele instrucţie, cultură şi sănătate.

Domnul Ion Caran"litn.1 declară că nu are alt scop ca

ministn.1

dec.-ât să se bată pen

tru o flnanţare cât mai bună a culturii. Dar dacă nu se va bate la propriu, ca mine

rii, cu bâte şi pietre, nu are, după părerea mea, nici o şansă ele a obţine ceva.

Dumitru Solomon
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� ancheta

Teatru

cu bani particulari

Probabil singurulproiect teatral
care a
rezistat euforiei din '90

şi mahmurelii inerente este
Teatrul Levant, vis şi griji,
bucurii şi renunţări ale Valeriei
Seciu. Câteva spectacole, câteva
victorii
au fost, câteva vic
torii
arfi pututfi.
care

care

Ce

nevoie a avut actriţa
Valeria Seciu să deschidă un
teatru particular?

tisfacă prin continuitate.

Această nevoie de indepen
denţă, de a vedea ce poate
fiecare să fucă pe contul lui,
neînreghnentat, a sitnţit-o,
cred, aproape toată hnnea.
N-ar fi fost preferabilii încer
carea de a conduce o trupă
care exista, aşa cum. au fiicut
sau fac mulţi dintre actori şi
regizori?

tot

pune

şi eu. Repet şi îmi repet ceea"ce
am mai spus, deşi de �care
dată întrebarea mă găseşte în alt

moment al 1neu. Ce să spun?

stat legi fixe, precise, adecvate
vieţii, se ofileşte şi partea cealal
tă. Nereglementarea e ca o

mo

limă. Acum se spune că a
apărut ceva care poate fi intere
sant: posibilitatea de a conce
siona. De

aici

poate începe

sinceritate. Pentru mine, exis
tenţa

modificat...

înseamnă un nucleu de creati

E straniu: în Occident, teatrul
particular este un teatru
comercial. iar cel subvenţio
nat de către stat îşi astună
misiunea cultura1ă care se
întinde de la conservarea
tradiţiei până la promovarea
noilor dranlaturgi şi a noilor
forme de spectacol La noi e
invers: teatrele subv�ţion
ate fac spectacole comer
ciale, în tim.p ce iniţiativa
particulară îşi astună riscu
rile culturale. Se pune, firesc,
întrebarea dacă spectatorii
susţin aceste inij:iative.

vitate. Dar acest nucleu, dacă
are succes, ar trebui să poată

fundăm pierderile cu paguba.

se

Culmea,

aspimtiile şi gândurile mele. Un

Într-o lume aşezată există un

mi

incendiu.

teatru aşezat mi se pare greu de

rea Teatrului Levant, din cx:tom
1 99 1 ,

de

ceva, dacă va exista loialitate şi

ipoteză

Întâi şi întâi nu trebuie să con

această întrebare. Mi-o tot pt.m

scapi

neexistând în sfera teatrului de

contrazicea

Această

De când am anunţat deschide
brie

normal, nu să se caşte în fată o
prăpastie unde te arunci ca să

unui

teatru

particular

trăi din creatiile sale. Deocam
dată nu se poate supravieţui
decât într-un sistem de colabo
rare,

or eu am VIUt să 1up orice

legătură cu institutiile deja exis
tente.

La

originea acestui proiect a

stat intenţia unui sacrificiu.

Act:riţa Valeria Seciu a făcut
un pas înapoi în fuţa unei
anumite idei despre teatru,
anunţând că nu se vor pune
la Teatrul Levant piese pen
tru ea şi că ea nu va juca.
Cred că a fost un exces.
A fost felul meu de a încerca să
mă distanţez, să văd din afară

La noi spectatorii sunt

cum poate acţiona un meca
nism teatral. Am socotit, de fapt

extrem de atraşi de ceea ce le

am simţit, că trena presupusă

sistem de compensare a pierde
rilor.

propunem sub raportul idealu
lui. Public avem, dar cât trebuie

de condiţia mea de actriă
ţ ...

De vedetă...

să plătească un spectator ca să

...de vedetă ar fi distorsionat

Am căutat o alternativă, în. sen
sul la.tg. De fapt, am căutat, şi în

putem acoperi cheltuielile?. Pe

exact proiectul la care ţineam.

de altă parte, la noi, situaţia în

Nu mai puteam vedea, simţi şi

mine şi în afam mea, un anume

care un actor nu are angaja

cuprinde întregul.

tip de enetgi.e pe care trebuie s-o

ment

Spectacohd Pelicanul a în
semnat trecerea la altă etapă,
pentru că acolo directoarea
s-a hotărît să vadă şi

permanent

elibereze spectacolul. Asta în

spaimă.

seamnă un spaţiu anume, oa
meni anume, o filosofie anwne

pregătiţi pentru asta. Atâta timp

a

mobilizare

atâta timp cât nu există destule

totală, aproape definitivă, dar

teatre particulare care să nască

foarte riguroasă, foarte controla
tă. Or, din foarte multe motive,

un sistem concurential autentic,

toate

confuzia. Trebuie creată o ten

demersului,

acestea

o

s-au

realizat

Mental

nu

produce
suntem

cât nu există o Lege a teatrelor,

ne învinge sărăcia,

deruta şi

parţial, în anume momente, dar

siune pozitivă, unde raportul

nu într-un mod care să mă sa-

între risc şi plăcere să fie unul

5IJ
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dinăuntru, jucân.d

Da, a fost un text anume pe
care eu voiam mai de mult să-1
joc şi am putut alcătui o trupă
în care mă puteam include fără
a mă detaşa.
Esenţial mi se pare că nu

remm.ţi. chiar dacă dai un
pas inapoi, chiar dacă te afli
atât

de în. fută încât nimeni
nu te mai zăreşte.
Nu renunţ.

Magdalena Boiangiu
1. Ce repttZintă pen.ttu noi,
român.ti, noţiuniJe de mana

gement şi marketing teatral?
2. Ce perspective an; în. am.

tex1u.l românesc actuaJ, ini
tiativa particu1ară în. teatru ?
Există posJbilitatea unui pro
fit bnecfiat sau se hlcrea7ă în.
pierdere (chiar dacă, de pll
dă, costul biJetdor la specta
coleJe susţinute financiar de
SMARr este mai mare decât
cel practicat in. m.od obişnuit
de teatre)? Care rămâne,
1otuŞJ, câştJgul unui asemenea demers?
3. Prqul ridicat al biJetdor
duce automat spre un teatru
elidst. Preferaţi acest gen
celui popular, existent până

acum?
4. Care este raportul dintre
teatrul comercial şi teatrul de
artă într-o in.treprl:ndere par
ticuJară şi care ar fi şansa de
supravieluire a ceh.d din.1âi,
in. condiţiiJe unei econotnii
de piată?
TRAIAN

PETRESCU, directorul
Societăţii SMART
1 . Pentru români noţiunile de
"management" şi "marketing"
sLmt încă extrem de imprecise.
De aceea pare forţată adaptarea
acestor termeni capitalişti la
realitatea noastră teatrală. În
fapt, orice director de teatru, fie
că o recunoaşte sau nu, este
obligat în clipa de faţă să facă
management, iar dacă are o
viziune mai largă asupra feno
menului, se ocupă el însuşi şi
de marketing. Dacă vrem să le
definim cu orice preţ, putem
spune că managementul teatral
înseamnă administrarea actu
lui/proiectelor
teatrale,
în
vreme ce marketingul pre
supune găsirea unei pieţe de
desfacere pentru produsul cul
tural. Firesc ar fi ca toată lumea
să înţeleagă aceşti termeni la fel;
şi în orice caz;- societatea noas-

tră cu asta se ocupă. Sigur că
piaţa pentru astfel de produse
este foarte mică, noi însă avem
avantajul de a fi masiv sprijiniţi
de grupul Pro.
2. De o privatizare totală a tea
trului nici nu poate fi voma. În
primul rând pentru că sălile de
spectacol aparţin statului şi în al
doilea rând pentru că roadele
teatrelor de repettoriu se văd
încă. Se produc spectacole fas
tuoase şi foarte importante din
punct de vedere estetic. Şi e
foarte bine că se întâmplă aşa!
În acest context, însă rolul pri
vatizării rămâne mai mult acela
de a concesiona Lmele spaţii
pentru întreprinzători; există , de
asemenea, şi posibilitatea reali
zării Lmor coproducţi.i ale com
paniilor particulare cu teatrele
de stat. Chiar dacă socotiţi a fi
un exemplu pro domo, socie
tatea noastră agreează tocmai
astfel de acţiuni mixte şi nu
facem decât să dovedim că un
asemenea sistem poate func
ţiona.
3. Nu cred că un manager
serios se poate gândi în clipa de
faţă la Lm profit financiar. În
acelaşi timp, noi, ca societate
comercială, nu putem lucra în
pierdere. Şi atunci nu ne
rămâne decât să echilibrăm
cumva balanţa între pierdere şi
câştig. Asta, fireşte, nu se
întâmplă datorită preţurilor mai
ridicate ale biletelor de intrare ;
cel mult acestea reflectă mai
aproape de realitate valoarea
unui act artistic deosebit, în nici
un caz însă nu pot acoperi
cheltuiellie unei producţii. Pro
fităm de ajutorul consorţiului
Pro, avem contracte de publici
tate cu firme puternice care do
resc să susţină proiectele noas
tre. Ceea ce urmărim cu pre
cădere este promovarea şi sus
ţinerea spectacolelor pe care le
producem ca pe nişte ade
vărate evenimente. Până la
apariţia SMART-ului putem
recunoaşte că teatrul era de
departe distracţia cea mai
ieftină, astfel încât noi nu facem
decât să-i redărn demnitatea.
Asta nu înseamnă că vom pro
mova cu precădere un teatru
elitist. O astfel de formulă s-ar

adresa unei arii de public
restrânse, or noi nu dorim aşa
ceva. O noapte furtun.oasă
este văzută de către un seg
ment larg de spectatori şi tre
buie să vă mai spun că prac
ticăm
preţuri diversificate la

,

·

biletele de teatru (50 000, 75000
şi 1 50000 de lei). De altfel, spre
plăcura noastră surprindere,
costul biletului de intrare nu a
speriat pe nimeni. Ceea ce am
urinărit noi cu adevărat a fost să
inoculăm iubitorilor de teatru
ideea că un spectacol-eveni
ment trebuie privit şi "preţuit"
ca atare.
4. Rapottul dintre cele două
lucruri este foarte delicat. Şi, pe
urmă, tennenul "teatru de artă"
are
conotaţii
foarte
largi.
Oricum, noi nu vom miza doar
pe spectacolul comercial, chiar
dacă asemenea întreprinderi
s-ar dovedi a fi mult mai
uşoare. Arrl putea avea, de
pildă, numai proiecte cu doi
sau trei actori comici excepţion
ali - să zicem Marin Moraru şi
Gheorghe Dinică - şi succesul
ar fi asigurat. În plus, costurile
de producţie ar fi mult mai mici.
Nu urmărim însă un succes
facil.
·

MARCEL illREŞ , preşedintele
Fundaţiei "Teatrul Act"
1 . Treaba mea nu este nici de a
fi manager şi nici de a face mar
keting. Eu sunt actor, iniţiator,
înger bun - CLun vreţi să-i

https://biblioteca-digitala.ro

7

�

spuneţi. Miezul de la bobină
creează un câmp magne
tic; şi atât De fapt, necesitatea
noastră de ultimă oră - şi pen
tru o lungă durată de aici
înainte - este tocmai de a găsi
un manager care să ştie să facă
şi marketing, adică să vândă
ceea ce este de vândut: un
spaţiu foarte bine plasat, foarte
bine utilat pentru Lm teatru atât
de mic şi atât de independent;
există apoi şi cei dispuşi să-şi
vândă propriul nume pentru a
dovedi ce înseamnă teatrul
făcut de mâinile citorva, prote
jat de mâinile citorva. Deo
camdată nu am găsit un ase
menea om. De altfel, lipsa ba
nilor - la care ne-am aşteptat ne împiedică să iniţiem de
mersuri curajoase. Au spaime
foarte mari şi investitorii, şi
vânzătorii. Asta nu înseamnă că
nu încercăm să mergem înain
te, mai pipăind, mai speriind,
mai lansând semnale. Nu-i nici
o dramă.
intetizând, de fapt, trebuie să
vă spun că nu ştiu a vă
răspunde exact ce însearrmă
cele două noţiuni; sper să găim pe cineva care să ne învete
pe toţi. Deocamdată cred că
este v01ba despre o ştiintă care
funqionează după anumite
legi. Noi facem doar un soi de
selecpe după afmităţi, după
inimă, după politete, după pocare

sibilităţile fiecăruia de a se ataşa
de o astfel de casă şi de Lm ast
fel de pod ( în sensul de traver
sare pe care-1 presupLme aces
ta} Probabil că în ochii unui
profesionist rămânem nişte
diletanţi nebuni care încearcă,
folosind ustensile rudimentare,
să ajLmgă undeva sus.
; 2. Aici trebuie limpezit dintru
! început ceva. În contextul
românesc, este obligatoriu să
exersătn această alternativă,
chiar dacă pare eroic (şi, pe
alocuri, chiar este!). Asta şi pen
ou că forta_ legată de o anume
legendă a teatrului subvenţio
nat în România este foarte mare
şi foarte prezentă. Această le
gendă s-a construit îndelung, şi
pe terenul flzic, dacă se poate
spune aşa, şi pe cel fictiv.
Suntem o naţie care, la un
moment dat, nu a mai avut alt
loc de întâlnire decât sălile de
teatru. u găseam un strop de
căldură în plus decât acolo. În
loc să dăm foc benzinăriilor, noi
am protestat tacit acolo. Asta a
sporit farmecul legendei de
care votbearn. Eu socotesc că a
venit timpul să ne luptăm cu
acest Goliat creat de către noi
• înşine, iar beneficiile vor fi
neaşteptate.
Dar cât poate rezista un
teatnJ 1ără bani?

; Originea Lmei astfel de întrebări
: îşi găseşte locul tot în sistemul
de stat care, iată, a rezistat, în
pofida cenzurii şi a sărăciei.
Trebuie să învătăm să o"ăim
dintr-un minimum, astfel încât
acesta să se transforme în maxi
mwn. Pe w1.nă, trebuie să con
vingem publicul să t"ăspundă la
un alt tip de legendă, aceea
creată în jurul nwnelor noastre.
u vreau să aduc nici o critică,
dar sunt actoti români rnai mari
decât mine şi care ar fi putut
face cu propria lor faună acelaşi
luau. Sigur că noi suntem o
generaţie care refuză să mai
aparţină unui sistem, sup01tând
toate consecintele.. u avem ce
să mai aşteptăm de la stat. Asta
nu însearrmă că dorim dis
pariţia teatrului subvenţionat de
la buget. Consider însă că am
tot dreptul să fac un exerciţiu
paralel din care putem învăta_
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. cu toţii.
• Cât priv t' "profitul"... Trebuie
: să fac m din c..'apul locului o
- deosebire între Sl'vlART i teatrul
nosou. Cel dintâi se bizuie pe
; sptijinul unui întreg consorţiu şi
: în plus pe nebunia i pe temetitatea unui om care se numeşte
. Adrian Sârbu - cel ce a născocit
: de fapt această maşinărie care
: începe să capete, iată, o putere
: extraordinară. Un trust are
multe picioare - este un miria
: pod care îşi reglează cu grijă şi
viteza, şi direcpa. Cât despre
începuturile Teatrului Act, pot
• să vă mărturisesc că, neştiind
care sunt consecintele împri
. etenirii cu un sponsor fondator
de talia CONNEX-ului, ne-am
pierdut cunwa din propria per
sonalitate.
Dincolo de temeritate, dincolo
: de inconştientă, dincolo de or
goliul unei asemenea demon
straţii, noi nu ne-am propus să
avem un profit în întelesul de
afacere. Putem fi însă un punct
de coagulare a unor energii, un
fel de coridor prin care se poate
schimba destinaţia atât a banilor
cât şi a ţintei. Adică ino-oducem
pe uşa din fată o swnă de bani,
; ea este absorbită şi transformată
- într-un fel de turbion de valoa
' re. Aici noi stabilim calitatea
Y tre, o măsurăm şi
; faptelor nCdS
tot noi o vindem. Dar este foar
te greu să
stabilească val
; oarea cuiva câtă vreme nu
: există o bursă, nu există un sus
şi un jos la nivel de piată.
Întorcându-mă la Teatrul Act,
: îmi place mie să cred că, cel
! puţin deocamdată, câştigul este
în adâncime, în sensul că, fiind
absolut independent, putem să
• şi mwim aici , dar şi să stră
: lucim. E un spaţiu pe care-1 des
; cuiem, intrăm în el, facem exact
j ceea ce vrem şi putem p1imi
; orice rnusaftr considerărn noi
: că merită să intre aici. E un
, imens beneficiu acesta, să ştiţi.
3. Teatrul subvenţionat a a-eat
mentalitatea
că nimeni nu este
:
: mai bLm decât ceilalţi, toţi sunt,
: pot fi geniali, toţi pot primi şi
; chiar primesc tot felul de premii . Asta du e din nou la con
cluzia că nu există o economie
de piată şi nici nu se arată
·

·

·

·

·

·

·

nimeni interesat ca ea să apară. : o forţă dispusă să cheltuiască
Banii au o singură origine, Lm ' fără să câştige poate supravieţui

singur stăpân, dar nici o ţintă. Ei : în România.
sunt "aruncaţi" artiştilor spre a le

·

crea o motivaţie cât de măruntă

THEODOR-CRISTIAN POPES

ca

CU,

să

mai

meargă

departe.

directorul

artistic

Companiei Teatrale 777

Altfel, văzându-se cu ochiul li

al

ber cât de greu o duc, se inven
tează

false

sărbători

alternative,

numite

1.

false

festivaluri

Marketingul

se

ocupă

cu

şi : studiul pieţei dar pentru că la
,

care, practic, nu decurg din nici

noi nu se pot câştiga, deocam

o nevoie.

dată,

În ceea ce ne priveşte, nu

unei astfel de pieţe mi se pare

facem spectacole

irelevant.

pentru elite,

bani din teatru, studiul
Ma11agementul

este

poate şi pentru sin1plul motiv ' însă fOatte important. E o ade
că, în

România,

foarte mulţi bani

oamenii cu

vărată rută să ştii să conduci, să

nu sunt ne- : gestionezl o instituţie teau-ală în
cadrul unei economii paupere

apărat intele<:.:tuali şi mai ales nu
iubesc teatrul. Vrem totuşi să ne

şi într-o societate isterică (aşa

fie

CLm1

respectată

munca,

să

fie

evaluată şi remunerată cores
punzător şi depinde numai de
noi dacă, la un spectacol, lăsăm
să intre gratis zece studenţi sau

este societatea românea

scă).
2. Eu socotesc că tocmai astfel
:
·

de iniţiative au şanse de iz

bândă.

De fapt, în cei doi ani

de când s-a constituit compania

le sugerez să fumeze vreme de

o săptămână mai puţin ca să-şi ; noastră, a111 învăţat să cred nu
poată pennite să cumpere un : în demolare, ci în altemative.
bilet de intrare. Trebuie să

se

:

Promoţii atât de numeroase de

înţeleagă bine că a merge la

artişti

teatru constituie un privilegiu.

găsească un loc de muncă în

care nu s-ar putea constitui într-un

nişte lucruri. În România nu

falimentare şi care au început

texte mai puţin comode, care în

avem un teatru comercial. Dacă

să-şi reducă personalul. În aces

4. Cred

că

socotiţi că

trebuie

nu

au

cum să-şi mai

teatrele ele stat, care sunt deja

punctate

MART-ul este Lm : te condiţii,

singura

teatru de stat, apoi poţi monta
alt context nu ar fi pătrLms pe
scenele

lor şansă

instituţiilor

subvenţio

SRL sau un A care produce un : este de a se constitui în grupuri

nate de la buget şi, nu în ulti

astfel de teatru, vă răspund că . independente, cu o existenţă

mul rând, poţi controla pem1.a

nu este nicidecum aşa. Ar putea

exista o a tfel de formulă abia

în momentul în care o instituţie

·

mai mult sau mai puţin efe

nent destinul spectacolului, cât

meră. Nu-i nici Lm păcat dacă

de mult se joacă,

echipa

se

dacă

este

formează în jurul : înscris la festivaluri...

I plătească, de pildă, pe Horaţiu

u-amă. Trebuie să renunţăm la : însemna decât cel mult onorari

unui proiect şi apoi se des

3.

Mălăele cu 1 500 de dolati pen

părerea pat-anoică, eronată că

ile actorilor care joacă în seara

şi în acelaşi : orice lucru bine întocmit tre
buie să dureze măcar 20 - 30 de
timp ar reuşi să-şi sporească

ducţie pot fi acoperite doru· prin

sau o companie ar fi în stare să-

Biletele

respectivă;

tru un spectacol

vândute

costurile

nu

de

pot

pro

sponsoriz:lri sau din finanţăti de

simţitor bugetul. Or nu cred că

ani

lucrul ăsta se poate întâmpla

Sigur că, nefiind vorba ele posi

la fundaţii, societăţi etc.

În plus,

bilitatea unui profit imediat, este

4.

teatrul comercial are legile lui,

foarte greu să existăm. E ca şi

numai în motnentul în eat-e se

deocamdată

la

noi.

are istoria lui, are consecinţele '

.

cun1.,

vorbind cu cineva dintr-o

Teatrul comercial va apărea

vor câştiga bani dintr-o aseme

lui şi există mai ales acolo unde

ţară civilizată, i-atTI spune care e

nea

nu se află un teatru de reperto

nivelul

noi există dOat· SMART-ul, eat-e

riu.

Întrebarea eat-e ni se va pLme

În sistemul de stat este multă

automat este: Şi

deşertăciune în modul de a se

nostru

de

salarizare.
·

afacet-e.

încearcă

să

Deocamdată,
combine

la

Clmlva

trăiţi?! Deşi

teatrLu comercial cu cel de artă .

pare imposibil, pot să vă spun

Eu nu-mi pun o astfel de pro

CLm1

această mentali- : din experienţa mea de până

blemă, sunt animat de gândul

tate trebuie neapărat schimbată.

acum - şi sunt la cea ele a treia

ele a face lucruri deosebite fără

folosi banii

-

P.S. Teatrul Act nu este particu

producţie de acest tip - că totuşi

să mă intereseze dacă specta

lar, ci are o particularitate: fap

se poate! Şi, chiar dacă nu ne

colul este comercial sau de rută

tul că s-a născut din dorinţa

aşteptăm la un beneficiu, profi

Problematica unei piese nu se

unei generaţii de a nu se mai

tul artistic este de mai multe

pare mult mai importantă.

supune

feluri. În primul rând, devine

istemului. Nu cred că

un teatru patticular rleajutat de

posibilă

formarea

Lmei

trupe
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CRISTIAN ROTARU-SEGALL,
cfuectorul Agenţiei de impre
sariat artistic SHOW-BIZ Talents
Agency

l.Ce rol poate avea o firmă
de impresariat intr-o ţară tip
sită de pJaţl culturală stabilă?
2.Exi-ită CUOIVa

pericohd ca

imaginea unui actor să fie

cotn.prolllSi prin aparitia sa

in clipwi publldtare sau ca
prezentator al unor emishmi
de jocuri şi con.cursuri?
3. în ce măsură sunt de
acord actorii să vă acorde
exclusivitatea şi ce inseanmă
de fupt acest lucru?
4.Care sunt criteriile de eva
luare a actorilor?
5.Aveţi concurenţă? Cum
reuşiţi să &uraţi sistemul
de stat?
"

"

1 . Atingeţi un punct foarte sen
sibil. To�i, cu tenacitate şi
urmând politica paşilor rnărunţi
reuşim să ne impunem punctul
de vedere chiar şi în aceste con
diţii precare. Referindu-mă la
film, pot să vă spun că în timp
ce acum un an semnam con
tracte de 100 de dolari pentru
ziua de filmare a unui actor,

·

astăzi

reuşim să obţinem 1 000
de dolari. Sigur că nu este uşor.
Vă mai dau un exemplu: reveli
onul 1998-1999 a creat mici
seisme, în parte generate tot de
noi. Actorii care au filmat pen
tru Pro TV au fost decent, chiar
bine plătiţi. În felul acesta au
fost obligate şi celelalte televizi
uni să ridice bugetele alocate
artiştilor. Este şi acesta un pas
câştigat. Arta este în fond pre
ţuită cu atât cât vrea/insistă cre
atorul să fie plătit.
Dacă un
actor român este cotat , în ţară,
la 100 de dolari pe ziua de fil
mare, el n-o să aibă niciodată
căutare pe piata externă pentru
că nici un producător nu şi-ar
dori într-o superproducţie ve
dete de 100 de dolari. Este un
adevăr demn de luat în calcul,
chiar dacă nu se raportează
neapărat la calitatea rutistului
despre care vorbim.
Rolul nostru constă, aşadar, mai
ales în încercarea de a obţine o
evaluare cât de cât corectă a
muncii artistului. Sigur că, în a
semenea context, în România,
nu poate fi bine văzută naşte
rea unei firme de impresariat,
mai ales pentru că în felul aces
ta producătorii nu mai au posi
bilitatea de a trata cfuect cu ac
torii, lipsiţi, aceştia din urmă, în
mare măsură, de abilitate în
afaceri.
2. În urma unui sondaj de pu
blic, făcut în 1 997, am constatat
că doar 2% din populaţia Bucu
reştiului mergea la ora aceea la
teatru. Ceilalţi preferau, în cea
mai mare parte, televizorul.
Ne-am gândit că prin interme
diul televiziunii putem îndrepta
atenţia oamenilor către teatru.
Este motivaţia principală a
înflintării acestei fim1e. Cât des
pre pericolul ca in1aginea unui
actor să fie deteriorată din cau
za prezenţei
la televiziune,
cred că este o falsă problemă.
Mai
degrabă,
prin
aceste
apariţii, el câştigă popularitate,
atrage spectatorii spre sălile de
pectacol.
La ora actuală teatrul se con
fn.mtă cu grave probleme de
ordin financiar. Este inevitabilă
căutarea unor noi formule de
spectacol şi, implicit, reevalu -
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talentelor actoriceşti.
3. Ideea de exclusivitate nu tre
buie privită ca un lucru rău. De
fapt este numai o modalitate de
a impune şi susţine box-office
ul acton..Llui respectiv. Dacă fir
ma impune pentru actorul X
suma de 1000 de dolari - să
zicem -, iar el se duce pe urmă
în altă parte, prestând acelaşi tip
de servicii pentru 1 00000 de lei,
înseamnă că sistemul de evalu
are instituit de noi nu mai func
ţionează. Ca urmare, impresarul
îşi pierde credibilitatea, iar acto
rului nu i se poate crea o cotă
valorică reală. Şi sigur că, în
asemenea caz, producătorul îi
va oferi protagonistului atât cât
poate/cât crede/ cât vrea/ cât
rămâne. Mai intră în calcul şi
faptul că o producţie devine
vandabilă în clipa în care s-a
investit suficient şi a fost bine
realizată. În plus, atunci când
un producător oferă un preţ
mare pentru un artist, automat
îl tratează cu respectul cuvenit,
cu grija ca acesta să rămână în
formă până la sfârşitul cola
borării. Aşadar, exclusivitatea
nu trebuie privită ca o măsură
coercitivă, cu atât mai mult cu
cât sunt şi cazuri în care, dacă
un actor doreşte cu orice preţ
să obţină un rol, iar producătom.l nu-l poate plăti cu atât cât
merită, noi facem un contract
prin care suntem de acord ca
vedeta respectivă să joace fără
remuneraţie, dar avem grijă
totodată să se tipuleze în con
tract că prestaţia sa valorează
atât cât valorează.
4. Talentul, felul prestaţiei şi
căutarea pe piaţă. Din păcate,
în România, un actor şomer îşi
găseşte foarte greu de lucru,
asta şi pentn..1 că este legat
exclusiv de această profesie, nu
are o dublă calificare.
5. Nu, şi ar fi mare nevoie, pen
tru că numai în felul acesta s-ar
putea evalua valoarea, impor
tanta şi necesitatea unei astfel
de firme. Impresarii ar putea fi
comparaţi între ei şi astfel ar
rămâne în competiţie cei mai
buni.
area
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Marinela Tepuş

ps praful de pe scândură

Cuvintele
"

E

u nu zic aşa

ceva",

mi-a

spus un actor care tre-

care

�
\.ICI

să exprime mult mai plastice
plonjeuri lingvistice de pe alte

an

.

cemământ. E adevărat că, în ge

neral, în respectivele societăţi

un

meleaguri. Nenumărate perso

nu li se rnai spune copiilor că

cuvânt pe care el, ca persoană,

naje sunt astfel sărădte ireme

au

buia să rostească

venit

pe

lume

aduşi

de

ar fi preferat să nu-l folosească.

diabil. Culoare, atmosferă şi a

barză. Adevărul a început cu

Degeaba

ceva timp în urmă să fie prefe

încercat să-i argu

devăr dispar uneori, acoperite

mentez că nu el, d personaj"ul

de praful fm al "limbajului stan

rat pudibonderiei.

rosteşte acel cuvânt şi că nu el,

ci autorul textului (care se în

dard academic".

Interesant,

În multe ţări ocddentale, spec

persoane care refuză teatrului

tâmplă să fie un mare poet) îşi

tatorii sunt avertizaţi într-un colţ

dreptul de a aduce

asunlă răspunderea pentru cu

al caietului de sală că există în

rampei o limbă mai zgrunţuroa
"
să" acceptă acest lucru atund

am

vântul respectiv.

spectacol "cuvinte sau expresii

Toate artele care lucrează (şi)

tim bastion al vorbirii "corecte".

care ar putea deranja unele per
soane". O dată avertismentul e
mis, publicul e lăsat să decidă
singur valoarea demersului ar
tistic care justifică
sau nu - şi
explorarea unor zone mai întu

Situatii ilare apar la traduceri din

necate ale limbajului. Mi

texte

re o atitudine care reflectă res

cu cuvântul au recuperat zone
le "ruîte" ale limbii, îmbogăţi.nd
enorm

expresivitatea.

Teatrul

prefel;'ă să rămân.ă un fel de ul

contemporane

străine,

când "puternica" înjurătură ro
mânească "la naiba !"

e pusă

-

pectul

faţă

de

public,

se

pa

la noi, e că aceleaşi
la lunlina

când se întâmplă în literatură
sau dnernatografie.
Ce-i drept, în mlaştina de vulga
ritate în care se scaldă societa
tea românească , teatrul poate fi,

uneori, un diapazon al vorbirii
decente.

Dar, în 1999 , mi

se

pare prea puţin.

tratat

drept matur şi capabil de dis-

Theodor-Cristian Popescu

electorat
roarea fundamentală a liderilor este îndepărtarea de cei
care i-au ales. Ajunşi la putere, ei nu au în vedere faptul
că au acces acolo prin votul care înglobează o aspiraţie
populară. Ori fac invers decât se aşteaptă de la ei, ori servesc,
pur şi simplu. propriile lor interese şi orgolii. Fenomenul este
foarte uşor de constatat în politică. Dar nu poate fi ignorat nici
în teatru. Creatorii de teatru ajung la putere prin sufragiul uni
versal al publicului, validat de comisia electorală a criticilor, un
fel de principi electori ai scenelor.
Uneori înscăunaţii uită, din păcate, cât datorează acestor
alegători anonimi, le ignoră nevoile, ba-i mai şi terorizează.
Resping democraţia, care e una dintre legile artei teatrale, şi
coboară din pod (la ştangă) tirania şi chiar milităria. Actele lor
devin antipopulare, atitudinile sunt narcisiste.
Primul simptom: pierd noţiunea timpului. Tirania este acronică
şi anacronică. Dictatorul prinde gustul eternităţii. Şi începe,
măiculiţă, să se contemple câte trei-patru ore. O piesuliţă cu
pretenţii de comedioa1 cu lumpeni şi infractori nu va dura
sub trei ore jumătate. Dacă auctorele a scris o epopee, re-

E

gisorele epopee pune. N-ar tăia un versuleţ, măcar că spectatorul, bietul. nu poate înţelege turbionul de aluzii culturale,
arhaisme, termeni ştiinţifici şi rime dificile, iar după trei ceasuri
oricum nu mai ştie, dac-a ştiut vreodată, ce-s mahmudelele şi
imineii, triceratopşii şi trilob�ii, cine e mitologica Echo şi cine,
anodinul Muşină. Chiar şi crimele din trecutul Moldovei, dacă
sunt povestite prea pe lung, îl .fac pe omul din stai să se gân
dească mai mult la taxiuri decât la intrigă.
S-ar putea ca, dăţile viitoare, spectatorul, care la el acasă are
o telecomandă şi nu rabdă mai mult de un sfert de ceas un
program, să facă revuluţiune şi să nu mai calce pe la piese pre
lunge în ideea (contemporană cu Eteria, dar şi actuală) că pu
blicul este norodul iară nu tagma înscenătorilor. Pe care tot
noi, gloata spectatorilor, i-am lăudat şi aplaudat. Să se uite deci
în ochii noştri obosiţi mai des decât în oglinzile care le flatează
orgoliul şi să n-o mai ia de la '48. Să înceapă cel mai devreme
de la "plebicist". Că prin votul plebei lor au urcat şi tot de la ei
pot primi o negaţie categorică sau un şi mai umilitor căscat.
Horia Gârbea

https://biblioteca-digitala.ro

11

l!lJ

�ci

dialog
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"...

o meser1e

Vă regăsesc într-un spaţiu neobişnuit: nu
în cabină ori pe scenă, 1ntr-un teritoriu
marcat de semnele teatrului, ci îh atelier,
inconjurat de picturile pe care le-aţi tOCut,
lângă şevalet, pensule şi culori. Ape, cer,
pământuri, un autoportret, naturi moarte
sunt parcă tot atâtea fragmente de oglinzi
care îhtorc chipul dumneavoa.stră dintr-o
clipă anumită Ce reprezintă de fapt acest
loc ? E o alternativă, o zonă îh care vă
recunoaşteţi îhtr-un fel mai adevărat
decât îh ficţiunile scenice ?
Nu este o alternativă, cele două ipostaze
s-au împletit. .. Chiar dacă multă vreme
n-am pictat, energiile mele ricoşează
dintr-un spaţiu în altul. De fapt, am
început "viaţa mea în artă" cu pictura. Pe
la 1 4 ani am fost descoperit de Florin
Niculiu, care picta o biserică la Valea Viei,
în Valea Buzăului, unde am copilărit şi
unde mergeam în fiecare vacanţă. Mă
duceam pe la biserică, îi mai ajutam pe
meşteri să prepare pereţii pentru pictură
şi, într-una din zile, m-am jucat şi eu cu un
şleper, cu o pensulă de-a lor. Dintr-o
trăsătură de penel am făcut portretul
unchiului meu, moşu' Mitu. Au rămas sur
prinşi de asemănare. În câteva zile mi-au
pus la dispoziţie culori, cartoane, pânze m-au înzestrat cu unelte - şi astfel am
început să pictez. În vremea aceea eram
elev la Şcoala Medie Tehnică de Activişti
Culturali. Încercasem la nişte licee serioa-

u m i l itoa re"

matematica şi fizica îmi erau străine. Am
dat la şcoala de activişti culturali şi am
intrat. Nici nu era o îmbulzeală foarte
mare la admitere... Dar şcoala asta n-a
ţinut, a fost desfiinţată. În toamna care a
urmat acestei vacanţe, în 1 954, Florin
Niculiu, împreună cu Afane Teodoreanu,
fiul lui Ionel Teodoreanu, şi cu Paul
Gherasim m-au adus la Şcoala Medie de
Arte Plastice, unde am intrat ca audient.
După un an, deşi am luat note
excepţionale la desen şi culoare, n-am
reuşit să obţin un loc. Din nou matemati
ca mi-a jucat feste şi a trebuit să părăsesc
şcoala. Părinţii mei erau săraci, aşa că am
dat la o şcoală profesională de bucătari şi
cofetari. Între timp lucram şi vizitam ate
lierele pictorilor. Nişte lucrări pe care le
lăsasem la Alexandru Moscu au fost
remarcate de Corneliu Baba. Domnul
Moscu a început să-i povestească despre
mine, să-i spună că sunt la şcoala de
bucătari, iar maestrul Baba a conchis:
"Din băiatul ăsta iese ori un bucătar
prost. ori un pictor mare". Ei, n-am ajuns
pictor mare, dar nici bucătar p_rost nu
sunt! Şi astăzi gătesc cu plăcere, deşi bu
cătăria a durat doar câteva luni; Corneliu
Baba a vrut să mă cunoască şi, în cursul
întâlnirii, m-a întrebat dacă vreau să ajung
la Liceul de Arte Plastice, unde m-a şi
adus în scurt timp.
După un astfel de îhceput în lumea pic
turii, marcat de îhtâmpl� care ies din
obişnurt, cum aţi ajuns să vă despărţiţi
iarăşi de o carieră ce pMea. predestinată şi
să vă Tndreptaţi spre teatru 1
Am terminat Liceul "Tonitza" in 1 959 şi
am intrat fără probleme la Institutul
" Nicolae Grigorescu". După doi ani, spre
surprinderea tuturor, am plecat de aici şi
m-am înscris la IATC. Încă din liceu înce
pusem să frecventez teatrele: Municipal,
"Nottara" (unde îmi plăcea in mod
deosebit George Constantin). Într-un fel
îl găsesc "vinovat" pentru gestul pe care
1-âm făcut. Ceea ce mi s-a întâmplat mai
târziu în profesia de actor m-a determinat
să cred că a fost un gest pripit, oarecum
nechibzuit. M-am dus la admitere fără un
"antrenament" prealabil. Am învăţat
două-trei poezii, am participat la o grupă
de pregătire, iar aici cel care avea să-mi
fie profesor mai târziu, George Dem.
Loghin, m-a remarcat şi astfel am intrat
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fără dificultate. Aşa s-a produs "derapajul"
de care mă întrebaţi. După absolvire am
plecat la Cluj şi apoi la Târgu-Mureş.
Chiar în anul de absolvire am expus )a
Sala Dalles un tablou, semnându-1 cu
numele Ştefan Cislău (Cislău e comuna în
care m-am născut), Erau acele Saloane
oficiale de toamnă şi, fiindu-mi teamă că
n-o să-mi primească lucrarea, mi-a dat alt
nume. Apoi am expus Tncă de două ori, în
'63 şi în '64, iar unul dintre tablouri a fost
cumpărat de Muzeul RPR. Am câştigat o
sumă bună pentru un student. M-am ales
şi cu o cronică foarte frumoasă din partea
lui Eugen Comarnescu.
O mai aveţi ?
Nu. Nu păstrez nici cronicile specta
colelor în care am jucat.
De ce 1
Nu ştiu la ce-ar folosi. În timp, imaginile se
voalează, viaţa lor amorţeşte, cuvintele
capătă o pojghiţă de zădămicie,
Nu vă recunoaşteţi îh cronici 1
Nu, o spun cu toată sinceritatea. N-am
prea fost răsfăţat de cronicari, cu mici
excepţii: poate Valentin Silvestru, care a
scris "just" despre mine. M-au durut
unele cronici. Exista un critic, Radu
Popescu, care scria otrăvit şi rău, chiar şi
când toţi ceilalţi aveau comentari i
superlative.
Aveţi orgolii 1
Cred că da.
Dar nelinişti 1
Aici stau mult mai bine ! Am. Destule. .. În
legătură cu existenţa mea, cu. viaţa, cu ce
e după ea ... Sunt o natură neliniştită.
Tn ce se preschimbă aceste rătăciri prin
labirinturi interioare 1
În dorinţa de a crea, mai ales de când m-am
reapucat de pictură. Acest lucru s-a pro
dus imediat după momentul 1 989, care
m-a marcat extraordinar. Am fost un par
ticipant indirect, dar pasionat, fa
Revoluţie. Mă scufundasem în ziare. în
imaginile de la televizor. N-am mai avut
chef să joc. Am refuzat o mulţime de
roluri.
Cum aşa 1
Nu aveam stare pentru teatru şi m-am
retras, mi-am căutat un refugiu. Arn vrut
chiar să ies la pensie.
E ciudat Se spune că publicul a fost cel
care a avut atunci un moment de recul,
de derută, că s-a îhdep� de teatru.

Pentru un actor starea aceasta e chiar . criză de timp . ..
: Tn afară de George Constantin, ce mo
paradoxală
N-am avut linişte pentru a face teatru. dele aveţi 1h teatru?
Dar să revin la derapajul spre pictură. De Victor Rebengiuc, Gheorghe Dinică.
multe ori am regretat faptul că am ales Ce apreciaţi la un partener?
teatrul. Să mă explic. Am pornit în mese Cinstea. Am avut norocul să joc cu
ria de actor cu dorinţa de a face lucruri George Constantin - e drept doar în
extraordinare. Dar n-am avut o structură două spectacole, jocul vieţii şi al morţii 1h
bună pentru meseria asta. În afară de ta deşertul de cenuşă şi Karamazovii, întinse
lent mi-ar fi trebuit şi stofă de luptător şi însă pe durata a zece-doisprezece ani. Să
un tip de flexibilitate care să mă facă vă spun cum se purta cu mine? Sunt o
mie de feluri de a-ţi "luxa" un partener,
dezirabil în anumite grupuri. De multe ori
am fost .scârbit de ceea ce se întâmplă în de a-1 pune în încurcătură, în inferioritate.
teatru. E o meserie umilitoare, o spun cu George nu avea aşa ceva. Apreciez serio
durere. Am fost împotriva colectivismului zitatea faţă de actul teatral. Să întârzii, să
de orice natură. Iar în teatru trebuie să vii beat, să nu ştii textul, să-ţi încurci
suporţi nervii regizorului, să depinzi de partenerii e o ruşine.
hachiţele scenografilor, cu care uneori am De ce v-a atras tocmai actoria după ce aţi
avut dezacorduri. Vedeam când u n descoperit o devastatoare atracţie pentru
scenograf greşea, iar când i-o spuneam, pictură ?
îmi făceam din el un duşman.
Având o copilărie nefericită - părinţii s-au
V-a ispitit ideea de a crea decorurile unui
despărţit în timpul războiului, de multe
ori nu aveam ce mânca -, voiam să-mi
spectacol de teatru?
Da, dar nu am făcut-o. Trebuie să ai o demonstrez mie însumi că sunt cineva.
pregătire specială pentru aşa ceva. Nu Aveam nevoie de recunoaştere rapidă,
numai viziunea decorului contează, ci şi iar teatrul oferă această posibilitate. M-am
aspectele tehnice.
dus spre teatru aşa cum se duce fluturele
Sunteţi un singuratic ? Căutaţi solitudinea? .spre lampă şi, într-o oarecare măsură,
Faptul că mă găsiţi "departe de lumea simt cum aripile mele s-au făcut scrum.
dezlănţuită" e un răspuns". Simt nevoia să Ce plus de înţelegere v-a adus pictura în
mă 1nsingutez acum.
meseria de actor 7
Fără lhdoială că doriţi, totuşi, să vă Vizir.mile sunt complementare, chiar în
întoarceţi într-o lume pentru care cândva modul în care se abordează un personaj.
aţi renunţat la o pasiune.
Când te afli la lectura piesei e ca şi cum ai
Aş vrea să mai joc ceva. Şi cu toate aces avea Tn faţă o pânză goală pe care începi
tea mi-am depus cererea de pensionare, să o eboşezi, să pui apoi pastă şi culoare.
tocmai din dorinţa de a mă retrage în ate Iniţial nu ai toate mijloacele la îndemână,
lier. Aici trăiesc printre culori şi muzică şi dar treptat formele se precizează,
nuanţele se limpezesc.
am vreme să mă adun. Deşi, trebuie să
Tncercaţi să scăpaţi unei definiri. Vă jucaţi
recunosc, mă aflu în permanenţă într-o
cumva pentru a
evada din plasa
cuvintelor ?
Înclinaţia histri'a
nică am avut-o din
copilărie. Ţin min
te că încă din
şcoală profesorii
îmi spuneau "bu
fonul clase('. A
veam o predis
poz�ie spre histri
onism... Dar viaţa
pe care am dus-o
m-a îndepărtat
foarte tare de
bufonul care am
fos:t. Şi am jucat
drame.
Meseria de actor
implică o uzură ?
Nu vedeţi cum

dispar actorii? Leopoldina Bălănuţă,
George Constantin, Gina Patrichi... Te
uzează enorm meseria de actor. În ziua în
care am spectacol nu ştiu de mine. Cred
că sunt şi artişti care nu se consumă atât
de puternic, dar există actori emotivi care
ard intens, cu flacără mare.
Car:e e sursa de regenerare într-o exis
tenţă care adună imense energii, dar care
se lasă uneori şi pustiită de ele ?
Eu am găsit o sursă: pictura. Nu ştiu ce aş
face, altfel. Aici e o insulă de limpeziri şi
de calm.
Ce stare aveţi câOd se termină un specta
col ?
De epuizare. De-abia aştept să ajung
acasă pentru a sta să mă gândesc unde
am greŞrt. Sunt u n perfectionist. Tot tim
pul adaug, şlefuiesc detalii. Chiar dacă fU
atingi perfecţiunea, ai datoria să tinzi către
ea E o datorie chinuitoare aceea de a
căuta adevărul.
La ce roluri visaţi ?
Îmi pare rău că "anii mei pe povâmişul
vieţii acum coboară", cum spune Othello,
şi am regretul că n-am jucat Shakespeare.
A existat un timp, în studenţie, când am
fost şi Richard al I II-lea, şi Othello. Din
păcate, ca actor nu poţi să impui alegeri
personale, e greu să ceri să fii distribuit.
Aş vrea să joc din nou în Dansul morţii de
Strindberg. Sunt lucruri care mă fac să mă.
scutur de grele oboseli şi să mă reîntorc
în apropierea acelei lumini care mistuie.
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Adina Bardaş
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trăi Între

conservatori
s i reformisti
�

�

uit-simpaticul critic tea
tral Doru Mareş a deve
nit, de la o vreme, şi
mult-previzibil. Aceasta, din ca
uza consecvenţei, persistenţei şi
perseverenţei sale în a servi, cu
tristă şi sclavică neîmpotrivire,
doctrina manilieistă. El împarte
arta în "de stânga" şi "de dreap
ta", "înainte" şi "după", "greşită
politic" şi (probabil) "corectă
politic". De curând, a mai găsit
o împărţire: "critica de teatru
conservatoare" şi "critica de
teatru reformistă", într-un pre
tenţios intitulat 'jurnal al criticu
lui de teatru", împrăştiat pe
două pagini din revista "art Pa
norama ". Dacă măcar s-ar
strădui să explice de ce unii
sunt una şi alţii sunt alta, de ce
Florica !chim, Alice Georgescu
şi Victor Parhon, bunăoară, ar fi
conservatori, iar ceilalţi, dintre
care Marian Popescu şi Du
mitru Chirilă, ar fi reformişti, ce
înseamnă în critica de teatru să
fii conse1vator şi ce înseamnă
să fii reformist, cwn se mani
festă aceste tendinţe, mentalităţi
sau ideologii, am putea pătrun
de şi noi în subteranele gândirii
mareşiene. Aşa, trebuie să ne
mulţumim cu afirmaţiile apo
dictice dar naive ale agresiv-în
duioşătorului critic.
Dar nu numai criticii îşi împart,
conform filmului alb-negru ce
rulează în mintea lui D.M., cali
ficativele de "conservatoe' şi "re
formist", ci şi publicaţiile: "Cu-

M

�
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rentul" e "centrist'', în schimb
"Cronica română" şi "România
liberă" sunt "două posesii (!!?)
ale liniei conservatoare" ("Cu
rentul" e, pesemne, centrist
pentru că deşi în paginile lui
scrie din când în când şi Doru
Mareş, mai scriu şi nişte critici
conservatori care, vai, diluează
reforrnismul
primului).
În
aceeaşi ordine de idei, D.M.
deplânge "inexistenţa unţ:!i pu
blicaţii vii, reformiste", fiindcă
"Scena" este "tribună conserva
toare", "Semnal teatral" este
"dedicat teoriei pure", "Rampa",
săraca, "nu are forţa de a scăpa
dintr-o situaţie de libertate con
trolată" (?!?) , în timp ce "Teatrul
azi" "e ţinut, probabil, într-o re
zeivă calculată, dispărând din
primăvară de pe piaţă" (şi
reapărând în toamnă, ceea ce i
a scăpat 'jurnalului de critic"
sau, mai precis, criticului de jur

nal).
În legătură cu "Scena", ar fi de
văzut în ce măsură revista e o
"tribună conservatoare" pu
blicind critici tineri, prin defi
niţie non-conservatori (unii, stu
denţi la Teatrologie, dispun de
o rubrică specială: "Generaţia
2000"). Şi ''Teatrul azi" este în
mare măsură scris de critici
tineri, majoritatea încă studenţi
la Teatrologie. Ei nu fac parte
dintre "criticii de vârsta a treia,
de stânga ori de dreapta", care
"au fost şi sunt pur şi simplu
apărătorii unei linii conserva-
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toare". Dimpotrivă. Cât despre
"Semnal teatral", acesta, deşi
D .M. nu îl consideră o "publi
caţie vie, refonnistă", este, para
doxal, condus de însuşi Marian
Popescu, " liderul criticii de
teatru refonniste". Iată cum se
strecoară "teoria pură" şi con
servatorismul în chiar citadela
reformismului !
În sfârşit, dacă prin "conseiva
tori" D .M. îi are în vedere pe
criticii care acordă prioritate va
lorii şi nu coloraturii politice, iar
prin "reformişti" îi are în vedere
pe aceia (!) care fac alergie la
Fuga de Bulgakov, la Beligan,
la toată cultura creată înainte de
1989 sau la un autor englez,
chipurile, "de stânga", ei bine,
mă situez şi eu, decis, de partea
conservatorilor. Cu atât mai
mult cu cât nu pricep nici în
ruptul capului ce ar putea să
însemne "reformism" în critica
de teatru. Să fie vorba de dog
matismul bolşevic anticomunist
promovat, de pe o poziţie
unică, singulară, de însuşi Doru
Mareş? (Evident, în urma
observării cnt1ce a acestei
poziţii "Scena" şi-a atras din
partea lui D .M. calificativul de
"tribună conservatoare".) Îi
oferim cu generozitate tribuna
conservatoare aiticului Doru
Mareş pentru a-şi elucida în
sfârşit noile concepte.

Dumitru Solomon

şi altele. Domnul
Solomon are dreptate, piesele
nu se citesc "precum Sandra
Brown sau Pavel Coruţ". Dar
nici PJaton nu se citeşte aşa "în
tren sau metrou"' cum zice
dumnealui. Asta nu-l împiedică

Emanciparea prinţului llam
let şi Pescăn.Jşul din livada de
vişini, aceste piese nu s-ar fi
jucat niciodată. Că n-avea nimeni
cum să afle că există unii Alina
Mungiu. şi Horia Gârbea care
s-au apucat să scrie piese.

Eu îi rămân reCLmoscător dom
nului Dumitru Solomon că
ideea despre "freamătul febril al
dramatmgilor pe teritoriul edi
torial" nu i-a venit înainte de a
debuta eu, căci, bt.m-rău cum
sunt, sub direcţiunea dum
nealui am debutat.
După editorialul domnului So
lomon, te pomeneşti că şi edi
turile care s-au apucat deunăzi
să ne dea, în sfârşit, ceva dra
matw-gie europeană or să re
nunţe să "aglomereze stan
durile librăriilor'' cu traduceri de
literatură dramatică. Şi atunci?
Nu pentru "cohorte de cititori"
publică dramaturgul. Nu pentru
asta se traduc şi tipăresc piese
străine şi se scot (m tiraje şi con
diţii oricum mizere) cele opt
zece volume de dramaturgie
originală din fiecare an. Sigur,
I .L. Caragiale şi D. Solomon au
dreptate, la distanţă de un secol
înu·e ei: teatrul şi literatura sunt
arte cu totul deosebite. Dar ca
să ajungă "teatru" jucat, piesa
trebuie întâi saisă pe hârtie.
Aşa, rnaculat de cerneală, dra
maturgul capătă dreptul la
iluzie.
Horia Gârbea

incer mişcat de faptul că
domnul Horia Gârbea,
stirnabilul şi agreabilul
dramaturg,
prozator,
poet,
eseist şi colaborator al revistei
noastre, mi-a citit unele piese
publicate în volwn, precum eu
însmni le citesc pe ale domniei

sale, trebuie să-i atrag însă
atenţia că, în articolul meu din
nr. 8 al revistei "Scena", nu am
"veştejit pretenţia dramatmgilor
de a-şi tipări producţia în cărţi".
Nici vorbă de aşa ceva! Am vor
bit doar de iluzia dramatmgilor
(inclusiv a mea !) că volumele

lor ar fi citite de, cu unele
excepţii, cineva. Că eu şi Horia
Gârbea ne mai citim reciproc,
alături de alţi extravaganţi de
aceeaşi speţă şi de aceeaşi
breaslă, nu anulează un trist şi
frresc adevăr.
D.S.

n editorial destul de stra
niu semnează în numănll
8 al revistei "Scena" dis
tinsul ei director, respectatul
dramatmg Dumitru Solomon.
Pe scurt, domnia sa, autor a
şaptesprezece volume dintre
care unsprezece conţin piese
de teatru, veştejeşte pretenţia
dramatmgilor de a-şi tipări pro
ducţia în cărţi.
Argumentele domnului Solo
mon sunt două: teatrul nu e li
teratură, el se joacă pe scenă şi
nu se publică în cărţi; chiar pu
blicată, "literatura dramatică se
citeşte când e vorba de clasici
(şi numai de clasici!) în şcoală
de căo:e elevii dotaţi". Eu l-am
citit însă pe domnul Solomon
(nu în şcoală), deşi domnia sa
nu este un clasic. E drept că am
fost un elev dotat, dar mai mult
pentru matematici, şi nu de asta
am citit eu PJaton, Repetabila

U

scenă. , Transfer de perso
..

nalitate

,

S

nici pe Platon să existe, nici pe
domnul Solomon să scrie piese
despre el şi să le publice, nici
pe regizori să nu monteze
PJaton, făcând o mare eroare .
Dacă domnul Solomon, ascul
tând de propriul său sfat, nu ar
fi dat spre tipar piesa PJaton,
eu n-aş fi cunoscut-o şi mi-ar fi
părut rău. Dacă, nejucându-se
la vremea scrierii sale, Carnii
Petrescu nu şi-ar fi publicat
Danton-ul, piesa nu s-ar fi
montat nici postum, şi mie,
îndrăznesc să sper că şi dom
nului Solomon, ne-ar fi părut
rău, am fi fost mai săraci şi mai

trişti.

Dacă domnul Solomon însuşi,
conducând răposata după grea
suferinţă revistă 'Teatrul azi", n-ar
fi acceptat publicarea unui
supliment pe nwne "Avan
scena" în care s-au tipărit, girate
inclusiv de prestigiul domnului
Solomon, nişte piese precum
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!Îngeri în America 1

f

Politica -zeul amer1can
•

întrucât ele rezuma, 1n
ultimă instanţă, ideologia
piesei, ca şi temele la
care autorul reflectează,
invitându-şi, desigur, au
ditoriu! să facă acelaşi
lucru. Este vorba în pri
mul rând despre specifi
cul istoric şi cultural al
vieţii americane, unde
lipsa rădăcinilor ("În
America nu există zei, în
afară, poate, de cei ai
indienilor. În America nu
există îngeri", se spune la
un moment dat în text)
este resimţită, cel puţin
de către intelectuali, ca un handicap. La
fel ca şi inexistenţa unei naţiuni propriu
zise, înlocuită de un fel de imensă majori-

TNGERI TN AMERICA d e Tony Kushner. Traducerea: Anca şi
Lucian Giurchescu. Versiunea scenică: Theodor-Cristian Popescu
TEATRUL "NOTTARA", COMPANIA TEATRALĂ m şi
U
F NDAŢIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ
Data
reprezentaţiei: 1 9 ianuarie 1 999
Regia: Theodor-Cristian
Popescu Decorul: Marius Alexandru Dumitrescu Costumele:
Ioana Albaiu
Ilustraţia muzicală şi coregrafia: Rorin Fieroiu
Distribuţia: Vladimir Găitan (Roy M. Cohn), Ion Dichiseanu
(Henry, Martin Heller), George Alexandru (Prior Walter), Dan
Aştilean (Louis lronson), Alexandru Jitea Uoseph Porter Prtt),
Lucia Mureşan (Hannah Porter Pitt, Ethel Rosenberg). Mihaela
Rădescu/Lelia Ciobotariu (Harper Amaty Pitt), Ion Porsilă (Rabbi
lsidor Chemelwnz), Cristina Toma (Îngerul, Emily. Sora Elia
Chapter, Femeia d1n Bronx), Orodel Olaru (Prior 1 ), Petrică Popa
(Prior 2). Lucian Pavel (Belize, Eschimosul, Maseur 1 ) Oaudiu
Trandafir (DI. Lies, Omul din parc, Maseur 2).
•

•

•

•

•

•

•

.

u

antezie homosexuală (gay) pe
teme naţionale" îşi defineşte
explicit T ony Kushner piesa,
concepută, de fapt, ca o dilogie; ce/ puţin
o dilogie, din care avem deocamdată
această primă parte, numită Sfarşrt de
mileniu. Sintagma originală (Millenium
approaches) este mai plast·

F

însoţesc, precum şi prin - să nu uităm ! profeţiile sumbre emise despre el încă în
urmă cu sute de ani. Am insistat asupra
feluritelor determinante ale titlului

�

pe tema homosexualităţii şi a impactului
pe care îl produce această realitate
asupra conştiinţelor celor direct implicaţi,
dar şi asupra celor din jur (familie, prie
teni), după cum găsim şi o importantă
linie conflictuală (cea mai senzaţională, de
altfel) dedicată implicaţiilor psihologice şi
fiziologice ale "ciumei modeme", SI DA. În
plus, autorul combină episoade de un
naturalism crud cu secvenţe onirice sau
imaginare apăsat alegorice, amestecul
stilistic rezultat - un fel de realism fantas
tic, foarte la modă, de altminteri, în litera
tura mondială a ultimelor două decenii fiind deopotrivă seducător şi derutant
Este, fără îndoială, interesant de văzut
cum va continua Tony Kushner povestea
Tngerilor săi ...

reg1zorul
o eseu, pentru dra
maturgia �ntemporană "problematică",
piesa cunoaşte, în versiunea aceluiaşi
Theodor-Cristian Popescu, o punere în
scenă cumva restrictivă în raport cu diver
sitatea de sensuri şi direcţii urmărite de
autor, restricţie dictată, în chip firesc, de
interesele publicului autohton. Regizorul
a preferat să focalizeze atenţia spectatorului român asupra problemei (încă
"spinoase", la noi, chiar şi din punct de
vedere juridic) a homosexualităţii şi a
dimensiunii intime, personale a acesteia opţiune care avantajează zonele lirice ale
piesei, estompându-le pe cele "intelectu
aliste" (poate că o reducţie ceva mai
severă a textului - care devine, de la un
punct, repetitiv - ar fi servit mai mult
cauza acestuia, ca şi a întregului specta
col). Oricum, prin intermediul unei
echipe actoriceşti omogene, din care se
detaşează, nu numai datorită întinderii
rolurilor, Mihaela Rădescu şi Dan
Aştilean, Alexandru jitea şi George
Alexandru, Vladimir Găitan şi Lucia
Mureşan, Cristina Toma şi Lucian Pavel,
publicul autohton este pus în contact cu
o posibilă temă de meditaţie. Lucru care,
în spectacolele tinerilor noştri regizori, se
întâmplă, din păcate, destul de rar.
·.

naţionalitatea fiecărui cetăţean american
în parte. Acesta este însă numai unul dintre palierele textului, încununat cu
nenumărate distincţii, printre care şi
Premiul Pulitzer ( 1 993). Mai găsim aici,
pusă într-o ecuaţie dramaturgică de
incontestabilă forţă, şi o amplă dezbatere

Alice Georgescu
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! Inimă de câine 1
ersoana frântă: iată drama.
llustrări ilustre de artă (involun
tară) a rupturii interioare ne
oferă creatorii înşişi de spectacol de
teatru. Câtă distanţă între chipurile per
soanei ..., tot atâta dramă. De prăpastia
dintre splendidul Don Juan a la russe
(Cehov) sau Cazul Gavrilescu (Eliade), pe
de o parte, şi Inimă de câine după
Bulgakov (la Ploieşti) pe de altă parte,
spectacole ale aceluiaşi, indivizibil-frânt,
Gelu Colceag, "se sparie gândul". (Şi,
vorba ceea, câtă lucidă "spăriere" de
gând, tot atâta dramă.)
Să nu dramatizăm însă prea tare. Mai intră
în discuţie şi publicul, diversele publicuri.
Probabil că Gelu Colceag a "citit" textele
lui Cehov şi Eliade pentru un public
inteligent, sensibil, un public de spirit înalt,
iar pe cel al lui Bulgakov, pentru un public
rău, otova, nevoiaş de hâhâială. Aşa? E
într-adevăr rău publicul nostru republican
de la Ploieşti? De-aceea îi aduce Lucian
Sabados, directorul Teatrului "Toma
Caragiu", pe Beatrice Bleonţ, pe Andreea
Vulpe, pe Felix Alexa, pe Gelu Colceag la

P

Ruptura
Dar farmecul dens al amatorismului? S-ar
Ploieşti? Ca să îmblânzească publicul?
Cu siguranţă că nu. Nu publicul de la putea aminti, desigur, jocul plin de vervă
Ploieşti e rău; rău e doar publicul (de ori al lui Radu Gabriel în omul-câine Gogoloi,
unde ar fi el) pentru care a citit Gelu vorbirea dreaptă a lui Corneliu Revent
(Profesorul), extrasele frumoase din
Colceag Inimă de câine de Bulgakov, el şi
coscenaristul (deopotrivă interpret) Radu "Recviemul" de Verdi ... şi s-ar încropi o
Gabriel. Am urmărit un
INIMĂ DE CÂINE după Mihail Bulgakov. Traducerea: lzolda
public chicotit, râgâit,
Vârsta. Dramatizarea şi adaptarea: Radu Gabriel şi Gelu Colceag
gâjâit, mahalagit, câinit la
Data
TEATRUL "TOMA CARAGIU" din PLOIEŞTI
inimă şi repede gustătoreprezentaţiei: 29 ianuarie 1 999 Regia şi ilustraţia muzicală: Gelu
riu de şuşanea.
Colceag Scenografia: Liliana Cenean şi Ştefan Caragiu Muzica:
Aşadar, vodevil antista
Vasile Mihll.illl.
Distnbuţia: Corneliu Revent (Profesorul
linist după balada trans
Preobrajenski), Ilie Gâlea (Bormental), Radu Gabriel (Gogoloi),
plantului de hipofiză de
Raluca Zamfirescu (Z1na), Ana Bart (Daria), Mihai Coadă
la câine la om? Pe cân
(Schwonder), Oxana Moravec (Viazemska1a), Dragoş
ticele pline de haz,
campan/Mihai Rll.ducu (Liapkin), Marian Despina (Tiapkin),
debordând de haz, date
Nuami Dinescu (Vozneţova).
în clocot şi în petec de
Radu Gabriel? Ce-ar fi să analizăm puţin recenzioară pe măsură.
"procesul de dezumanizare"? Ce-ar fi să În definitiv, acest spectacol Gabriei
croşetăm puţin pe tema trecerii de la Bulgakov (am totuşi impresia că maestrul
câinele cu inimă de om la omul cu inimă Colceag a fost împins undeva în planurile
de câine? Sau pe cea a trecerii de la litera inferioare de autoritate artistică) cui se
tură la literatură proastă? Ce-ar fi să adresează? Nouă? După toate semnal
observăm "ironia corozivă"? Dar mon mentele, VOUĂ.
Sebastian-Vlad Popa
struozitatea denunţată a stalinismului?
•

•

•

•

•
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Aberatia la ordinea zilei!
.)

1

'A

n momentul nu tocmai fast pe
care-I parcurgem, când erorile
politice, sociale, economice, judi
ciare (mai ales judiciare) - se înlănţuie ca
în tragediile antice, mi se pare inspirată
opţiunea Teatrului Valah pentru piesa
Transfer de personalitate. Piesa nu face
decât să arate dimensiunile tragice şi
groteşti ale unei imense erori judiciare,
repercutată inexorabil asupra destinului
uman. Monstruozitatea erorii pune
comicul în slujba tragicului şi tragicul în
suita comicului. jucată în zilele noastre
zbuciumate, tragicomedia lui josef
Pavlicek îmi apare cu atât mai actuală şi,
prin asta, cu atât mai gravă". Aceste afir
maţii ale autorului (desprinse din progra
mul de sală) aveau să se verifice chiar la
premiera desfăşurată în atmosfera ten
sionată de iminenţa unei noi mineriade,
dar, mai ales, de reacţiile aberante ale
guvernanţilor, implicit ale forţelor de
ordine.
Evident, tânărul regizor bulgar (absolvent
UATC) Nikolov Perveli Viii nu avea cum
să fi mizat pe o astfel de conjunctură când

nuu. Aşa cum, mai mult ca sigur, nici
scenografa-studentă Gergana Dimitrova
Valova nu avea cum să ştie că şi la pre
miera absolută a piesei s-a recurs la un
modul cu bie. Funcţionând perfect în para
metrii sălii Studio, formula panouriior ce
extind sau restrâng spaţiul de joc
aminteşte de o definiţie întâlnită în eseul
"Teatrul ca metaforă", care dădea titlul
volumului lui D. Solomon de la Editura
Eminescu, colecţia "Masca", 1 976: "Tea
trul e o figură geometrică, aşa ne-a rămas
de la antici, aşa continuă să fie, un para
lelipiped, un cub, o piramidă, o sferă, un
con sau un trunchi de con, are linii,
suprafeţe, unghiuri, volume perfect deli
mitate, este deci un concept ideal, un
domiciliu convenţional al pasiunilor, al
ideilor, al vieţii".
Piesa, răsfăţată cu cel mai mare număr de
montări în acest deceniu al transferurilor
de tot felul operate de societatea
românească, îşi dovedeşte încă o dată
limpiditatea şi într-o viziune "economică"
(concepută astfel şi în perspectiva
turneelor). Pe când ieTRANSFER DE PERSONAUTATE de Dumitru Solomon
se din propria-i prăvă
TEAlRUL VALAH din GIURGIU Data reprezentaţiei: 2 1 ianua lie, un ins este arestat
rie 1 998
Regia şi ilustraţia muzicală: Nikolov Perveli Viii
sub acuzaţia de furt, la
Scenografia: Gergana Valova
Distribuţia: Cosmin Cretu Oosef care se va adăuga şi
Pavli<:ek), Mircea Cretu (Comisarul), Vasile Toma Oudecătorul), cea de omor; i se refu
Uvius Rus (CetliCka), V10leta Cretu (Logodnica), Anca Alecsandra ză recunoaşterea iden
(Menajera), George Plunescu (Doctorul), Marius Nlnlu tităţii, e anchetat cu
(Subcomisarul), atalin Olivu (Poliţist 1 ), Nae SUngaciu (Poliţist 2). violentă stupiditate
•

•

•

•

•
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pentru propria-i dispariţie şi ajunge să-şi
asume singur un ideal transfer de perso
nalitate. Cel al martirajului universal!
Obsesie veche a scriitorului, tratarea tra
gic-umoristică a condiţiei de martir cu
voie sau fără voie a căzut în sarcina unui
protagonist - Cosmin Creţu - care, prin
tinereţe, a avut avantajul inocenţei şi al
candorii dezarmante, dar şi dezavantajul
lipsei de experienţă în ceea ce priveşte
măsura şi disponibilitatea pentru deta
şarea de sine. De unde un exces de con
torsionare nu doar psihică, ci şi fizică,
indusă şi de perimetrul claustrant (la pro
priu). Într-un original contrast i-a fost
plasat ca partener de detenţie hoţul dela
tor ce se pune şi în serviciul colegului de
celulă, şi în acela al torţionarilor, şi căruia
Livius Rus i-a atribuit un insolit aer histri
onic. Histrionism ce potenţează ironia
amară a dramaturgului care TI desem
nează tocmai pe acest personaj drept
propagatorul noţiunii de libertate inte
rioară. Anvergura maieuticii ad hoc îi mini
malizează şi mai mult pe oficialii puterii,
caricaturizaţi cu haz de Mircea Creţu,
Comisarul vulnerabil sub raportul
inteligenţei şi potenţei; T orna Vasile,
judecătorul căruia morga îi e conformă cu
infatuarea obtuză; George Păunescu,
Doctorul ce nu-şi ascunde deviaţiile
senile; Marius Nănău, Subcomisarul servil;
Cătălin Chivu şi Nae Stângaciu, poliţiştii
limitaţi, dar zeloşi executanţi. Ambianţei
ambigue a acestei enclave de regim
poliţienesc autoritar i s-au adecvat şi
interpretele celor două eroine feminine:
Violeta Creţu, Logodnica de o palidă
suavitate, ce se hotărăşte totuşi să lupte
cu arme adecvate pentru a obţine o cer
titudine, şi Anca Alecsandra, Menajera
care nu depăşeşte pragul unei pedante
devoţiuni.
Spectacolul izbuteşte, cu mijloace mo
deste, convertindu-le în elemente de
expresivitate, să înfăţişeze esenţele uni
versului înconjurător, incitând la me
ditaţie. Care meditaţie poate lesne con
duce, o dată cu replicile-aforism "ago
nisite" pe parcursul reprezentaţiei, la un
deziderat - se pare - de neatins, scriitorul
D. Solomon formulându-1 nu o dată,
direct sau indirect, prin i ntermediul
eroilor săi: puterea raţiunii să coincidă cu
puterea politică...
Irina Coroiu

studenţie
ai degrabă din proprie iniţiativă,
adică autoinvitându-ne, decât
dând curs unei chemări oficiale,
am luat drumul Clujului spre a vedea felul
în care trupa Teatrului Naţional, regizorul
Marius Oltean şi scenograful Horaţiu
Mihaiu au izbutit să transpună scenic
piesa lui Dale Wasserman, Zbor dea
supra unui cuib de cuci. Am făcut-o în
primul rând din dorinţa de a-i vedea la
lucru pe cei mai tineri componenţi ai
colectivului, căci ei reprezintă partea cea
mai consistentă numeric a distribuţiei, dar
şi pentru a constata cum arată un specta
col "obişnurt:", dintre acelea denumite
generic, ma1 mult ori mai puţin
îndreptăţit, "de public", într-o seară
obişnuită, lipsită de poleiala uneori
îngheţată a "premierei oficiale".
Spectacolul pare să fie satisfăcător pentru
public, prezent masiv în sală, dar satis
facţia provine, după părerea mea, din
calităţile de atmosferă, de portret şi de
idei specifice textului şi nu din cele ce s-ar
fi cuvenit adăugate de regizor şi interpreţi.
Nu-i putem contesta lui Marius Oltean
meritul de a fi expus inteligibil povestea.

M

1 Zbor deasupra

unui cuib de cuci 1

Întârziată

Dinamismul interior, rit
ZBOR DEASUPRA UNUl CUIB DE CUCI de Dale Wasserman,
marea dramatică a acţiu
după romanul cu acelaşi trt:lu de Ken Kessey. Traducerea: Andrei
nii, pregătirea exploziilor
�eanu TEATRUL NAŢIONAL din CLUJ-NAPOCA Data
conflictuale, omogeniza
reprezentaţiei: 1 O ianuarie 1 999
Regia: Marius Oltean
rea şi maturizarea distri
Scenografia: Horaţiu Mihaiu
Distribuţia: Dorin Andone (Mc
buţiei sunt însă capitole
Murphy), Cristina Pardanschi (Sora Ratched), Dragoş Pop (Şeful
deloc minore, în care
Bromden), Dan Chiorean (Billy Bibbit), Petre Bkioiu (Dale
prezenţa lui Marius Ol
Harding), Doru Surcel (Cheswick), Ioan lsaiu (Martini), Gelu
tean este din cale afară
Bogdan lvaşcu (Ruckly), Sorin Misirianţu (Dr. Spivey), Alexandra
de "retrasă". Sigur, e
Georgia Lungu (Sora Flinn), Angelica Nicoari (Candy Starr), Lucia
foarte bine că Dorin An
Wanda Toma (Sandra), Frederik Slavici (lnfirmierul Warren),
dane, interpretul lui Mc
Ruslan Bârtea (lnfirmierul Williams), Virgil MOIIer (T urkle), Victor
Murphy, are însuşirile
Nicolae (EIIis), Petru Dondoş (Matterson).
care îl fac să fie pivotul
reprezentaţiei. Aşa o cere textul, iar regi păcate, lui p ragoş Pop nu i s-au precizat
zorul a avut înţelepciunea de a se încrede cu claritate aceste sarcini, el fiind "uitat"
în partitură şi în actor, care îşi face dato undeva î�tr-un colţ al scenei, fără a se
ria cum se cuvine. Asemenea lui a proce crea în vreun fel premisele evoluţiei per
dat Cristina Pardanschi, interpreta Sorei sonajului. Şi nu e deloc bine că regizorul
Ratched. Mai puţin bine e că Marius nu a reuşit să le impună tinerilor inter
Oltean nu s-a priceput să valorifice cum preti standardele specifice actorilor pro
s-ar fi cuvenit datele fizice şi expresivi fesionişti. Impresia e că asistăm la specta
tatea artistică a tânărului Dragoş Pop, colul unor studenţi întârziaţi care au
interpretul indianului Bromden. Chiar c�emat în ajutor şi câţiva interpreti cu
dacă o bună parte din spectacol perso experienţă. Excepţiile se numesc Dan
Chiorean şi Ioan lsaiu.
najul nu are text, nu înseamnă nicidecum
Mircea Morariu
că el ar fi lipsit de sarcini scenice. Din
•

•

•
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1 Gâlcevile

Gâlceavă
A

din Chioggia 1

1n stil italian?
astă dată, Novak Eszter
a montat la Târgu-Mureş
Gâlcevile din Chioggia
de Carlo Goldoni într-o
viziune ce aminteşte de
filmele italiene zgomo
toase.
Din păcate, spaţiul am
plu de joc creat de sce
nografa Labancz Klara
are tonalităţi închise la
culoare. N-am înţeles de
ce; Lucietta şi Checca
privesc marea aşteptând
reîntoarcerea bărbaţilor plecaţi cu zilele la
pescuit. iar zările (fundalul) sunt negre la
culoare, în timp ce finalul fericit. cu nuntă
şi voie-bună, se petrece în penumbră, ca
să nu zic în întuneric. Un alt neajuns al
decorului decurge din zgomotul mult
prea puternic produs de actorii ce zburdă

GÂLCEVILE DIN CHIOGGIA de Cario Goldoni. Scenanul:
Kârpăti P� TEATRUL NAŢIONAL din TÂRGU-MUREŞ,
Compania "Tompa Mild6s" Data reprezentaţi ei: 1 8 decembrie
1 998
Regia: Novăk Eszter Decorul şi costumele: l...abancz
Klăra
Muzica: Kiss Ferenc
Distribuţia: Tatai Săndor (Toni),
l...ăszl6 Zsuzsa (Pasqua), Simon Andrea (Lucietta), Bocskor Sal16
L6rănt (Beppe), Kâtay lstvăn (Titta Nane), Sz� Ferenc
(Fortunato), FOIOp Bea (Libera), Kovăcs ĂVJles Anna (Orsetta),
Tompa Klăra (Checca), GyOrffy Andrăs (Vicenzo), Bb-es GOnther
Attila (Toffolo), Domokos lâszl6 (lsidoro), Sik16di EmO
(Canocch1a), OrdOg Mild6s Levente (Subofiţerul), Koszorus
Kălmân (Nea Luigi), Gyărfc\s j6zsef (Escalus), Man Alexandru
(Alessandro)ş.a.
•

•

•

•

•
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ânăra regizoare budapestană
Novak Eszter nu-mi este necu
noscută. l-am văzut două specta
cole la Uj Szfnhăz, Nunta însângerată şi
Glumi\, satir1\, ironie şi sens adânc, despre
care am scris elogios cu vreo doi ani în
urmă în paginile revistei "Teatrul azi". De

T

pe scena de lemn supraadăugată, care
funcţionează după principiile unei cutii de
rezonanţă, acoperind textul.
Dintre interpreti se detaşează Simon
Andrea în Lucietta cea mistuită de
îndoieli, Katay lstvan în Titta Nane,
pescaru l pus la încercări posibile şi
imposibile de iubita sa, Lucietta, ambii for
mând un cuplu foarte temperamental,
Szelyes Ferenc în Fortunato, caz clinic de
logopedie, T ompa Klara în adolescenta
Checca, plină de energie şi apetit sexual.
Gyorffy Andras în bătrânul pescar
Vicenzo şi Beres GUnther Attila în
Toffolo încurcă-lume.
Trupa târgumureşeană de expresie
maghiară are capacitate de reinnoire; îi
lipseşte doar scânteia necesară.

Stracula Attila

Tragicomedie o;;i:;���
după Cehov
o barcă părăsită pe fun
dul lacului de odinioară.
Teatrul este marea artă
dătătoare de viaţă şi de
optimism, dar este şi
arta trecătoare precum
barca.
Tn linii mari, spectacolul
Teatrului de Stat din
Turda urmăreşte traiec
toria trasată de Cehov,
numai că Marius Oltean modifică dezno
dământul autorului. Pescăruşul se termină
cu sinuciderea lui Treplev; aici, însă,
Treplev renunţă la actul său sinucigaş şi,
brusc, o apă dătătoare de viaţă şi opti
mism va ţâşni din fundul lacului.
Spectacolul turdean îi are ca interpreti pe
tânăra actriţă Tina Moga Oltean în rolul
de compoziţie Arkadina, cu ezitări
datorate lipsei de experienţă scenică, pe
Marian Miron in Treplev, înflăcărat când
trebuie, trist şi vlăguit alteori, având o

PESCĂRUŞUL de Anton Pavlovici Cehov TEATRUL DE STAT
din TURDA Data reprezentaţiei: 30 octombrie 1 998 Regia:
Marius Oltean Scenografia: L.abancz Klăra llustraţ1a muzicală:
Ovidiu Cosac Distribuţia: Tina Moga Oltean (Irina Nikolaevna
Arkadina), Marian Miron (Konstantin Gavrilovici Treplev), Cornel
Miron (Piotr N ikolaevici Sorin), Melania Aştilean (Nina Mihailovna
Zarecinaia), Gabriel Chirea (llia Afanasievici Şamraev), Nina
Arttoocv (Polina Andreevna), Doina Şoproni (Maşa), Radu Batar
(Boris Alexeevici Trigorin), Radu TICUdean (Evgheni Sergheevici
Dom), Oprian Scurtea (Semion Semionovici Medvedenko).
•

•

•

•

•

•

egizorul Marius Oltean aşază
lumea cehoviană descrisă în
Pescăruşul pe fundul unui lac
secat, plin de scoici moarte, înconjurat de
stuf uscat - un microclimat asupra căruia
planează moartea. Tn accepţiunea regi
zorului, personajele lui Cehov caută acest
loc lipsit de viaţă, se retrag din lumea zgo
motoasă a oraşelor mari, iar altele trăiesc
resemnate aici. T replev este singurul care
caută Viaţa - fiindcă teatrul este viaţă, in
ciuda faptului că scena din spectacol este

R
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prestaţie sinusoidală potrivită, pe Camel
Miron, care trece credibil etapele de
căderii fizice ale lui Sorin, pe Melania
Aştilean care joacă la inceput o Nina
Zarecinaia naivă, mai târziu conferindu-i
personajului fior tragic şi maturizându-1,
pe Gabriel Chirea, care face un rol de
coloratură în Şamraev, pe Nina Antonov,
foarte bună în Polina Andreevna, de la
soţie de rangul al doilea până la îndrăgos
tită, pe Doina Şoproni, care aduce în
scenă o Maşa foarte atent lucrată, pe
Radu Botar, care, în Trigorin, are un oare
care halou de orăşean uns cu toate alifiile
şi care tratează orice problemă cu o
superfcialitate enervantă, pe Radu Ţicu
dean, în Dom, doctorul elegant, plictisit
de burlăcie, însă lipsit de curajul de a-şi
schimba viaţa, şi pe Ciprian Scurtea, stân
gaci în Medvedenko.

S. A.

��

invăţământu! teatral

Nostim, dar...
rivim cu nedumerire trista
degradare a învăţământu
lui teatral superior, în :Spe
cial a secţiei de Act01ie. Repre
zentaţii itnprovizate
cu scene
de grup în care lipsa t.mei pre
gătiti temeinice a studenţilor nu
este atât de evidentă, cu deco
ruri şi costume încropite din te
miri ce se găseşte prin magazii
- reuşesc să ne convingă tot
mai puţin că junii artişti SLmt ga
ta să înfumte neajunsurile unei
profesii extrem de nesigure. În
acest context, Mincinosul de
Carlo Goldoni, spectacol de ab
solvenţă al clasei de actorie
conduse de prof. univ. Sanda
Manu, lect. univ. Valeria Sitaru,
lect. univ. Plotin Anton, face şi
nu face casă bună cu ceea ce,
îndeobşte, se rx:>ate vedea în
domeniu

P

�f

l

-

coace.
De pildă, iese din nota generală
de sărăcie şi delăsare prin exis
tenţa unei scenografri sugestive,
realizată de Viorica Petrovici, a
unei ilustraţii muzicale adecva
te, semnată de Constanta Cârn
peanu şi Dan Ardelean, şi prin
tr-o construcţie scenică riguroa
să; evoluţia tinerilor actori ne
duce, însă cu gândul mai mult
spre o trupă de diletanţi. Ei se
perindă prin faţa noastră rostind
replici cu dezinvoltură, dar ne
părând să fie anitnaţi de un cât
de mic itnpuls creator; deşi
foarte tineri, par de pe acum
obosiţi şi, în orice caz, speriaţi
de ceea ce, cu siguranţă, îi va
aştepta dincolo de potţile facul
tăţii. Nu zărim în privirile lor o
scânteie jucăuşă măcar, nu des
luşitn o inflexiune a vocii sau
,

un gest care să facă dovada
unor îndelungi exerciţii. Într-un
spectacol care se vrea a fi co
mic, tocmai hazul este în sufe
rinţă; zâmbetul ne rămâne atâr
nat în colţul gurii la vreo găsel
niţă de regie. Interpreţii, chiar
dacă "funcţionează" multuffiti or
la nivelul echipei, se pierd înda
tă ce încearcă să iasă din rân
duri. Nu avem a face cu per
sonaje minuţios construite, ci
mai mult cu crochiuri, încercări
superficiale de descifrare a unor
tipologii
lucru care se
întâmplă mai degrabă în arrii de
studiu inferiori.
Sigur că se pot vedea şi lucruri
mult mai rele şi că Mincinosul
e cel puţin un spectacol foarte
nostitn. Păcat, însă că numai
atât !
Marinela Tepuş
,

e�i Piranda

destul de curios de ce actorii cunoscuţi sunt utilizaţi pen
tru a face reclamă unor produse industriale pe post de
anonimi. Dacă o vedetă ar apărea cu un pahar de rom
în mână şi ar spune:
- Eu sunt actorul Bureţel şi înainte de fiecare spectacol cu o
piesă de Dinu Grigorescu mă magnetizez cu jamaica Farwell,
băutura mea preferată!
Atunci da, aş înţelege. Dar nu pot să pricep de ce, în spoturile
publicitare. actorii mai răsăr[ţi sunt distribu[ţi în roluri casnice
sau, în cel mai bun caz, în roluri de barmani. În felul ăsta iden
titatea lor şi calitatea de vedete se pierd complet şi Ariel din
Furtuna devine nonşalant un burlac convins, utilizator al lui
Ariel detergentul .
În general, acceptarea d e către actori a unor asemenea roluri
e stranie de-a binelea. În teatrele lor, ar sări de şapte coţi dacă
li s-ar propune să ducă tava. Dacă însă o fac la televizor şi pe
tavă sunt alunele Bravos naţiune sau un pahar de Dracula's

Dream, zic şi mersi .
Te poţi îmbogăţi dintr-un asemenea ciubuc? N-aş crede.
Poate doar contribuind la spălarea banilor printr-un uriaş ono
rariu fictiv din care şi cei zece la sută luaţi pe bune înseamnă
ceva.
Poate doar o Miss Viagra abordată din postura de profesor
universitar UATC să mai umfle buzunarul. Asta da, e o afacere
fără nici un risc. Unde mai pui că, faţă de un rol de secretar de
partid de dinainte de '89 e şi mai distractiv, Mai vezi un top
less, mai asculţi nişte manele . . . Sunt sigur că nici un student al
minunatei noastre şcoli de teatru, cu faimă internaţională etc.
etc. n-are curajul să întrebe a doua zi:
- Cum a mers aseară la "Piranda de aur'', dom' profesor? Aţi
luat şi cinci minute de aplauze sau doar mălaiul?
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teleteatru
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Umbralui Shakespeare
mbra lui Shakespeare, invidia lui
Salieri, victoria lui Lopahin...
Întâmplarea (sau regizorul sorţii
mele de zelos cronicar de teatru 1V !) a
făcut ca, în ziua când trebuia să-mi aleg
subiectul pentru prezentul articol. să se
difuzeze la 1VR 1 o ediţie a emisiunii
"Scena" (de la o vreme, nefericit plasată
la o oră defel "teatrală" - 1 7.30), consa
crată Teatrului Naţional de Televiziune.
Fericită ocazie (pentru regizori, redactori,
gazetari) de a pleda încă o dată pentru
această veritabilă instituţie de cultură care
este teatrul de televiziune şi care - proba
bil - va căpăta ponderea pe care o merită
în programele postului naţional, ce
urmează să-şi sporească producţia la un
procentaj de 60%. Cifră în care, fără
îndoială, teatrul - cu o politică manageri
ală inspirată - îşi va impune o întâietate
cuvenită. Într-adevăr, ce poate fi mai tul
burător decât să învingi etema efemeri
tate a teatrului printr-o relativ recentă
invenţie, care îţi poate reclădi în intimi
tatea căminului acest virtual panteon ?
Nu întâmplător am folosit termenul de
virtual; aş dori să împărtăşesc şi a.ltora o
bucurie aparte pe care am trăit-o
urmărind, la cumpăna dintre ani, Hamlet,

U

preluat de la Naţionalul craiovean ca un
"spectacol cu public". Deoarece "experi
mentul teatral" pe care protagonistul
renascentist şi-1 dorea la 1 600 s-a propa
gat peste veacuri, ajungând astăzi, la sfârşit
de mileniu, să mă înglobeze şi pe mine umil spectator lucid - în realitatea virtuală
a viziunii postmodemiste, concepute de
Tompa Gabor pe scândura scenei şi
desăvârşită de echipa teleaştilor 1VR la
masa de montaj. Aici, imaginile care-ţi
relevă din varii unghiuri complicata arhi
tectură a montării par închipuite de însăşi
Umbra autorului, invocat la rampă.
Prevalându-se de formidabilele atuuri ale
acestei tinere arte care e televiziunea,
Dinu Cemescu s-a lăsat ispitit la o reluare
pe platourile 1VR a montării sale de la
Teatrul Giuleşti cu piesa lui Peter Shaffer
Amadeus, oferindu-i maestrului Radu
Beligan, la o venerabilă aniversare, cel mai
frumos - cred - dar: rolul machiavelicului
Salieri, conservat întru desăvârşi� într-o
formulă inedită. O formulă prin excelenţă
televizivă (deşi se înrudeşte cu aparte
urile şi monologurile clasice), care constă
într-o nedisimulată complicitate cu pu
blicul ce "îngheaţă" temporar planul
secund. O formulă pe care textul ( 1 979)

o indica şi pe care Milos Forman a specu
lat-o pe marele ecran ( 1 984). Micului
ecran revenindu-i avantaju l unei mai
directe înfăţişări a intruziunii spiritului
malefic frisonant, specific mediocrităţii
agresive. în intimitatea nu doar a geniului,
ci şi a insului normal.
O seară de vis excepţională avea să ne fie
oferită într-o luni din ianuarie o dată cu
Uvada de vişini, filmată în 1 975 pe pla
tourile 1VR de Comel Todea împreună
cu o pleiadă de inegalabili artişti. Un spec
tacol oricând revăzut cu infinite satisfacţii
şi despre care m-am grăbit să consult
opinia dramaturgului D. Solomon, la vre
mea respectivă şi el împătimit cronicar al
teatrului 1V, teatru metaforă prin exce
lenţă.
Dincolo de observaţiile critice (care nu-şi
află locul decât

cu o acu
alb/negru

B oli incura
a vreme de aiză generalizată, când buge
tul nu permite noi producţii, iar spaţiul
sporit acordat teatrului în grilele 1VR este
.

cu preponderentă de reluări şi preluări
calităti. o premieră absolută nu are cum
neobservată Începârd cu avanpremiera
de presă. binevenit prilej de confesiuni.

cii varii

tri;

a;pitalierelor gazde, care-şi deplâng

hcă mai speră într-<J miraculoasă

rlrl'F!'K!�ti:li1' partea actorilor prezenţi, care îşi iau

profesie! Tudor Popescu s-a făcut purtător de
cuvânt al dramaturgiei originale înseşi - care-şi
aşteaptă şansa de a fi reprezentată -, conştient

fiind că îndeobşte comed�l ri...H cel mai sim

patic ins. Nu este cazul prolificului dramaturg care
încă mai aede şi în vocaţia sa de tragedian, dar se
bucură de succesul satirelor, ştiut fiind că ''o
comedie bună se nutreşte dintr-<J tristete".
Precum Boală ira.rabilă, supusă analizei tele
spectatorului şi cronicarului. Cât priveşte
publicul, cu siguranţă va aplauda şi se va
amuza în faţa micului ecran. În faţa colii de
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hârtie, cronicarul are însă o sarcină mai
delicată, pentru că simţul său critic intră în
acţiune din dorinţa de a participa la "jocul
comunicării" - e drept, cu instrumentele
propriei meserii, pe care o iubeşte şi
slujeşte cu destoinicie. Conform chiar
pledoariei protagonistului acestei farse,
care se dovedeşte, din păcate, a nu fi
doar a "tranziţiei". De la începutul carierei
sale, ce numără aproximativ 55 de piese
dintre care 30 sunt comedii, Tudor
Popescu şi-a făcut o datorie de onoare

din a atrage atenţia asupra bolilor incura teze la un iubrt: cu potenţă pecuniară
bile care "au împins societatea româ scăzută. Nu "o chestiune de trădare în
nească în groapa de gunoi, în cloaca amor", ci ruşinea de a nu avea ce-i duce
imensă în care ne bălăcim cu toţii, încer cadou naşei îi pune în relaţie cu o vecină
când să ne salvăm măcar prin haz de mai săltată-n ierarhia parvenirii, combi
necaz". Necazul fundamental este depis nată cu (dar pe cale de a fi părăsită de) un
tat a fi, pe bună dreptate, hoţia. La pro polivalent traficant de influenţă şi piei de
priu şi la figurat, pentru că nu e vorba câine, ce se recomandă prin "Dog lmpex
strict de pungăşia cu pistolul în mână SRL". Deasupra tuturor se va plasa de la
(evocată în piesă), ci şi de furtul intelectu sine Riciu Pliciu, un venerabil hoţoman
al, de impostura din politică şi afaceri, din care pretinde a-şi fi desăvârşit măiestria în
familie. Aşa cum şi gelozia maladivă Anglia, unde a învăţat şi "lecţia profesio
acuzată de unul dintre personaje vizează nalismului", indispensabil în orice îndelet
deopotrivă greşita înţelegere a dreptului nicire. Chiar în sau mai ales în branşa
de proprietate, deducţie valabilă şi în hoţiei de indiferent ce soi, căci altfel soci
ceea ce priveşte libertatea rău practicată. etatea riscă să se dea peste cap:
Fiind în continuare validat de realitate, "Comunismul e de vină! Ne-a distrus spe
autorul nu-şi refuză plăcerea pastişei după cialiştii!" Şi peroraţia continuă...
Caragiale şi Mazilu plus Băieşu, de la Cum acest rol al borfaşului moralist de
primul preluând caracterele şi situaţiile. , clasă i-a revenit lui Victor Rebengiuc, care
de la cel de al doilea, formidabilele for- ! îi conferă, subtil nuanţată, o interpretare
mulări paradoxale, iar de la al treilea, memorabilă, ce depăşeşte sfera concre
frusteţea - conflictuală şi nu numai. Un tului, farsa întreagă gravitează în jurul său.
şmecher, dar nu prea, biciclist sensibil la Respectiv, al scenei în care concubinii în
horoscoape şi la onoarea sa de familist derivă i se înrotiesc cu umilinţă şi respect,
concubin, îşi neglijează meseria de şut din de acum el pilotându-le şovăielnicii paşi în
tată-n fiu, spre disperarea consoartei. O fraudele morale ori materiale, înfrăţindu-i
minijupistă aprigă care - deşi "foliculina-i cu forţele poliţieneşti (anti-tero!) prompt
curge la robinet" - e obligată să se limi- sosite la locul delictului automuşamalizat

şi metamorfozat în hora jafului institutio
nalizat. Anticipată prin muzica unui bal
canism grt:anizat (ilustraţia muzicală: Lidia
Danciu). Îi sunt colegi în parodia bufă (pe
alocuri deviată - din zel regizoral - în
verism pur) Anca Sigartău, cu aplombu-i
nedezminţit, aici violentă şi felină, stimu
lată de partener, Ovidiu N iculescu,
amuzant în postura de ambetat îndrăgos
trt: sinucigaş din principiu: Manuela Ciucur,
pozând ifosele unei "doamne" uzurpate
în inima unui fante fanat, dar dornic de
noi aventuri, căruia Mitică Popescu îi
împrumută din farmecul său.
Directorul de imagine Radu Stoenescu a
urmărit din unghiuri inedite sarabanda
căreia nu i-ar fi stricat un plus de alerteţe
la montaj (Constantin Marciuc aban
donându-şi "foarfeca" pentru o scurt�
apariţie "mascată"!). Şi un spor de atent�
în decantarea efectelor facile ale scrirt:ul}l,
ale interpretării. Obligaţiile acestea
cădeau în sarcina regizorului, dar
Constantin Dicu continuă să-şi epu�e
elanurile mai mult în direcţia auten�ţii
aşa-zis, cinematografice decât în :(;ea a
stilizării expresivităţii.

peare a scri s se ri al e?
:·� � �;�>�
���r
�
� lă

serializate, nu se poate nega meşteşugul

altora pentru ca într-o serie să nu se desfăşoare decât un sin
gur conflict important, al cărui început şi sfârşrt: acoperă dura
ta-standard: în dialog sunt introduse rezumate prin care spec
tatorul nevort:, din cine ştie ce motive, să întrerupă vizionarea,
este pus la curent cu ce s-a mai întâmplat în ultimele serii: se
pune frână conflictelor adiacente celui socotit principal pentru
un anume episod, deşi şi acestea sunt menţinute în atenţie
prin scurte secvenţe ş.a.m.d.
Toate aceste deprinderi le-au fost necunoscute lui
Shakespeare, Ibsen, Moliere şi altora care au scris nişte opere
lungi, în patru sau cinci acte, cu intenţia de a fi jucate într-o sin
gură zi. În acest scop, ei au construit o introducere, un cuprins
şi o încheiere, fiecare cum s-a priceput, alcătuind, după
părerea unora, modele de construcţie dramatică. Din motive
confuze, emisiunile de teatru televizat au considerat că eventuala "plictiseală" emanată de nehotărîrea prinţului Hamlet, de
pildă, poate fi atenuată prin difuzarea piesei în trei seri şi nu

într-una singură. Hamlet ca Dallas, Strigoii ca Santa Barbara,
totul se poate, dacă vrei. În prima serie vine Fantoma, în a
doua prinţul pălăvrăgeşte de unul singur, în seria a treia începe
în sfârşit acţiunea, dueluri, morţi, "dacă telefonaţi la numărul
înscris pe ecran şi spuneţi cum o cheamă pe iubita personaju
lui principal, puteţi câştiga o maşină de cusut şi un plici
împotriva muştelor". lubitorilor de teatru o asemenea frag
mentare le strică toată plăcerea, celor care urmează să afle ce
e teatrul aceste imixtiuni barbare în structura organică a pie
sei le dovedesc că nu greşesc când preferă emisiunilor cultura
le serialele. În vâltoarea alcătuirii programelor, colegii noştri de
la Departamentul Teatru al televiziunii publice au cedat unui
impuls acultural şi neteatral. De ce a acceptat regizorul spec
tacolului Hamlet, Tompa Găbor. să-i fie astfel masacrat
ambiţiosul proiect este chiar de neînţeles. Şi aşa micul ecran
nu a putut capta sau traduce prin imagini proprii specificul
concepţiei regizorale. Fragmentarea în "serial" a distrus şi ceea
ce mai rămăsese: logica interpretării actoriceşti. Ce-şi face
omul cu mâna lui, nici diavolului nu-i dă prin cap.
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amestec de răbufniri
care-i dau far

uţină lume a auzit deo
camdată ele gmpul DEEA
(Eduard Gabia, Sorana

Badea,

Violeta

personal,

Maria Baroncea, Ioana Macarie,
Mircea Ghinea), dar timpul nu
i trecut. Foşti colegi de şcoală,
ei au alcătuit de timpuriu o
"gaşcă",

având

ca

numitor

domolite în

structuri dinamice învăţate şi

Dumitraşcu,

pro
prie mustea de originalitate şi

prelucrate. Ca şi colegii lui, a în

Pe-atunci, fiecare

ceput să conştientizeze cu nos

de dorinta de autoexprimare.
Între timp, a devenit student,

încă!), ca pe o etapă depăşită.

talgie un trecut (cât de scurt,
Piesa

pentru mai târziu din

partea a doua era iniţial un gru
paj din trei segmente, semnate

de Maria Baroncea, Violeta Du

mitraşcu şi Ioana Macarie. În
Eduard

lui

versiunea

Gabia,

Baroncea

Mariei

solo-ul

(cel

mai pregnant personal şi mai
"
"miezos ) e înlocuit cu o com
de

binaţie

situaţii

ambianţă şi

1 +2 într-o

un context bio

grafice serios modificate. Cres
când,

foatte

continuă

tinerii

să se

coregrafi

re-creeze pe

sine; doar perspectiva se schim

bă. În această variantă, poezia
lucrării e dată de amestecul,
deja conştientizat, de camara
derie şi atracţie fizică, de co
legialitate şi muguri ezitanţi de
erotism.
Cât ptiveşte realizarea dinami
că, Eduaid Gabia preferă muzi
ca vagă, abstractă, eat·e-i per
mite să-şi suprapună fără in
conveniente

propriile

ritmuri

sau jocuri de viteză oti intensita
comtm

descoperirea

pe care ţi-o

dă

libertăţii

dansul con

dansator profesioni<>t, coregraf,
nu

mai

doar

produce

din

te. Din construcţie mai răzbate
arar

el însuşi, necenzurat, fără

la

imbold, ci şi elin obligaţie sau

vârsta adolescenţei. Au lucrat

necesitate, programatic. Avan

să adopte poziţii de brate stan
dardizate sau rostogoliri ştiute,

tajul protesionalizării : a câştigat

care-i punctează frazarea dina

temporan,

fundamentală

împreună, dansând fiecare în

teo- . mid în sintagme de lungimi

creaţiile celorlalţi; acum stmt în

în

retizare . Dezavantajul: pier
derea spontaneităţii, a libertăţii

variabile. Spre deosebire de fe

regrafie din cadrul U.A.T.C. , iar

unii au deja câteva prem.ij şi

de a crea când şi cât voia. Mă

corespondent al stătii sau flrii

burse în străinătate. Deşi există

opresc asupra acestei tranziţii

lor.

ca grup doar în virtutea lucrului

fiindcă o consider simptomatică

De ce de'>pic firul în patru? Pen

comtm, încep să se impună în

pentru o întreagă generaţie de

tru că mi se pare la fel de

majoritate studenţi ai sectiei Co

peisajul coregrafie contempo

ran.

concepţie,

sttuctură,

copii talentaţi nativ, pe care
contactul cu alţi creatori (prin

angajare sau stagii), nevoia de a

aceasta de la
"
Teatrul "Bulandra , sala "Toma
"
Caragiu , care prezintă lunar

se întt-eţine material, preocupă

câte un spectacol de dans cu

ratSmg

În

stagiunea

rile manageriale sau de
îi

fond- :

detumează

pe
nonşalanţa

sptijinul Fundaţiei Proiect DCM,

nesimţite

le-a venit rândul în ianuarie. Un

debutului.

coupe mărunt, cuprinzând în

Eduard Gabia a tras deja de

prima parte lucrări semnate de

sine mult şi repede; piesele lui

�

de

la
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te, care-şi caută în muzică un

in1portantă ct-eaţia lor ca şi cea
actoricească sau poetică, dar
mai lipsită de repere şi mai
supusă vânturilor din patru zări .
Va fi "soluţia extremă " a "dm
mului pentru mai târziu" un
solo ?. . .

Vivia Săndulescu

�o

Al

operă

Dublă

ntre momentul în care am scris prima
parte a cronicii la spectacolul Anna
Karenina şi acesta, când închei con
sideraţiile pe marginea lui cu capitolul atât
de important al interpretării partiturii
coregrafice create de către Ioan Tugearu,
interpreţii înşişi - corpul de balet şi soliştii
Operei Naţionale Române - au câştigat
enorm în domeniu, evoluând mult mai
frecvent şi la o temperatură artistică mult
mai înaltă decât s-ar fi întâmplat în stagi
unea obişnuită, de acasă: un lung şi dificil
turneu european i-a ţinut departe de
scena bucureşteană şi de publicul ei, la
care s-au întors acum îmbogăţiţi printr-o
experienţă deosebit de benefică.
În vederea respectivului turneu a fost
nevoie ca rolurile principale ale baletului
Anna Karenina să dispună de o dublă dis
tribuţie, iar Ioan Tugearu a avut astfel
prilejul să constituie şi să pregătească încă
o echipă solistică, alături de aceea cu care
mai lucrase şi la alte spectacole ale sale.
Trio-ul (sau ... triunghiul) Anna - Vronski 
Karenin a fost întruchipat deci nu numai
de Simona Şomăcescu, Cristian Crăciun şi
Tiberiu Almosnino, ci şi de Corina Dumi
trescu, Alin Gheorghiu şi Mihai Babuşka;
Kitty era când Gabriela Popovici, când
Lucia Mezincescu; Levin - Vincenţiu
Popescu sau Remus Câmpianu; Acarul Răzvan Mazilu ori Răzvan Marinescu; singură Tverskaia a fost mereu Monica
Petrică.

�f

d istributie
�

imaginat de către Ioan Tugearu este
aproape imposibil de făcut o distincţie
valorică între interpreţii aceluiaşi rol (cu
toţii stăpânind cu brio arta de a trasa cu
graţie şi precizie complicatele valute ale
desenului coregrafie), în schimb tempera
mentul, caracterul, emoţiile proprii
fiecăruia au făcut ca eroii respectivi să fie
particularizaţi în chip diferit. Tragica sfâşi
ere a Annei între dragostea pasională şi
dragostea maternă, între dreptul iubirii
libere şi datoria de soţie, între dorinţa de
a sfida convenţiile sociale şi neputinţa de
a trăi în afara lor este exprimată de către
Simona Şomăcescu prin sublmierea
revoltei, în vreme ce Corina Dumitrescu
accentuează suferinţa. Tot aşa, Vronski
este conceput de către Cristian Crăciun
ca dominat de pasiune, forţa sa de seduc
ţie fiind conştient degajată şi direcţionată,
în timp ce foarte tânărul Alin Gheorghiu
îi împrumută o inocenţă a charismei care
îl învăluie într-o aură de mister. Rigiditatea
lui Karenin capătă în versiunea lui Mihai
Babuşka o notă aproape inumană, terifi
antă, pe care Tiberiu Almosnino n-o
adoptă, lăsând să se întrevadă dincolo de
aparenta necruţare o nebănuită doză de
sensibilitate a personajului. Candoarea şi
frivolitatea lui Kitty sunt diferit potenţate
de către cele două interprete ale rolului,
Gabriela Popovici subliniind mai degrabă
ambiţia tinerei fete, iar Lucia Mezincescu,
sinceritatea ei. Vincenţiu Popescu propu
ne un Levin elegant şi mândru, în vreme
ce Remus Câmpianu TI înfăţişează drept

Luminiţa Vartolomei

•

mn1soara
" Do i ş pe fi l m e'
�

criu aceste
Tn ziua cu număr fatal de 1 3 ianuarie
\ 999. Naţiunea e bulversată de apariţia unui scandal
monstruos. Un senator a dat la iveală un pretins jurnal
al unei domnişoare care, zice-se, ar fi amanta preşedintelui
ţării. Chiar dacă a fost. ce importă? E vorba însă, mai mult ca
sigur, de o calomnie, de o înscenare, de o porcărie. Toate
ziarele şi revistele au scris însă despre caz. Cum ar fi ca
SCENA să-I evite?
În ceea ce mă priveşte mă interesează un singur lucru: victima,
persoana căreia i s-a atribuit rolul de amantă prezidenţială,
este actriţă. Prin forţa împrejurărilor ea a trebuit să iasă la
rampa televiziunilor, a vorbit în public. Jale! Actriţa care, după
spusele ei, a rupt gura Parisului refuzând să joace în alte

S

un îndrăgostit fără rezerve. Răzvan
Marinescu conferă personajului din
coşmarul Annei o realitate cutremură
toare, pe când Acarul lui Răzvan Mazilu
are ceva halucinant încă dinainte de a
sub
cădea
roţile trenului,
prevestind ast
fel sfârşitul e
roinei. În fine,
în funcţie de
aceste subtile
diferenţe între
i nterpretări l e
rolurilor princi
pale, Monica
Petrică îşi nu
anţează şi ea
p e rs o n aj u l ,
ceea ce face
cu atât mai
evidentă forţa
m a g n et i c ă
puţin obişnuită
care
de
această balerină dispune.
Ce va urma, oare, în cariera inegalabilului
autor. român de mari baiete care este
Ioan Tugearu? Poate un alt balet-roman:
Faust? Sau poate... un balet-operă:
Trubadurul? Ioan Tugearu nu s-a hotărît
încă.

"doişpe filme" pentru că nu erau de nivelul ei, a fost de o vul
garitate, de-un agramatism, impresionante. Orice maimuţă ar
fi în drept să nege jignită, după evoluţiile Ronei, că oamenii se
trag din ea.
Deşi am văzut-o agresată de indivizi josnici, n-am putut simţi
nici simpatie, nici compătimire pentru domnişoara "doişpe
filme". Mai bine ar fi fost de-adevărat amanta preşedintelui şi
ar fi învăţat puţină românească şi şi-ar fi inhibat vulgaritatea.
Nu cumva cea care a respins "doişpe filme" mai are, în breasla
ei, colege asemănătoare la minte, inimă şi l iteratură, absol
vente diplomate, pe care nici un scandal politic nu le-a scos
încă la lumină?
Horia Gârbea
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"Eu fug

de

s t i 1 ''

E important pentru scenograf să-şi
definească un stil?
Stilul înseamnă manieră, în ceea ce ne
priveşte, şi cam fugim de asta. Eu nu
vreau neapărat să fiu recunoscută, deşi
există obsesii pe care le perpetuez în
spectacolele mele. Cred că putem face
efortul de a ne diferenţia unii de alţii . Eu
fug de stil. Aş vrea să fiu altfel în fiecare
spectacol.
Vorbfţi totuşi de obsesii.
Sunt lucruri care curg pe dedesubt, sub
liminale, faţete ascunse ale noastre, ima
gini tainice care se ridică u neori la
suprafaţa gândului. Revin ca obsesii pen
tru că nu ajung să le exprim în totalitate.
E o reînnoită provocare. Cel puţin eu,
dacă nu le dau formă într-un spectacol,
încerc în altul să le duc mai departe sau să te materialele, în afară de plastic. Nu
le dau un contur definitiv. Sunt o natură inventez materiale noi. Am creat
nemulţumită şi cred de fiecare dată că aş faimoasa zăpadă de la Poveste de iarnă
iată o obsesie: zăpada -, acolo era albă,
fi putut face mai mult.
Ce rol are acest "rest", această aparentă mai târziu, în O batistă în Dunăre, am
făcut-o albastră, iar acum... E o surpriză.
neîh"lplinire?
O s-o regăsiţi în curând.
de
leagă
mă
care
veriga
e
nelinişte,
E o
viitor. Simt că fiecare spectacol ar trebui Ce vă stâmeşte imaginaţia?
să fie premoniţia următorului. Mie mi-e Orice: cărţile. cu ajutorul cărora mă documentez, oamenii pe care îi întâlnesc,
frică de timp, dar nu de viitor. Timpul
meu e prea scurt pentru ceea ce îmi călătoriile care m-au purtat în locuri de o
mare bogăţie vizuală. Uneori un vis mă
doresc să fac.
poate inspira. Visez foarte mult, filme
Ce vă defineşte?
Nerăbdarea. Neliniştea.
întregi. Le notez pe cele mai interesante.
Aşa au apărut soluţii de decor, costume,
Doar "negaţiile"?
Cred că da. Şi un soi de echilibru, în detalii expresive. Alteori, imaginile se iscă
acelaşi timp.
imprevizibil. se leagă într-un fel de
Se spune că alcătuire ce revelează exact o stare, un
fiecărui text Ti
sens, o idee care traversează textul.
corespunde o Încerc tot timpul să sugerez ceea ce
textură
există dincolo de marginile obiectelor, în
E foarte adevă- dialogul dintre ele, caut modul nou în
rat. Eu desenez care pot fi locuite spaţiile. Scena are o
altfel, fac altfel emoţie concentrată pe care o poţi foca
schiţe pentru fie
liza printr-un obiect bine ales, printr-un
care spectacol , detaliu care are vibraţie. Frumoasă în
pentru c ă textul meseria noastră e această incitare, care
îmi impune o există şi într-un spaţiu nou, şi într-un text
astfel de abor nou, şi în legătură cu actori nu neapărat
dare şi, implicit, noi, dar care îşi schimbă "măştile". Într-un
de la sch�e intu- spaţiu nou gândesc altfel şi simt mai
�iile se transmit : fierbinte.
la materialele de Există mode Tn scenografie?
Mai degrabă curente. Dar acestea sunt
pe scenă.
Aveţi un materi facile şi nu durează. Acum scenografii,
al preferat?
oamenii de teatru în general, sunt mai
dezbinaţi decât în urmă cu douăzeci de
Nu. Îmi plac toa-

:
.

'
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ani. Nu avem o opinie comună, nu
formăm o şcoală de teatru. În anii '68-70
părea că teatrul este o şcoală.
V-aţi văzut spectacolele după un timp de
la premieră?
Da.
Şi ce aţi resimţit?
Tristeţe. De altfel. la premieră am
senzaţia că am pierdut totul. Nu mă
bucur niciodată, probabil tocmai din
cauza naturii mele nemulţumite. Am
dorinţa de a reîncepe, ca într-un fel să-mi
îndrept greşelile, ca să duc mai departe
gândurile neîncamate. E ca şi cum te-ai
întâlni cu părinţii după o lungă absenţă: ţi-e
dor, ţi-e drag şi e trist. A trecut un timp
pe care nu l-ai trăit lângă spectacolul
respectiv.
Timpul vă e duşman?
Nu, dar e ceva care mă sperie. E, dacă
vreţi, problema vieţii mele.
Vă indispune că lucrurile se erodează atât
de rapid?
E adevărat, se pierd. Însă nu mă întristez
că se întâmplă aşa. Eu zic că am foarte
multe de dat. Această "pierdere" e mai
apoi un câştig. E treapta către "mai
departe". Nu spun neapărat către "mai
sus". Nu tind către glorie, ci către acest
"mai departe".
Aveţi nostalgii?
Îmi spun că "ieri" aveam mai mult. Ştiam
mai mult. Simt că sunt din ce în ce mai
neştiutoare, că gran�a cu necunoscutul
devine din ce în ce mai întinsă. Dar sunt
optimistă, şi atunci îmi continuu drumul.
Vă izbfţi uneori de obstacole interioare

care se ivesc din faptul că faceţi o meserie
atât de perisabilli 7
De foarte puţine ori s-a întâmplat să mă
lupt, să caut cu înverşunare. Găsesc
soluţiile, nu rntăcesc după ele. Nu mă
consum în impasuri. Îmi place şi perioada
de încărcare ce precedă lucrul la un spec
tacol. Căutarea e munca mea, mai mult
decât soluţia propriu-zisă.
Aveţi modele 7
Da, dar nu în adevăratul sens al cuvântu
lui. Îmi place foarte mult ceea ce a realizat
scenograful lui Fellini. E extrem de sur
prinzător, de bogat. de metafizic, de
teatral. E o lume întreagă.

Ce stare v1i dli o scenli goalli?
Teatrul gol este superb, dacă e teatru
adevărat. Dacă nu, este sinistru, te
înfioarn. Dar de cele mai multe ori este
foarte frumos, păstrează energia specta
colelor care s-au jucat acolo. IV; sfătui pe
tinerii oameni de teatru să păşească într-un
teatru gol. Să-I simtă...
Şi atunci când îh acest spaţiu gol trebuie
să ridicaţi o lume, ce senzaţii o prefi
gurează?

E cea mai vie parte a lucrului, aceea în
care începi să îmbogăţeşti nu un gol pentru că o scenă goală nu e un vid -, ci
un spaţiu plin de energii pe care încerci să

le sporeşti, fărn să-i strici acel echilibru şi
bogăţia pe care o are prin simplitate. E
bogăţia unui vas care nu este gol, ci
defineşte plinul. Uneori e greu să mă
împrietenesc cu un spaţiu gol, mă şi cert
cu el, dar mă cert cu dragoste. Învăţ să-I
cunosc, să-i simt ecourile, lumina, viaţa,
misterul... Există ceva care îi leagă pe
oameni de cer, de pietre, de a�i oameni,
de cărţile pe care le citesc, de hârtia pe
care o desenează, de spaţiu. Altfel, n-am
putea comunica. Iar eu vreau să cred că
pot să comunic.

Adina Bardaş

:-p profil

M i -e d o r
d e C arm e n
eplica de mai sus, duios-resem
nată, pare să spună ce breaslă
ingrată mai suntem şi noi, oa
menii de teatru, refuzând să ne mai
interesăm de cei plecaţi pentru o vreme
sau pentru totdeauna din teatru... Dacă
nu din iubire şi stimă pentru artist, atunci,
cel puţin, pentru a arăta publicului o faţă
mai umană şi, desigur, partea aceea a
inimii, neatinsă de infarctul indiferentei.
Canmen Galin a fost, parcă dintotdeauna,
un personaj. Poate şi pentru că niciodată
nu erai sigur, unmărindu-i jocul, dacă
"aduce" personajele spre propria ei
fragilitate şi sensibilitate sau, pe nesimţite,
împrumută de la ele trnsăturile care con
vin personalităţii sale. Dacă ar trebui să
analizezi, cumva, aceste personaje, n-ar fi
de mirare dacă le-ai investi cu trăsăturile
interpretei, ea îmbogăţindu-le, înnobilân
du-le, recreându-le cu inima. Le-a fost,
nu-i aşa, mamă bună, învăţându-le, cu
rnbdare, să rostească limpede cuvintele
limbii române, să meargă plutind pe scenă
sau pe pânza ecranului, să iubească, să
trniască şi să moarn înţelept.
Dintr-un pod plin de pânze de păianjen
apare neliniştită, înspăimântată, ca un
căţeluş de pripas, micuţa Hedwig (Raţa
slilbaticli de Ibsen). O unmează, în
amintirile mele, fetele din Mutter
Courage (Brecht) sau din Diavolul şi
bunul Dumnezeu Q.P. Sartre), fiecare cu
alte probleme, cu altă voce şi altă privire.
lat-o pe lnma (Nebuna din Chaillot de
Giraudoux), sensibilitate rnnită ce te
obligă aproape la compasiune. Din
depărtare vine şi Ea (Nu sunt Tumul Eiffel
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de Ecaterina Oproiu), vulnerabilă şi neli
niştită, pentru ca apoi s-o descoperi pe o
prispă de la Comul Caprei, resemnată şi
împietrită (în Nişte ţărani de Dinu Săraru)
sau tulburntoare, fremătând de dorinţă, în
Marie 0Noyzeck de G. BUchner) - rol
atât de râvnit de actriţele lumii ...
Am fost, în sala aceea rece ca gheaţa, prin
anii '80, când Canmen şi-a pierdut brusc
glasul, pe la mijlocul spectacolului. Era un
spectacol cu o piesă de Romulus Guga.
Să fi fost Evul mediu îhtâmplător? Să fi
fost Gloria? O Glorie învinsă de răceala,
de îngheţul nemilos din acei ani?
A fost, vai, o adolescentă cu ochi mari,
iscoditori ca două semne de întrebare, pe
scena clujeană (în Pasărea Shakespeare
de D.R. Popescu). O fată care voia, parcă,
să plătească aşa, cu viaţa ei, toate păca
tele lumii.
În film, ce intens iţi vorbea Muta din
Tlinase Scatiu! Ce speriată te u nmărea
privirea ei, mult după ce ajungeai acasă! Şi
ce cochet purta eroina ochelarii, parcă
ascunzându-se în spatele lor, în
Mere roşii!
Dar, oricât aş evoca personajele
cele mai diverse, două, inegalabile,
îmi vin în minte, emoţionându-mă:
Sen De şi vărul ei din Omul cel bun
din Seciuan de Brecht la Piatra
Neamţ, în regia lui Andrei Şerban.
Era, ciudat, şi graţioasă, şi viguroasă,
în acelaşi timp. Sigurn pe ea, înţe
leaptă, plină de gingăşie, sau bă
nuitoare, greu de ghicit. Misterioasă,
fenmecătoare, emoţionantă!
Am revăzut-e, mai de curând, în

''Iarpe mine m-au uitat cu toţii!
E minunat! E minunat/" (Cehov)
Mana (Steaua fărn nume de Mihail
Sebastian). Cum ştia să fie marea vedetă,
capabilă să lase impresia că nici nu vine
din lumea aceasta şi că tocmai a coborît
din ... Carul Mare!
Nici nu ştiu de unde îşi lua, mereu şi
mereu, mijloace proaspete, inedite, pen
tru a crea un nou personaj.
Te întrebi, serios, dacă marii regizori cu
care a· lucrat (Cătălina Buzoianu, Andrei
Şerban, Silviu Purcărete, Cristian Hadjicu
lea, Alexandru Tatos, Anca Ovanez) au
fost inspiraţi, distribuind-o, sau dacă ea a
fost cea care le-a impus o anume viziune
asupra personajelor. Ea, precum un
alchimist, a creat, în taina laboratorului ei,
cu inteligenţă şi tandreţe, personaje atât
de teatral-adevărate, atât de diafane.
Atunci, cum s-o u ităm ? Sau ea însăşi, în
mare secret, şi-a dorit replici precum
aceea a lui Firs: "M-au uitat? Nu face
nimic"? Şi totuşi ... Mi s-a făcut dor de
Canmen Galin.
Elisabeta Pop
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memoria scenei

Meşterul

ăscut la 1 5 septembrie 1 896, în
Bucureşti, Sică (numele de botez
- Vasile) Alexandrescu a trăit de
mic în lumea teatrului. Tatăl său, căsătorit
cu institutoarea Alexandrina Păltineanu,
era casier la Naţionalul bucureştean.
Fusese o vreme actor (i se spunea "le
beau Basile"), trecea de autor dramatic şi
editase "Biblioteca familiei". Absolvind, nu
fără peripeţii, cursurile Liceului "Sf. Sava"
(ultimele două clase, în particular),
zvăpăiatul tânăr se înscrie la Facultatea de
litere şi filosofie. Dar, cum morbul scenei
nu-i dă pace, urmează şi cursuri de acto
rie la Conservator, la clasa lui N. Soreanu.
Va alege, cu sentimentul cert al vocaţiei,
viaţa de "comedianţ". Având prilejul să
asiste la repetiţ iile conduse de Al. Davila
şi Paul Gusty, prinde gust pentru
meşteşugul regiei. Ucenicia şi-o face ca
regizor de culise. în trupa lui Stănescu
Cema şi. la Grădina Blanduziei, în compa
nia de operetă a lui G. Carussi.
Cu toată împotrivirea vărului său, Petre
Locusteanu, tot cam pe atunci
( 1 9 1 5- 1 9 1 6) se angajează, în aceeaşi
funcţie, la Teatrul N aţional din
Capitală. Urmează, în biografia lui, u n
interludiu cazon. A luptat p e frontul
din Moldova. fiind rănit. După încheierea
păcii, în 1 9 1 9, contactul cu teatrul se reia
fi resc şi Vasile Alexandrescu junior e
bucuros să ducă o existenţă de nomad,
participând la tumeele prin ţară ale unor
trupe conduse de Zaharia Bârsan şi de
Ion Manolescu. Scurt timp, la Bucureşti,
funcţionează iarăşi ca regizor de culise, în
compania Bulandra şi la Teatrul Excelsior.
Din 1 9 1 9 până în 1 926 figurează în colec
tivul Teatrului Naţional din Cluj, proaspăt
înfiinţat; în 1 925, primeşte investitura de
director de scenă.
În urma unor conflicte, va reveni la
Bucureşti, unde - exceptând perioada
1 93 1 - 1 933, când a lucrat ca regizor la
Teatrul Naţional din Cernăuţi - înte
meiază ori condvce, fie singur, fie cu
Tudor Muşatescu, mai multe companii
dramatice: Teatrul Popular. Teatrul Vesel,
Teatrul Nostru, Teatrul Comedia, de care
sunt legate câteva din răsunătoarele lui
reuşite, Teatrul Mic, Alhambra, Regina
Maria, Marconi. În 1 936 are in�iativa înte
meierii unei Asociaţii a teatrelor particu
lare, pentru ca din 1 937 să fie director al
unei Societăţi cooperative de între
prinderi teatrale şi artistice (S.C.I.T.A.),
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care rezistă două stagiuni.
Când, în 1 947, Teatrul Naţional preia sala
Comedia, Sică Alexandrescu devine
prim-regizor al acestei instituţii. Avea să
realizeze încă multe spectacole, din dra
maturgia românească în special, făcându-şi
un punct de onoare din reprezentarea
comediilor lui I.L. Caragiale. În 1 966, pe
parcursul a două luni, predă la Viena un
curs de artă scenică, la Seminarul "Max
Reinhardt". A mai fost, în ultimii săi ani,
director al Teatrului Dramatic din Braşov.
care îi poartă numele. Invitat adeseori la
Televiziune, a prezentat aici medalioane
de actori. A murit la 6 august 1 973, la
Cannes. S-a scurs deci un sfert de secol
de la această cădere de cortină.
"Meşterul", "Patronul", "Stăpânul", "De
canul", cum i se spunea, a fost un anima
tor de cursă lungă. A descoperit şi a lan
sat actori (Grigore Vasiliu Birlic, Marcel
Anghelescu, Radu Beligan ş.a.), a încurajat
şi a promovat dramaturgi (Tudor Muşa
tescu,
Mircea Ştefănescu ,
Mihail
Sebastian, Nicolae Kiriţescu, Gh. Costă
chescu, Nicuşor Constantinescu, Aurel
Baranga ş.a.). Îl preocupa, mai mult decât
orice, succesul ("primul paragraf din con
stituţia teatrului"), cu deliciile lui pecu
niare. În descendenta lui Paul Gusty şi
însuşindu-şi metoda lui Stanislavski, era
adeptul unei regii de factură tradiţională,
proclamând "primatul textului", text în
care, acceptând riscul de a părea demo
dat, refuza să caute ori să născocească
"valenţe modeme". Spirit limpede, echili
brat, făcea alergie la acele montări ce i se
păreau doar nişte "ecuaţii sterile şi inte
lectualiste", formulă în care, însă, îngloba
lecturile prea fanteziste, dar şi pe acelea
îndrăzneţe, cu adevărat i maginative.
Detesta, în orice caz, directorul de scenă
"narcisic şi exhibiţionist", aşa cum păstra
distanţă faţă de "psihologiile bolnave,
.
conflictele bizare", de "tot ce ţine de
adevărata patologie morală".
A adus în lumina rampei, cu o
gospodărească pricepere, zeci şi zeci de
ieftine compuneri, dar şi piese de
Shakespeare (Regele Lear). Moliere
(Bolnavul închipuit), Goldoni (Bădăranii),
Gogol (Revizorul) sau, din literatura noas
tră, lucrări de B. Delavrancea (Apus de
soare), Al. Davila (VIaicu-Vodă). Mihail
Sebastian (Steaua fără nume), Camil
Petrescu (Bălcescu), ş.a. Însă autorul său
preferat a fost. de departe, Caragiale, ale
https://biblioteca-digitala.ro

cărui comedii le-a transpus scenic - în
elaborări rămase clasice - cu pietate şi cu
scrupulul nuanţei infinitesimale. Împreună
cu Victor lliu, realizează, în 1 953, o versi
une cinematografică a capodoperei O
scrisoare pierdută, cu o distribuţie de
mare calibru. O va monta şi la teatre din
Finlanda, Polonia, Belgia.
Ca regizor, Sică Alexandrescu s-a bucurat
de o durabilă autoritate, consolidată de
izbânzile repurtate în tumeele efectuate
la Paris ( 1 956), Veneţia ( 1 957), în fosta
U.R.S.S., la Belgrad, Budapesta, Viena. Le
va evoca în Cu teatrul românesc peste
hotare ( 1 968). Om al practicii minuţioase,
nu era deloc un teoretician. Comentariile
sale (din "caietele de regie" redactate în

1 953 şi 1 956, ca şi cele din Caragiale În
timpul nostru, 1 962) dezamăgesc prin vizi
unea simplificatoare, agravată de limbajul
sociologizant. De un anume interes sunt
analizele privind "biografia" personajelor,
fiecare cu "supratema" ce TI defineşte în
raport cu ideea centrală a unei opere.
Deşi cu intermitenţă, a făcut şi publicistică
(însemnări, portrete de artişti, note de
drum, polemici), ocupându-se aproape
numai de teatru - în "Vremea"
( 1 93 1 - 1 932). "Secolul" ( 1 932), "Facla"
( 1 935), "Rampa" ( 1 937), "Arta nouă"
( 1 942), "Caietele Teatrului Naţional"
( 1 948- 1 950), ca şi în "Viaţa româneas
că", "Veac nou", "Steaua", "România libe
ră", "Astra", "Flacăra". O seamă de arti
cole au fost reunite în volumul postum
Un drum În teatru
( 1 980). Pitoreşti
suveniruri i-au apărut, între 1 959 şi 1 970,

in revista "Teatrul".
Cu toată insuficienţa scriitoricească, pe
care singur şi-o recunoştea, Sică
Alexandrescu a cochetat cu dramaturgia
Textele pe care le-a semnat sunt, de fapt,
montaje dramatice sau dramatizări: O
sean la "Union", Altă seară la "Union",
Momente, după schiţele lui Caragiale,
Lenta. după o nuvelă a lui Francisc
Munteanu. 1 se datorează - şi asta nu
prea se mai ştie - peste o sută de locali
zări (comedii, farse, vodeviluri, satire,
melodrame), cu precădere din reperto
riul bulevardier franţuzesc şi, mai rar, din
acela nemţesc. Cele mai multe, efectuate
in asociere cu Tudor Muşatescu.
Uşurătatea unor scrieri este compensată,
intr-o măsură, de impecabilul simţ teatral
- strâns legat de acela comercial - al
adaptatorilor. Părăsind "matca originală"
şi introducând personaje din mediul auto
hton, cei doi căutau să aducă o "dezle
gare nouă" ori chiar să propună o
"invenţie proprie".
La vârsta memoriilor, încredinţează
t1parului câteva cărţi de schiţe şi povestiri,
unde evocă mucalit, cu şi fără travestiul
ficţiunii, impresii de călătorie, intâmplări
care i se par numai bune de aşternut pe
"răbojul micii istorii a teatrului": Un come
dlant şi o fatc'1 de familie ( 1 967), General /a
patru ani ( 1 969), Povestiri, Marea şi mica
bc'1tc'1/ie teatra/c'1 ( 1 970), Tovarăşul meu de
drum, tutunul ( 1 973). Cu un simţ accentu
at al amănuntului comic, el recompune in

manieră anecdotică "figuri şi scene" cu
haz, încercând, în tonuri surâzătoare, să
reînvie o epocă pe care o cunoaşte bine.
Târgurile de provincie, unde peregrinează
trupe de actori, sunt cadrul predilect al
naraţiunii, ispitită, cu un pronunţat gust al
picanteriei, să privilegieze vorba de duh şi
momentele de farsă benignă. Chiar lipsit
de dezinvoltură, tacticos şi ponderat,
maestrul Sică preţuieşte replica spirituală
şi nu întâmplător el reţine mai ales acele

situaţii in care spontaneitatea şi inventivi
tatea sunt puse la încercare, manifestân
du-se cu brio. De altfel, una dintre silue
tele des întâlnite in aceste rememorări
este aceea a lui Ion lancovescu. Ca struc
tură, "povestirile" lui Sică Alexandrescu
sunt mici scenete, dialogul fiind, se vede
cât de colo, procedeul care îi stă cel mai
la îndemână.

Florin Faifer

Directoratul lui

Radu
Penciulescu
Al
n toamna anului 1 964, lui Radu
Penciulescu i se încredinţează sarcina
de a da viaţă unui nou colectiv,
Teatrul Mic, după circa 20 de spectacole
montate de acest tânăr regizor pe
scenele din Bucureşti şi din ţară, care i-au
stabilit o bună reputaţie de animator.
Primul spectacol pus în scenă, Doi pe un
balansoar de W. Gibson, se bucură, de la
început, de aprecierea publicului, jucân
du-se ani in şir. Tot in prima stagiune a
văzut lumina rampei Cântăreaţa cheală,
într-un spectacol-coupe cu 5 schiţe de I.L
Caragiale, spectacol pus în scenă de
Valeriu Moisescu, demonstrându-se
filiaţia artistică pe care creatorul teatrului
absurdului şi-a recunoscut-o.
În 1 965, se prezintă, in premieră absolută,
Jocul ielelor de Carnii Petrescu, în vizi
unea regizorală a lui Crin Teodorescu,

pentru ca apoi, Radu Penciulescu să-şi
încerce forţele cu Richard al 11-lea. După
premieră, George Banu remarca: "O
asemenea viziune estompează destinul
individual în favoarea celui general, omul
în favoarea funcţiei".
Tot in această perioadă, regizorul D.D.
Neleanu pune in scenă Incident la Vichy
de Arthur Miller, Ion Cojar, piesa lui Paul
Everac Simple coincidenţe, iar Dinu
Cemescu, un amuzant spectacol cu
Amoorl de Murray Schisgal. Un frumos
debut regizoral i se oferă lui lvan Helmer
prin montarea piesei Tngrijitorul de H.
P.inter.
Spectacolul Tango de Mroiek a fost unul
din răsunătoarele succese ale colectivului.
"Regizorul a avut seriozitatea de a
respecta fidel indicaţiile de spectacol, fără
să-i scadă meritul său de lucru şi şansele

sale de afirmare", aprecia criticul Radu
Popescu.
Ultimul spectacol pus in scenă la Teatrul
Mic de către directorul Radu Penciulescu
a fost Baltagul după Mihail Sadoveanu.
Un loc aparte pe afişul Teatrului Mic, in
perioada respectivă, I-au ocupat specta
colele de poezie, dintre care se cuvin
menţionate BMranele şi marea de Yannis
Ritsos şi spectacolul Jaques Prevert.
Pasionat pedagog, Radu Penciulescu se
retrage in 1 968 de la conducerea
Teatrului Mic, optând pentru activitatea
didactică şi continuând să pună in scenă la
diverse teatre.
În general, Teatrul Mic, în vremea acestui
directorat, a fost teatrul unei atitudini:
exigenţa.
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Dan Nasta la

•

ao de an1

Schiţă de portret

persoană publică de audienţă şi
notorietate, o structură seducă
toare şi derutantă este maestrul
Dan Nasta.
Îi datorez primul şoc pe care l-am avut
cunoscând oameni din lumea Artei. În
veşmântat în mantie, cu fruntea încinsă de
un acoperământ rembrandtian, enigmatic.
tenebros, Dan Nasta era, în orice spaţiu,
o figură alegorică în maiestuoasă mişcare.
Energia devastatoare a privirii, dar şi forţa
ei hipnotică m-au făcut să presimt că a
încerca să i te apropii ar fi o greu de plătit
cutezanţă.
Târziu l-am descoperit pe maestru, mar
toră a unor momente de rară expansiune
intelectuală urmate de îndoieli, de mâh
niri şi, iarăşi, în salt, de remarca acidă faţă
de orice demisie de la codul onoarei.
Programul de-o viaţă al actorului, al regizorului, al colecţionarului nu s-a limitat la
simpla posesie. El a fost rezultatul

O

lăcomiei de frumos din care ne-a invitat
pe toţi să ne împărtăşim. E modul său
generos de a micşora distanţa care-I
separă de ceilalţi; distanţă impusă - prin
şansele vieţii - de educaţie, de aspiraţii, de
împliniri. O iluzorie acoperire mă face să
cred în prietenia pe care mi-o arată.
Recunoştinţa mea se măsoară doar în
risipă de afecţiune.
Pe această stare am intrat într-o zi în
grădina din Rosmarinului. Tabloul care se
oferea vederii era de o fastuoasă fru
museţe. Un solitar odihnea într-un jilţ, pe
o peluză încă verde, pătată, pe alocuri, de
rugina florilor. Un nobil aplecat spre
melancolie, cu o carte deschisă pe
genunchi, medita transportat, în decorul
zdrenţuit al toamnei.
- Tot mai credeţi în vorbe, iubite
maestre?
- Desigur, le-am pus la-ncercare pe
toate...
julieta Ţintea

ci civilizaţia imaginii

Ecran e l e m i nţi i pe

omplementare, profesia de critic
de teatru şi cea de critic de cine
ma îţi pot fumiza surprize siner
getice. Aşa mi s-a întâmplat relativ recent,
când - ca un ecou la tentativa autohtonă
de elucidare a controversatului fenomen
teatru-dans - am putut vedea în premie
ră mondială, la Festivalul filmului de la
Toronto, Tango al maestrului recidivist
Carlos Saura.
Amintindu-şi de premisele autoreferen
ţiale ale celebrului Ali That jazz ( 1 979) de
Bob Fosse şi asimilând experienţa similară
a confratelui argE;ntinian Femando Soia
nas, care alegorizează tema exilului în rit
muri de Tangos ( 1 985), regizorul spaniol
revine la propria idee de amalgamare a
pasiunii şi creaţiei, precum în Canmen
( 1 983) ori Ramenco ( 1 995), şi propune
o nouă şi captivantă poveste a unei pa
veşti. Filmul începe cu... pagina albă pe ca
re protagonistul urmează să aştearnă pro
iectul unui film despre spectacolul dansu
lui. Aflat într-o criză dublă, de inspiraţie şi
sentimentală (soţia-vedetă 1-a părăsit pen-
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scena fi i

tru partenerul mai tânăr, gest pe care-I va
"copia" şi el, soţul, îndrăgostindu-se de o
debutantă!), regizorul se lasă antrenat
într-un teatral coşmar existenţial. O dată
cu el alunecă şi spectatorul dispus la jocul
secund al imaginaţiei care recreează reali
tatea, materializând totul în creaţie, trans
figurată în viaţă.
Cu un reper de mare virtuozitate - visul
desenat de Salvador Dali pentru
Spellbound/Fascinaţie ( 1 945) al lui
Hitchcock şi filmat de Miklos Rozsa
(Premiul Oscar !) -, imaginea acestei
pelicule, producţie Spania-Argentina,
aparţine italianului Vittorio Storaro,
deţinător a trei Oscaruri. În colaborarea
cu regizorul, operatorul a impus dimensi
unea abstractă a plasticii vizuale, care
concentrează într-o suită - subtilă şi sen
zuală coregrafie - de lumini şi culori isto
ria unei culturi, cea argentiniană, repre
zentată de un dans-emblemă naţională.
Rod al unei investiţii proprii ("Univision",
Premiul Comisiei superioare tehnice,
Cannes '98), această viziune ionică i-a
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o
monim al Virginiei Woolf, care a făcut-o
faimoasă pe regizoarea Sally Potter. Festi
valul Filmului Britanic de la Bucureşti a in
clus la ultima ediţie ( 1 998) şi recentul ei
Tango Lesson ( 1 997). Posibilă versiune
feministă ce reia demersul mai maturului
coleg spaniol, această peliculă se com
place într-o condiţie echivocă, lăsând im
presia că regizoarea, scenaristă şi prota
gonistă, s-a autofilmat în stare de trezie,
dar şi de reverie. Ea are ambiţia de a în
văţa să danseze performant pentru a-şi
putea interpreta cu orgolioasă exactitate
ftlmul pe care - într-o graţioasă şi stranie
opulenţă renascentistă - şi-1 rulează men
tal. Parteneri fiindu-i nu doar maeştrii co
regrafi (de care se şi îndrăgosteşte !), ci şi
fanii/spectatori fascinaţi. Printre care nu
preget să mă număr...

Irina Coroiu
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rudite cu cortina, adică drape
ria, voalul (şi voaleta, constituti

vă figurii clasice a "darnei voa
late") sau perdeaua, cu cono
taţiile ei morale. Când anali
zează portretul lui Jeanne
Duval (pp. 52-53), atât per
deaua elin fundal, cât şi rochia
cu malacof a modelului sunt,
pentru el, "cortine" care-şi
răspund, fără ca să evidenţieze
vreo nuanţare înn-e fiecare din
tre ele şi conceptul de cortină
teatrală.
Cel mai mare omagiu pe care-I
merită o lucrare ca aceea a lui
Georges Banu este îndemnul
de a fi continuată pe liniile de
forţă trasate de autor. Astfel, am
dori să semnalăm câteva re
ferinţe posibile la spaţiul plastic
elin pictura românească, la pre
zenţa cortinei în universul tele
vizi1.mii, al spaţiului publidtar,
precum şi în cel al tehnologiei
informatice.
Unele dintre peisajele lui Horia
Bernea zugrăvesc cupola bise
ricii mănăstirii de la Văratic pe
un fundal de cer dramatic. La o
privire mai atentă observăm că,
dacă grădina şi pereţii bisericii
sunt pictate într-un mod pe
care l-am putea denumi "rea
list", cupola şi cerul elin fundal
au aspectul inconsistent şi plat
al unui văl pictat, the painted

veil which th05e who live call life.
Farmecul acestei picturi

vine

elin ambiguitatea dintre registre:
cel inferior celebrează fiu
museţea şi plăcerile terestre, cel
superior atrage atenţia asupra
caracterului lor factice. Trans
cendentul "coboară" în sensibil.
Genericele postwilor actuale de
televiziune n-au aproape nimic
care să amintească imaginea
cortinei. Televiziunea presu
pune alte mijloace de receptare
decât scena sau pictura. La
globalitatea percepţiei, la carac
terul de "mozaic" al imaginii s-a
adăugat posibilitatea comenzii
de la distanţl, care a generat o
nouă artă, arta zapării. Nu aşa
stăteau însă lucrurile în anii '60,
când, ne amintim, fundalul
ecranului era format elin fal
durile ţepene, nemdemânatic
reconstituite electronic, ale unei
clasice co1tine de teatru. Chiar

�
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şi astăzi, faldurile cortinei exer
dtă o anumită atracţie tele
vizuală, doar că ele sunt acum
mobile, aflate într-o unduire
permanentă, ca în cazul postu
lui Euronews. În anii dinainte
de '89, cortina de fundal era
nelipsită, ea subliniind, ca şi
steagul, autoritatea informaţiilor
transmise sau demnitatea diver
tismentelor admise.
Deschiderea unui calculator
echipat cu un sistem de opera
re Microsoft implică apariţia
unui ecran cu nori albi pe fond
bleu, echivalent cortinei prind
paie dintr-un teatru. Mai nou,
sistemul de operare Microsqfi
Plus for "Windows permite
alegerea între anumite imagini
de fundal secundare, numite
Desktop Themes, care apar
după instalarea programului de
operare. Fiecăl-ei imagini de
deschidere i se asociază câte o
imagine de tip Save Screen,
adică o imagine care ocupă
ecranul atund când nid o
comandă nu a fost activată într-un
anumit inte1Val de timp. Aceste
imagini variază de la grafismul
"modern" inspirat elin desenele
lui da Vinei la reconstituiri
kitsch ale unor interioare aristo
cratice (ca în My.stery). Este evi
dent că "temele" joacă rolul
cortinelor pictate destinate an
tractelor, adică inte1Valelor de
trecere de la o aplicaţie la alta.
Publicitatea este şi ea un spaţiu
de afirmare a cortinei ca ele
ment de teatralitate. Reclama
ţigărilor Silk cut, produse în
Anglia, constă din panouri
imense care înfăţişează o somp
tuoasă ţesătură purpurie căzută
în faldu.ri moi şi voluptuoase . O
mică tăietură de o sadică
albeaţă trezeşte instinctul pose
siei şi îndeamnă pe privitor să
intre în prima tutungerie pentru
a cmnpăra pachetul cu exdtan
ta marcă sângerie. Orice ţigară
aprinsă îl transfonnă simbolic
pe fumător într-un violator al
convenţiei, adică într-un actor,
un Hamlet sfâşiind cu spada
draperia care-I ascunde pe
Polonius.
Scandalul Monicagate aduce în
atenţie cortina ca element
esenţial al relaţiilor dintre sexe.
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Raportul lui Kenneth Starr arată
că un moment crucial al perfor
manţelor elin Biroul oval era
"expunerea" preşedintelui, mo
mentul când acesta îşi oferea
intimitatea servidilor inirnoasei
stagiare. Or, dramatismul situa
ţiei presupune, la Clinton ca şi
la Sălcudeanu, rapiditatea des
facerii prohabului, întru totul
asemănătoare cu deschiderea
bruscă a cortinei care se des
face în părţi laterale. De aceea,
probabil, nasturii de la pan
taloni au ajuns să fie înlocuiţi cu
fennoare. Acestea elin unnă,
oricât ar fi de stânjenitoare
câteodată prin lipsa lor de fia
bilitate, permit deschiderea
bruscă, unzipping-ul spectacu
los, irmnperea în trombă a
"adevăratului" actor. Dimpotri
vă, îmbrăcămintea feminină
adecvată rolului sexual suge
rează cortina care se ridică
(trousse-chemise), de aceea
pantalonii, oricât de eleganţi,
sunt total nepotriviţi pentru
ocazie. Pien-e Herbart povestea
că, în Rusia anilor '30, una din
tre figmile erotice foarte en
wgue la ţară era acea numită
"laleaua". Fustele imense ale
fetei erau ridicate şi cusute dea
supra capului, imobilizându-se
astfel orice mijloace de apărare
şi lăsându-se la îndemâna uti
lizatorilor întreaga tulpină dez
golită. Preferinţa erotică a
preşedintelui Clinton se poate
explica, în termenii unei her
meneutid teatrale, p1in încli
naţia către o cortină care se des
face în dauna uneia care se
ridică sau, poate, prin abor
darea de către Ms. Lewinsky a
unei îrnbrăcălninte care făcea
imposibil gestul ridicării bruşte
şi, prin urmare, conll-azicea o
aşteptare hrănită din n1.llle
l 
roase spectacole văzute sau
imaginate. Rămâne cert faptul
că a înţelege simbolistica scenei
ne ajută mult să dominăm sur
prizele pe care ni le aduce
viaţa.

Adrian Mihalache
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cea canonul era perceput ca

vaţiei artistice şi al contestaţiei

luţia era o permanenţă a scenei

subversiv, indiferent de succe

politice atât de către publicul

de la Taganka şi în numele ei

siunea sau sensul cuvintelor. În

teatrul

condiţiile unei arte controlate,

sovietic, cât şi de către oamenii

cenzura

realitatea

şi

de teatru din lumea întreagă.

suporta cenzura celor aduşi la

formele condensează

Analiza atât de serioasă din

putere de această revoluţie. O

structurile sociale şi deplasarea

integral

volumul elaborat de Beatrice

cenzură atotputernică şi ridicolă

celui mai neînsemnat element

Picon-Vallin (La Taganka, Les

în acelaşi timp: în protocolul de

din

Voies de la Creation Theâtrale

după vizionarea spectacolului

explodeze,

structură socială. Reînnoirea a

structura

lor

face

să

la figurat, această

CNRS Editions. 1997) explică

Halnlet se recomandă la punc

extrem de convingător în ce

tul unu să se elimine pauza din

fost

măsură esteticul şi politicul s-au

tre "e ceva putred" şi "în Dane

împotriva monopolului realis

intercondiţionat

marca",

pentru ca nu cumva

mului psihologic şi al teatrului

într-un

feno

percepută

men a cărui posteritate este tot

spectatorul

atât de confuză pe cât a fost de

putea fi vorba despre propria

logic,

indiscutabil succesul. Teatrologi

lui ţară. La punctul patru i se

să creadă că . ar

ca

o

revoltă

de moravuri. Jocul non-psiho
principiul

montajului,

şi critici de teatm sovietici şi

recomandă interpretului rolului

scena goală, decorul minimal,
adresarea directă spre sală au

străini, creatori şi colaboratori,

titular

să

creat o estetică proprie, un pu

un semnificativ set de docu

adâncească

asupra

bliC' devotat şi interpreti care

mente contribuie la descrierea

rolului şi să joace mai bine.

acceptau

activităţii lui Liubimov, director

În juml lui Liubimov acţiona

roluri. Toate aceste calităţi au

de teatru şi regizor, în contextul

solidar

teatral

contestatare

şi

politic

al

vremii.

(Vladimir

V1Soţki)

viziunea

floarea

intelighenţiei

ruseşti.

Contesta

apariţii în

loc

de

devenit piedici în procesul de
adaptare al colectivului

la o

Analiza amănunţită a celor mai

tare şi nu revoluţionare, deoare

realitate modificată, cum a fost

importante spectacole realizate

ce ei vedeau ieşirea în căutarea

cea a perestroikăi şi a descom

de el într-o permanentă hărţu

unor parteneri raţionali în dia

punerii comunismului.

ială cu cenzura înlătură subiec

logul

tivitatea
aprecierii,

dată

de

adjectivele

urmărind dinamica

După

cu

sistemul

acestuia.

destrămarea

Uniunii

Sovietice, colectivul legendaru

creaţiei şi a atitudinii artistului

lui teatru şi-a dovedit nu doar

faţă de Putere şi de ideologia
comunistă reprezentată de a

neputinţa de a crea în condiţii
de reală libertate, ci şi-a pierdut

ceasta.

şi solidaritatea de ideal estetic;

Beatrice Picon-Vallin înţelege şi

rămâne întrebarea dacă ambi

explică nu doar teatrul ca struc

guitatea poziţiei lui Liubimov

tură intelectuală şi estetică, ci şi

faţă de aparatul sovietic nu a

viaţa

creatqr,

transformat arta sa într-un capri

emoţia, conflictul, acumularea

ciu monden dintre acelea pe

de

resentimente.

care tiranii din toate vremurile

Actorii vrăjiţi de Liubimov îl

le-au încurajat. Dinamica evo

urmau cu devotament, sacrifi

luţiei

cându-şi adeseori propria indi

punere răuvoitoare. M.aestrul

vidualitate; merita, ei toţi aveau

şi Margareta, Trei surori,

acestuia,

bucurii

şi

fiorul

ceva de spus: cum îi detestau

pe activiştii lui Brejnev şi cum

înlătură

această

presu

Crimă şi pedeapsă, Hamlet,

Boris Godunov au aprofundat

urau trecutul stalinist al tării lor.

meditaţia colectivă privind sen

Patosul celor mai bune specta-

sul artei şi al vieţii, trecutul şi
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Cel mai cunoscut actor de la
Taganka, Vladimir V'tSOţki, nu
era probabil cel mai talentat, în
sensul capadtăţi.i de a-şi însuşi
identităţi diferite. Cu gloria lui
extrateatrală de bard neofidal al
stărilor de spirit inexprimabile,
el a modificat nu doar ati
tudinea publicului, a criticii şi a
colegilor, d şi ceva din felul de
a fi şi a gândi al lui Liubimov
însuşi. Hamlet-V'tSOţki şi specta
colul devenit legendar după
moartea tragică a interpretului
au însemnat, probabil, înce-

putul sfârşitului. Artiştii nu şi-au
pierdut brusc şi simultan talen
tul, dar existenţa lor comună nu
s-a mai legat; vraja a dispărut
după exilul conducătorului,
diversele tentative de a-1 înlocui
n-au făcut decât să adâncească
rivalitătile şi intoleranţele. Între
timp, toată ţara intrase într-o ne
vroză identitară şi, cum observă
teatrologul rus Smelianski, Ta
ganka, teatru al epocii declinu
lui, s-a spulberat la prima adiere
de vânt a perestroikăi.
Un teatm . se naşte, trăieşte şi

moare mai repede decât per
soanele care 1-au conceput şi
însufleţit: un adevăr greu de
acceptat, când firma şi clădirea
continuă să existe şi când
aplauzele însoţesc în fiecare
seară căderea cortinei. E alt tea
tru, cu alt suflet. Soldaţii revo
luţiei au murit de mult, pe front,
în închisori şi lagăre, în exil . Nu
toti au avut parte de un monu
ment atât de temeinic ca acela
dedicat Tagankăi de Beatrice
Picon-Vallin.
Magdalena Boiangiu

T eatrologie
compara a
t ...,.

s

ubsumată
metodologie caracterială a personajelor), eteatrologiei comparate, lu- stetici teatrale şi numeroase
crarea "Teatrul european trimiteri bibliografice.
Incursiunea comparatistă e clăteatrul american: influenţe",
scrisă de profesoara universi- dită pe o solidă schelărie teoretară ieşeană Odette Caufman- tică, al cărei element de bază
Blumenfeld, este un tratat - este noţiunea de "influenţă".
academic ca formulă şi ţinută - Primul capitol din sumar îi este,
care vizează evidenperea os- frresc, dedicat, sub titlul "Conmozelor artistice produse
în secolul nostru între
"bătrânul continent" şi
Odette Caufman-Blumenfeld
"lumea nouă". Publicat de
Editura Universităţii "A I .
Cuza" din Iaşi, amplul
studiu este rezultatul unei
munci de cercetare de apreciabilă întindere, "scris
şi rescris pe o durată de
aproape 20 de ani", cum
precizează autoarea în
cuvântul de introducere.
Volwnul este structurat în
şase capitole, fiecare fiind
construit după · o schemă
ce "trădează" tipicuri universitare: delimitarea noponală a reperelor la care
urmează să se facă referiEditura Universităţii .,Al. 1• Cuza" latl
re, determinarea concretă
a spatiilor de influenţă şi L_
fmalizarea, prin ridicare la ni- ceptul de influenţă în artă şi livelul conduziilor. Urmând po- teratură", punând în legătură
menita grilă, teatrologul ieşean termenii "originalitate" şi "influîşi ancorează observatiile în enţă", pe care-i aşază în raporargwnente imbatabile: referinţe turi de egală importanţă valoconcrete la textul dramatic rică, şi elaborând o posibilă me(tematică, stil, structuri, natura
todologie ştiintifică de studiere

rE4 .,.efiL

practică a problemei. Familiarizată cu teatrul american la
faţa locului, prin frecventarea
mediilor universitare şi teatrale
de peste ocean, şi beneficiind,
pentru întreaga lucrare, de spri
jinul unor referenp avizati pre
cum ileana Berlogea şi Mihnea
Gheorghiu, autoarea dedică
fenomenului teatral din
"lumea nouă" un al doilea
capitol al lucrării, într-o survolare teoretică ce urmăreşte mai ales începuturile
artei scenice de peste
ocean. Partea cea mai consistentă a cărţii este aceea a
analizei efective a influenţelor, focalizând interesul asupra teatrului nordic (fusen, Strindberg), german
(expresionism, Brecht), rus
(Cehov, Stanislavski) şi
francez (Artaud). În aproape 300 de pagini, fiitrul analizei i-a aşezat faţă
în faţă cu Europa teatrală
pe O'Neill, Tennessee Wllliams, Edward Albee, Clifford Odets, Elmer Rice,
_J Robert
Sherwood, Irwin
Shaw, Sam Shepard, Thomton
Wll.der, Lillian Hellman, dar şi
şcolile de actorie ale lui Lee
Strasberg şi Stella Adler, ori
esteticile avangardiste ale anilor
'60. Un insistent determinism
sodal-istoric plasează perrna-

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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"
nent teatrul "sub vremile în

selectării

fi fost rotunjit dacă ar fi cuprins

din

influenţelor,

start,

a

fost

acela

putea ocoli în bibliografiile de

al

opţiunilor. Altfel, travaliul inte

ţele

lectual

celui

englez

american,

asupra

chiar

oferă

dacă

specialiştilor

n

u rb e a

noastră

decât

mai

de

fle c u şteţ d e

c u re n t e
piesă

încro p e a l ă

d â m b ov i ţ e a n ă ,

mult
şi

p o a rtă

de

maidanezi

estetice,
orice

orice

spectacol

d e n u m irea

de

" p r o ie c t " . C u cât c i neva v o r b e ş t e m a i
m u l t d e " proiect" , c u a t â t î l s u s pe c t e z
d e n e premeditare . C i n e g â n de ş t e de
adevărat

nu

discută

preocupaţi

sexul

În vremuri de

bântuită

specialitate.

ieşene

Oltiţa Cîntec

etica teatrală

ca despre

de

profesoarei

de teatrul american şi studen-

autoarea nu şi-a propus tratarea

n

al

vinţă un volum pe care nu-l vor

enunţat

şi un capitol referitor la influen
teatrului

ţilor cu curiozităţi în aceeaşi pri

exhaustivă a temei, iar criteriul

care a funcţionat, iar sumarul ar

mereu

de

" g â n d i re " .

unei fecioare

CIUma
•

�

D e sfid p e o r i c i n e s ă - m i n u m e a s c ă , l a
n o i , u n " e x p e r i m e n t " re u ş i t c a re , u l te
rior, a creat o d i recţie e s t e t i c ă în
t e a t ru .

Rog

pe

toată

lumea

să-mi

s p u n ă ş i mie c e " proiect" a a v u t c o n 
tin u it a te p e c u p r i n s u l u n e i g e n e raţii ş i
a c r e a t u n c u re n t estetic , s u s ţ i n u t teo
re t i c , b ă tă ios , împotriva a l tor c u re n t e ,
p o l a ri zând

actorii ,

torii.

l iteratură,

În

critica

specta

întâ m p l a t

este

c h i a r în v re m u r i l e c o m u n i s m u l u i .

rodu l

unei

a n t i c i p ă ri

şi

i e s e în

d i n o z a u r.

" A m acest p r o i e c t din vre
mea s t u d e n ţ i e i " zice o m u l - c l oş c ă . S - a r

D e v i n ă e ş i criti c a . E a preia şi a m p l i
defic i t u l

d u p ă a n i l u n g i de încăl z i re s u b târtiţă .
întârz i e r i l e
s ă rb ă t o r i
l e ga l e ,

vin
mai

e

din
mult

la

plesneală şi

sau

l e n e d e a t e l iere ,

ei

de

D in c o l o

de

mai

puţin

e x c l u sivă

de

l u pte

intes

domiciliu

de

o n e s t it a t e ,

în

" p ro i e c t "

termenii

"experi
m e n t " trânt i n d u - i în fa s o l e a e s te t i c i i .

bani,

lipsă

În

fic ă , în s l ă b i c i u n e a ei c o n ce p t u a l ă şi
inconsistenţi de

m a i totu l

l u c ru

teatru , n u .

z i c e că fiecare i d e e e s t e p u s ă î n s c e n ă
D e fa p t ,

acest

s-a

Î m p r i c i n a ţ i i vor s ă s p u n ă c ă fă c ă t u ra
l u me d u p ă o c l o c i re p r e c u m a c e e a d e

t â râ ş -gră p i ş ,

şi

fra ţ i l o r,

şi

a r a n j a m e nt e
a u tori

cu

(j u care

s p o n s o ri

s t ră i n ă t a t e ,

sau

d i j m u i re

t i n e . I nd u b itabi l , s u n t e m ţ a ra l a c a re

h a id u c e a scă de către d i rectori a s po n 

între trâmbiţarea u n u i n o u " p r o i e c t " ş i
n e fe r i c i t a s e a ră a p re m i e r e i , trece t i m

s o r i z ă r i l o r,

p u l c e l m a i l u ng de pe m a p a m o n d .

c re d i b i l i t a t e a

D.ac ă n u - i " proiect" e s t e " e x p e ri m en t " .
C a r u l p u s înaintea b o i l o r, m e r s u l în

i nt e g r a l i t a t e a l u i este m i n a t ă d e l i p s a

p a t ru l a b e , u n refl e c t o r m o n t a t i nvers

c u ra j

s u n t " experimente t e a t ra le " . D a r orice
o p e ră e u n e x p e r i m e n t (eşuat s a u

m u rd ă rire

c o n c u rs u r i

pe

t r a fi c

de

i n fl ue n ţ ă sau m i t ă p e faţ ă cu t a r i f fix)

oricăru i

t e a t ru l u i

rom â n e s c

" p r o i e c t " e s t e t i c şi l i p s a
(până
la
t r e m u r ă t u ră
de

p a nt a l o ni )

a

în
de
şi

oricărui

n u ) , orice spectacol e s t e o încercare

" e x p e r i m e n t " a p t să d u c ă a rta u n m i 
c r o n m a i în a i n t e . Vă i n v i t să n e

şi

r u ş i n ă m c e l p u ţ i n u n m i n u t î m p re u n ă .

o

s fidare!

"experiment"?

Ce

va

să

Vac u i t a t e a

zică

aceea

t e rme n i l o r

a s c u n d e s lă b i c i u n e a a rg u m e n tu l u i .
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I ri na M ovi lă:

dialog

,, N - a m f ă c u t n i c i o d a t ă
l u c r u r i d e c a r e sa-m1 fie rusine''
V

•

.)

Cu graţia unui veritabil
''pescăruş': străluceşte pe scena
Teatrului Mic la fol ca şi pe
marele ecran. "Cea mai valo
roasă speranţăfeminină a cine
matografiei europene" (titlu
objinut la Geneva, în 1994,
datorită rolului din filmul
Pepe şi Fifi, în regia lui Dan
Piţa) nu e, ca apariţie, cu nimic
mai preyos deJessica Lange sau
Faye Dunaway. Este Rac,
născutăpe 5 iulie 1966. Idolii ei
suntpărinjii.

M

ama

m-a

deauna
foiţă

uluit

întot-

cu teribila sa

de

�

Imi

m1.mcă.

aduc aminte cwn se scula la 5
dimineaţa şi se culca după 1 2
noaptea. În casa părinţilor am
deptins gustul pentru o faţă de

masă şi o farfurie (nu cea mai
scumpă) curate, o mâncare şi
un pahar de vin b1.me, atâta cât
ne puteau oferi mie şi surorii
mele, mai mică decât mine cu 3

ani

(în prezent, medic stoma

tolog). Mama găteşte extraordi
nar,

e lăudată şi de prietenii mei

de acum! Pe atunci era econo
rn.ist principal într-un institut de
proiectări (unde m-am angajat
şi eu la un moment dat, până
am intrat la facultate). Ţin minte
că, de fiecare dată,

după ce

rochiţe,

desena,

imprima

îl lăsau să-şi descopere singur

săptămâni, pentru noi.

venea de la setviciu, ne racea

Cum

şi

găsea timp să ne ducă şi la
teatm sau la Operă. Am privi

v-aţi pregătit pentn.l

continutul.

admitere ?
Am fost meditată la început de

admitere?

Ce gust v-a Jăsat exan1enul de
A fost o conCLrrenţl absurdă,

legiul de a avea nişte pătinti

Beate Fredanov. Avea în jur de

demni de toată admiratia, cu un

70 de ani când am cunoscut-p.

într-un

spirit de saaificiu, o abnegatie

Era o împătimită de teatru de

fost 600 de fete pe

şi o generozitate ieşite din co

bună

pedagog

intrat abia la a treia încercare. În

mun! Tata a fost avocat pledant,

exceptional, deşi nu mai vedea

primul an, am picat prima sub

apoi

calitate şi

într-o

între

aproape

Bucureşti,

după

pregătit

4

Am

locuri. Am

linie, pentru ca în următorul să

Angheluţl,

nu trec nici de proba eliminata

Cetnavodă,

Mihaela Juvara, Gheorghe Visu

tie. E un exemplu care arată cât

pentru a munci ca să plătească

- aşadar am avut nişte profesori

de

ptindere

din

care s-a mutat

la

meditatiile noastre, dar mai ales
ale surorii mele. Au fost nouă

cu

Apoi

absurd.

m-am

j1.11isconsult

deloc.

un

moment

Geta

deosebiţi, chiar înainte de a
intra în Institut. Ei m-au racut

mult înseamnă

tatea

la

subiectivi

aceste examene. Con

tează starea fizică şi psihică, nu

ani CLm<pliti; dintr-un bătbat în

să-mi apropii textele, să păstrez

suntem egali cu noi înşine în

toată puterea s-a întors 1.m otn

adevărul lor, nu tni-au spus "ra

fiecare moment. Aptitudinile nu

bolnav şi îrnbătrânit de naveta

altfel"

pe care o racea o dată la două

dădeau candidatului o fonnă, ci

dispar, n-au CLrrn. N-am putut
să înţeleg cu cât am fost mai

�

36

sau

"ra

ca

mine".
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Nu

nătate există o întreagă maşi

bună la a treia încercare faţă de

diferenţiază doar tehnic. Filinul

cele anterioare . Nu ştiu cât dra

este 1.m miraj.

Ca să faci azi 1.m

nălie, pusă la punct special ca

gostea pentru profesie şi cât,

ftlm important, trebuie să-ti fi

să formeze în opinia publică o

orgoliul şi incapacitatea de a

xezi o

înţelege ce s-a întâmplat la acea

zona comercialului, în care

"eliminatorie"

început să ne bălăcim,

picată

m-au

determinat să dau a treia oară,
zis că

am

miză

care să depăşească

am

şi în

teatru, şi în ftlm.

respectiv. Lucrul ăsta mi-a dat

Care este relaţia ''vedetei" cu
publicul ? Dar cu presa ?
Lucrul cel mai impo1tant e să

uşurinţă şi siguranţă de sine. A

pot să

mai bun examen.
Aţi pregătit ]a rândul dum
neavoastră vreun candidat ?

Publicul

Actoria e o profesie pe care o

Nu. Văd cu stupoare că toată

nevoie acută

când

nu voi mai

încerca dacă nu intru în anul

fost cel

lumea

predă .

Mă

întreb

curajul.

de

comunic cu

are

nevoie

fac bine doar cei
Nu

cred

psihoză.

Mulţi ar vrea să vă vadă, de
exem.plu, printre prezenta.
toarele de 1a "Acasă".
Nu spun că nu aş face asta, dar
în momentul de faţă nu am
nevoie. Fac foatte mult teatru

oamenii.

radiofonic, dacă nu săptămânal,

de

cel

care

noi.
au o

de a comunica.

că sunt o vedetă, în

puţin

săptămâni.

o

dată

Chiar

la

două

dacă

poate

părea incredibil, există în 1999
oameni eat·e nu au televizor.

Ce vă doriţi cel .mai mult

sensul peiorativ al termenului.

acum ?

nici ei destul, şi. . . Tinerilor tre

Nu an1. făcut niciodată lucruri

Să trăiesc bine, să

buie să le dedici foarte mult din

de

unde le vine

Nu ştiu

am

lângă

care să-mi fie ruşine. Am dat

mine ptietenii şi pe oamenii pe

timpul tău, să ai un simt al psi

foatte puţine intetviuri, pentru

care-i iubesc, să joc pentru ei,

hologiei vârstei, să poţi să uiţi

că

să-mi

de propria subiectivitate când

picioare,

dai o indicaţie. Eu am intrat

denaturând. De fapt, la noi nu

mărunte,

să

răsplătesc

prima în ordinea mediilor, la a

există

cumva efortul lor.

treia încercare (clasa profesoru

Îmi doresc

întâlneşti la piaţă cu "miturile".

lui Mircea Albulescu). Nu

S1.mtem vânduţi ieftin.

există

presa

te

poate

minţind,

vedete

călca

în

inventând,

adevărate.

Te

În străi-

nici o regulă, şi nimeni nu are
dreptul să-ti spună că eşti prost

În meseria asta

sau eşti bun.

"jocurile" le face Dunmezeu .
După

Maia Morgenstern. în

Europa SW1teţi. cea .mai cu
n<>Scută actrită de film din

România.
Am intrat în 1987 în facultate şi
în 1 988 am ftlmat pentru prima
oară
Moartea unui artist, în
regia lui Horea Popescu. Am
-

iubit foarte mult rolul acela, am
făcut

cum

am putut

îmi

"Gurile rele"

mai

bine.

spuneau că

dacă ar fi apărut ftlmul la timp,
aş fi fost o revelaţie . . .

Cel .mai mare succes vi 1-a a
dus, însă, colaborarea cu
Dan Piţa.
Această colaborare mi-a adus,
pe lângă premiul de la Geneva,
Premiul

de

Interpretare

la

Festivalul lumilor latine de la
Arcachon

(Franţa),

iar

la

Veneţia,

"Leul de argint" a fost

obţinut

de

Dan

Pita

pentru

Hotel de lux, la
care consider că am contribuit
şi eu. În România am luat doar
regia ftlmului

premiul Pro Victoria, în 1995,
pentru rolmile din Hotel de
lux şi Pepe şi Fiti
Iubiţi .mai muh filmul decât

teatrul ?
Le

iubesc

pe

arnândouă.

Se
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pot

cadouri

pennite

părinţilor
ca

să
mei,

le

fac

dliar

foarte mult un copil .

Ioana Florea

t

g

-
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Don Quijote

ărbătorirea la Teatrul "Radu Stan
ca" din Sibiu a 7S de ani de la În
fiinţarea Teatrului ASTRA şi a 50
de Teatru de Stat a culminat cu premiera
Don Quijote după Miguel de Cervantes,

S

Ranin. Spectacolul nu îşi propune să re
dea peripeţiile celebrului hidalgo în totali
tatea lor, ci să ofere cât mai multe per
spective asupra personajului, punând în

prim-plan latura sa filosofică şi poetică.
Regizorul optează pentru un amalgam li
terar în care datele preluate din opera lui
Cervantes sunt întregite cu fragmente din
alte texte pe aceeaşi temă, îndeosebi din
Viaţa lui Don Quijote şi a lui Sancho
Panza de Miguel
de Unamuno.
Don Quijote a
duce la Sibiu un
suflu relativ uitat
actualmente pe
majoritatea sce
nelor româneşti:
grija pentru fap
tul artistic În În
tregimea lui, a
tenţia pentru Îm
binarea fără cu
sur a tuturor
componentelor
spectacolului.
O imensă pânză
crem, înălţată mult pe margini, acoperă
scena şi prelungirea ei, creând o lume de
o formidabilă sugestie tocmai prin simpli
tate, sustrăgând spectacolul unui cadru

E.fi.c ienţa formulei

Al

ntr-un spectacol de o acută nelinişte
lăuntrică şi exterioară, in care eveni
mentele şi pasiunile provoacă per
sonajul captându-i toate resursele eului,
momentele de meditaţie, intermezzo-uri
de regăsire interioară, trebuie să fie atent
controlate; În acele clipe când personajul
se apropie de el însuşi sau, poate, de un
adevăr superior lui, spectatoru l are ocazia
să-şi fixeze reperele unui drum spiritual,
până atunci nu raţional, ci doar intuitiv
cunoscut. Am amintit până aici de un ritm
al operei, de o necesară altemanţă a
stărilor sufleteşti in condiţ iile in care
teatrul nu abdică de la menirea sa cathar
tică. Această paradigmă în creaţia teatrală

�

spaţio-temporal determinat. Culorile pre
ponderent deschise (crem şi alb), formele
rotunjite ale decorului şi costumelor, soa
rele supradimensionat îndulcesc mesajul
tragic al textului.
Pentru secvenţa teatrului de păpuşi, Ra
nin împrumută de la Teatrul Gong din o
raş (unde a montat un interesant Romeo
şi julieta, prezent şi la Bucureşti În timpul
Festivalului lntemaţional al Teatrelor de
Marionete) un mânuitor adevărat Dan
Hândoreanu.
În seara respectivă s-a produs un lucru rar
- ca toţi actorii să joace la cote personale
maxime, păstrând însă ritmul, armonia,
unitatea impuse de regizor. A vorbi în
acest caz despre talent e de prisos. To
tuşi, se disting categoric Mihai Bica (în ro
lul titular) care, prin prezenţa fizică şi vo
cea caldă, profundă, ajunge la fiecare
spectator, Kitty Stroescu, al cărei travesti
asumat cu multă dragoste o confundă
complet cu Sancho Panza, şi Ion Bulean
dră în calitate de povestitor medieval cu
rol de mediator meditativ intre scenă şi
public.
Daria Dimiu
Teatrologie, anul IV
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este folosită strategic de Shakespeare. Nu
întâmplător Shakespeare este interpre
tabil atât în cheia sensibilităţii romantice
(dimensiunea exaltării), cât şi în cheia sen
sibilităţii sofisticate a lui T.S. Eliot sau W.B.
Yeats (dimensiunea austerităţii). Poezia
dramatică a lui Shakespeare este un Joc
ideal pentru a gândi într-o perspectivă
psihanalitică, spre exemplu, sau în lumina
unei antropologii ce are drept obiect
violenta (v. Rene Girard, "Violenta şi
sacrul"), dar aceeaşi operă oferă premise
şi pentru o filosofie a detaşării sau pentru
concepţia europeană despre puritatea
morală. (Nu ştiu care este reacţia unui
hindus când citeşte Shakespeare, dar

semn�lez o asemănare deloc întâm
plătoare între viziunea lui Shakespeare
despre mental şi aceea din mistica yoga:
motivul stărilor de conştiinţă ca pasageri
anonimi ai minţii noastre; gânduri ori sen
timente, toate elementele mentalului ne
sunt date mai degrabă spre a ne răvăşi
decât spre a ne reprezenta.)
Paradigma shakespeariană anterior enun
ţată este, în opinia mea, vag prezentă în
spectacolul Richard al 11-lea. Spectacolul
este impresionant într-un sens grav,
excelează prin imaginaţia bogată a regi
zorului Mihai Măniuţiu şi prin inter
pretarea aproape sculpturală a actorului
Marcel lureş. Există, indiscutabil, un suflu

shakespearian în spectacolul lui Măniuţiu,
dar lipseşte tocmai spiritul cathartic tipic
shakespearian, mai precis alternanţa între
mefistofelic şi angelic, partidele echilibrate
pe care le dispută irationalul şi raţionalul.
Nu consider important că s-au pierdut
cuvinte sau idei. Este însă serios faptul că
s-au ratat ocazii de a trăi acea emoţie
inspirată de spiritualitatea din om, emoţie
de care depinde metamorfoza sufletească
a spectatorului (transformarea Jarvei în
fluture, cum ar spune Kazantzakis).

Ioana Şişcu

Teatrologie anul 1 1

T iranul,o făptură informă
ecuperând o viziune românească
arhaică asupra existenţei, regi
zorul Alexandru Darie propune,
prin intermediul interpretării lui Stelian
Nistor, o nouă modalitate de a înţelege
personajul Ştefăniţă vodă. Protagonistul
piesei lui Delavrancea apare în specta
colul Vlforul drept o materializare a infor
mului: copilăreala, boala şi bestialitatea
individului sunt simptome ce îl situează în
ordinea fiinţelor ratate. Adult ca vârstă
biologică, dar copil ca vârstă mentală,
Ştefăniţă săvârşeşte atrocităţi cu aerul
unei dezarmante inocenţe. Pentru
conştiinţa sa, judecăţile morale sunt lipsite
de sens - doar subconştientul mai
păstrează măsura culpabilităţii. Nu ne
aflăm în faţa unui personaj decăzut, ci în
faţa unei creaturi căreia nu îi este scris să
atingă vreodată treapta normalităţii. El nu
este o forţă stihială, ci este locuit, fără s-o
ştie, de stihia!. Datorită acestei maniere
inedite de a gândi personajul, devine
inteligibil de ce comportamentul său,
feroce dar desfăşurat într-o cvasi
inconştienţă morală,
nu
exclude
compătimirea. Nu întâmplător person
ajele aflate de partea binelui - Oana,
Doamna Tana, Luca Arbore - au o atitu
dine duală faţă de Ştefăniţă, mai precis,
ele duc un război nedeclarat cu ele înse
le spre a nu uita afecţiunea ce le leagă, în
fond, de un nevrednic. Faptele lui
Ştefăniţă, asemenea unor "zvâcniri
copilăreşti", nu au particularitatea de a-1
pune pe autorul lor într-o postură con
damnabilă, ci de a trimite spre o instanţă
demonică, superioară lui, care ţine provi
zoriu în mâini destinul lumii.
Formula prin care regizorul descifrează

R

personajul rezolvă totodată o problemă a
textului generatoare de contradicţii:
aceea legată de boala psihică a lui
Ştefăniţă. Maladia, în concepţia regizorală,
este o marcă a sufletului distrofie, ne
desăvârşit. Ideea monstruozităţii sufleteşti
este de altfel ilustrată şi prin diferite sem
nale sonore care trimit la un bestiar infer
nal.
Instrument al diavolului, Ştefăniţă este
dominat de iraţional. Mereu în mişcare,
cu gesturi bruşte şi privirea foarte mobilă,
el se află într-o perpetuă agitaţie psihică;
nerăbdător, irascibil, cu simţurile exacer
bate, pentru el violenţa, erosul, beţia
înseamnă viaţă autentică: trăieşte cu
adevărat doar în momentele când raţio
nalitatea este agonică.
Ştefăniţă oscilează între conduita unui
copil răsfăţat sau recalcitrant, alintându-se
ori obrăznicindu-se, şi comportamentul
unei bestii dezlănţuite, însetate de sânge.
Cu o voce mieroasă, dizgraţiatul do
vedeşte virtuozitate în arta prefacerii, dar
histrionismul său nu constă doar în
duplicitatea pe care o foloseşte în relaţiile
cu ceilalţi, Ştefăniţă este teatral prin con
tinua dispoziţie ludică (la un moment dat,
el mimează în faţa boierilor propria
moarte, sub pretextul că i-ar ajuta să-şi
imagineze cum ar acţiona în absenţa lui).
Histrionismul spontan al personajului este
acela al unui copil care doreşte din toată
inima să se joace, dar prin plăcerea aces
tui joc distructiv se afirmă, sumbru, opera
diavolului ce 1-a luat pe individ sub
stăpânirea sa.
Într-o lume ancestrală, în care viaţa este
percepută de oameni din perspectiva
relaţiei lor cu divinitatea, tragicul ia chipul

confruntării cu stihialul. În cel mai evident
spirit al dogmei medievale, tiranul este
văzut ca o lucrare a "forţelor întunericu
lui", drept semn al victoriei temporare a
Satanei în faţa lui Dumnezeu. Personajul
este adus parcă dintr-o lume de dincolo
- la mijloc între lumesc şi infernal; privin
du-1, ai impresia că investighezi abisuri ter
ifiante ale existenţei. Urîţenia lui
sufletească îl apropie de monştrii picturii
lui Bosch. În personajul Ştefăniţă vodă
intuieşti răul manifest în lume printr-o
fiinţă dizarmonică şi dând senzaţia unei
evoluţii prematur sistate.
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contextului. Prezenţă imptmă

artă
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stilul spectacolului şi, în orice
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de regizor şi animat de actori.

caz, starea emotională a acestu

telor sale independente. Şi dacă

Experienta recentă
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textul
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-

aproape

cântărit
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care uneori dobân

de succes popular ale teatrului,
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cu

în
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de

Felul în

a

jurul

actorului
căruia

e
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cuvânt,

prin

sensibil
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care regizorii îşi asumă
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această nouă realitate a specta
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colului, pe care de fapt ei au

numim

teatralitate.

provocat-o, medtă de aselne

Muzica
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căci despre ea este

vorba, e azi aproape

analiză. Pentru că de la
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discretie
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o industrie paralelă,
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mente şi practici.
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electronicii,
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Recent, în
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Teatrul

National
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Mihai

Măniuţiu

veni

impresia că şi-a conceput spec
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datorită
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spectacol,
tipului
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fixare şi vitezei de
reacţie.

Compusă

din Craiova,
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lăsat

fraze muzi
De la faptul că muzica

tacolul în ritmuri şi
cale.

intervenea

pentru

a

marca
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sonore
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complexe,

semantice

intermediul
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scenic.
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dar şi o seducpe provoca
linia acelui continuu al

toare pe

alabil sau chiar pe

tragediei

loc. Cu intrumentele

de

pe scenă, în clasica

Ca1igula, revenidle pulsatile ale
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Shakespeare.
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reprezentat

de

sedeze şi pe spectator. Aproape
la concurenţă cu "recitativele",
efluviile muzicale invadează
spectaculos, tot mai des, spa
ţiul, producind un magnetism
strivitor nu o dată pentru
actorul care se simte, vai, frus
trat pe propriul său teren.
Când se apelează la compozi
tori specializaţi, tendinţa de a
monopoliza spectacolul pare
acum şi mai firească şi s-au
văzut cazuri când, dintr-o
cerinţă clar delimitată, s-a
născut o expansiune totală în
favoarea muzicii, mergându-se
uneori până la transformarea
spectacolului într-un.. . muzical.
Dintr-un complex al margina
lizării, probabil, în raport cu
ansamblul, compozitorii che
maţi să asigure coloana sonoră
a spectacolului plusează net şi
cert, seducând - şi nu e greu să
o facă - şi pe cei mai autoritati
regizori. Adrian Enescu este
unul dintre aceşti nestăpâniţi de
mare vocaţie, care, împreilllă
cu uzina sa de instrumente
electronice, seamănă cu un
ucenic vrăjitor dezlăntuit. Dacă
în Vtfurul, pe scena Teatrului
"Nottara", a guvernat sfânta
măsură e poate şi pentru că
regizorul Alexandru Darie, el
însuşi cunoscător şi autor al
unor ilustratii muzicale remar
cabile (Poveste de iarnă) , i-a
putut ţine piept cu indicatii
exacte şi o viziune clară.
La polul opus tendinţei expan
sioniste, unii compozitori, pre
cum Dorina Crişan Rusu sau
Iosif Hertea, cultivă un alt fel de
implicare în creaţia scenică. De
la caz la caz, muzica improvi
zată sau elaborată de ei se naşte
o dată cu spectacolul, găsin
du-şi traseele şi pulsul adec
vate. Mai demult, în Ghetou, la
Teatrul Naţional, Dorina Crişan
Rusu uimea prin contribuţia
muzicală adusă la spectacol, în
tonul şi dimensiunile cerute de
regizorul Victor Ioan Frunză.
Ulterior, compozitoarea, de
venită ea însăşi personaj în
spectacolele pe care le "îm
bracă" muzical, excelează prin
adaptabilitate şi spontaneitate,

tară a-şi risipi în acest fel perso
nalitatea. Iosif Hertea lucrează
foarte des în tandem cu Tompa
Găbor, confUTilând funcţio
narea cu succes a afinitătilor e
lective în acest domeniu marcat
de gust şi preferinţe. Astfel s-a
născut coloana sonoră demnă
de viziunea globalistă a specta
colului Ha1nlet de la Craiova,
cum o caracteriza criticul Ion
Bogdan Lefter.
În această fază de trecere spre
altceva, realitatea vie a specta
colului nu trebuie să-şi aban
doneze însă valorile proprii,
acele surse de dramatism care
se referă dintotdeauna la "rnuzi
ca" naturală produsă de oa
meni şi obiecte în scenă. Perce
perea sonoră a prezenţei urna
ne, tăcerile, melodia vocilor,
sunetul obiectelor în mişcare e
mană o aură irnanentă lumii a
cestuia, care, pusă în valoare,
ne poate aduce spectacolul mai
aproape în datele lui reale. Tea
tralitatea, dramatismul bazate
tocmai pe studierea şi modela
rea acestui arnbient natural, ivi
te chiar dinlăuntrul lui produc,
paradoxal, mai multă emoţie
decât unele interventii specta
culoase din afară. Cine a văzut
GâlceVile din Chioggia în
regia lui Giorgio Strehler nu va
uita probabil cât de "muzical"
era sunetul vârtelniţelor mânu
ire de femeile dedate minute în
şir acestei îndeletniciri casnice.
În câteva clipe se definea un
univers pe care îl potenta mai
apoi savanta orchestrare a
vocilor. Descinzând apoteotic
în finalul împăcării generale,
mica orchestră ce acompaniază
petrecerea punea \.m punct
magistral unui traseu care, în
plan sonor, sugera o idee im
portantă: evoluţia de la natură
la cultură. Îmi amintesc apoi de
un spectacol cu Peer Gynt în
regia lui Ingmar Bergman care,
între altele, născocise pentru
scena serbării câmpeneşti din
satul lui Peer un dans mut cu
atât mai straniu cu cât atmos
fera exulta de veselie zgomo
toasă. Sunetul sabotilor pe
scândura scenei, în ritmul egal
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al paşilor, prevestea ameninţă
tor momentul respingerii erou
lui. Mă obsedează de asemenea
o înregistrare realizată la teatrul
radiofonic de regizorul Mihai
Dirniu cu Micul Eyolf de
Ibsen. Singura "muzică" era
acolo aceea a valurilor izbind
stânca în locul unde se înecase
copilul. Dar ce efect producea!
Alexandru Dabija a exploatat la
fel de inspirat sunetul ploii care
intră prin peretii casei-cavou în
fmalul spectacolului Lungul
drum al zilei către noapte,
care excelează, de altfel, în cul
tul pauzelor, al tăcerilor, al liniş
tii care coboară din timp în
timp, apăsător, în scenă. În
aceste conditii, ochiul specta
torului e mai atent la detaliu!
din jocul actorului, la armonizarea dintre vorbă şi gest, la strate
gia relatiilor şi tehnica loviturilor
de teatru apte să producă
emoţie. Avem nevoie, cred, de
revenirea la acest exerciţiu pri
mordial din viaţa teatrului tocmai pentru a-i conse1va auto
nomia estetică. În acest fel, şi
semnificaţia ritualică a jocului îşi
adânceşte valorile transrnitân
du-ne un mesaj mai degrabă de
concentrare asupra fiinţei noas
tre decât de ieşire zgomotoasă
în afara eului. Iată, îmi stăruie în
minte momentul în care, în acel
excepţional spectacol realizat
de Silviu Purcărete la Teatrul
"Bulandra", Teatrul cofllic ,
actorii se aşezau în tăcere la
masă pentru a îndeplini ritualul
solidaritătii. Fără muzică, tară
alte efecte accesorii, secventa
vorbea cât tot spectacolul. De
altfel, tonurile calde, discrete,
delicate. ale întregii reprezentati!
pledau pentru naturaleţe şi sim
plitate în teatrul pe care
Goldoni tocmai îl descoperea
în afara convenţionalelor alcă
tuiri de până atunci. Purcărete
ne-a dat prin acest spectacol prelungire firească a unei
gândiri despre teatJu - şi un
excelent exemplu de adecvare
a stilului la arta poetică a au
torului.
Doina Papp
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Criza_ condiţie progresului
a

5

ale lunii, pentru un "avans" şi o "lichidare"
de mizerie. Mă antrenez pentru "econo
mia de piaţă" şi învăţ să fiu generos până
la capăt O lecţie grea pentru un actor.
Suntem o lume cu orgolii şi cu vanităţi
exacerbate. Cine participă la lecţia gene
rozităţii se poate numi artist
Ar mai fi întâlnirile cu oamenii, atât de
importante şi atât de rare. Lucruri fru
moase şi greu de găsit. Bucuriile de o
clipă, darurile şi confuzia asta generală, în
care trăieşte societatea. "Libertatea şi
determinismul socio-uman", permeabili
tatea şi puterea de a îndura.
Uneori simt că e nevoie să-mi provoc
crizele pentru că numai aşa, trecând prin
criză, pot progresa. Criza - o condiţie a
progresului spiritual. O spunea părintele
Rafail Noica - şi câtă dreptate avea !
Am o amintire frumoasă, dar nu trăiesc
din ea. Ar fi întâlnirea de la Olăneşti, din
vara lui '97, cu Radu Penciulescu. Îmi este
în gând şi în suflet şi a trebuit să o scriu
aici.

minute tuşesc şi sughit şi după
aceea încep. Mă pomenesc pri
etenii... deh ! O bere (neapărat
rece, nu neapărat blondă), 40°C la umbră
şi gânduri răvăşite şi coagulate prin
betoane şi bitumul turnat prost pe
străzile Capitalei. Deocamdată Bucureşti,
apoi, pentru câteva zile, la mare. Efortul
de a nu te gândi la nimic ca să te poţi
aduna din tot ce mai eşti pentru a o lua
de la capăt Care capăt ?! Să fie căldura
toridă cauza banalităţii, apatiei şi abuliei
din noi ? Să fie vina neutralităţii balcanice
a actorului român: "Hai că azi marcăm, o
să fie serios în şnururi !", "Hai că azi e
tehnică, o dăm tare în generale", "Sunt
obosit, mă conserv pentru premieră !" ?
Mi-a spus odată un actor bătrân că dacă
treci "pe lângă repetiţii" nu-ţi mai "iese"
niciodată rolul. Dar noi, generaţie vani
toasă, încăpăţânată, vrem să dăm singuri
cu capul de stâlp, ca să vedem cum e !
Aştept ziua când nu voi mai sta la coadă,
la o uşă cu grilaj metalic, în fiecare 5 şi 20

"Li<l

clalag. .

" Papuşarn au

o

Şi vă mulţumesc şi vouă, prietenilor şi
neprietenilor, că existaţi şi respiraţi alături
de mine.
Radu Bânzaru
P.S. Mi-aş dori mult să revăd Uubliana.

Brân d u şa Zaiţa- S i lvestru :

"
tinereţe mai lungă

vrea să vorbim despre Catedra de
Păpuşi-marionete de la UATC. pe care o
coordonaţi din 1 990. Care ar fi datele
native esenţiale necesare unui candidat la
această secţie ?
Trebuie să fie talentat ca actor, pentru că
altfel n-are cum să aibă putinţa de a trans
mite, prin păpuşă, viaţă şi suflet
Stăpânirea păpuşii se învaţă prin exerciţii;
la examen nu se dau probe de lucru cu
păpuşa, ci de ritm, expresivitate a mâinii,
expresivitate corporală, improvizaţie.
Importantă este fantezia şi mobilitatea
mâinii. Unii au mâini foarte frumoase, dar
nu întotdeauna foarte expresive. Primul şi

Aş

Nu mă mai încrâncenez pentru că nu îl
voi vedea pe Dumnezeu. Las lucrurile să
curgă şi trenurile să vină. Şi lucrul ăsta
l-am învăţat de la cineva, căruia îi
mulţumesc mult !

al doilea an de studii sunt eliminatorii. În
sic la cel de păpuşi, v-aţi împlinit
acest răstimp, prin exerciţii şi perse adevărata vocaţie ?
verenţă, se poate recunoaşte un posibil Da. Puteam să fac teatru, film, dar m-a
pasionat profesia de păpuşar. l-am avut
bun mânuitor.
E totuşi un efort fizic mai mare decât al
profesori la Institut pe Pop Marţian şi
unui actor. un păpuşar stă toată viaţa cu Beate Fredanov, apoi am fost angajată la
"mâinile sus" sau aplecat asupra mari "Ţăndărică", pe vremea directoratului
Margaretei Niculescu.
onetei.
Păpuşa poate avea uneori un kilogram, Se ihtamplli şi viceversa - unii să renunţe
alteori chiar până la 5 kilograme. Foarte şi d facă trecerea de la păpuşi la actorie.
mulţi păpuşari rămân cu boli de coloană, Dacă nu pui suflet şi nu te "pliezi" pe
pentru că e greu să urmăreşti ce faci cu păpuşli, mai bine renunţi. Sigur că se
păpuşa, nu e totul să-i dai voce. Ai mereu poate. Am avut cazuri - ca Maria Varsami
o poziţie aplecată pe spate.
şi Ileana Olteanu -, care au intrat la
Perspectivele de a pleca 1h străinltate Păpuşi şi au fost "cerute" la actorie, pensunt altele acum, pentru absolvenţii : tru că erau foarte bune acolo. Vocaţia
secţiei.
poate să apară la unii de la început, la alţii
Studenţii au călătorit foarte mult, în pe parcurs. Totul e ca. prin căutlirile tale,
Franţa, Anglia, Olanda, Danemarca, să ai satisfacţia că păpuşa trăieşte prin
Belgia. Şi-au creat relaţii personale şi unii mâna ta şi capătă expresia gândului şi
şi-au găsit de lucru în străinătate. Există şi sufletului tău. Cei care practică meseria
oameni care au trecut de la profesia de aceasta au un spirit mai vioi şi o tinereţe
actor la cea de păpuşar.
mai lungă, prin relaţia cu copiii şi cu
Considerati ca dumneavoastră personal, păpuşa.
�d această ''trecere" de la teatrul elaIoana Florea
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În repetiţii

Teatrul "BuJandra"

n

.

•••

Dulcea pasăre a tirlereţii
Regele Lear de William , Regia: Vlad Massaci
Shakespeare
, Sonata funtotnelor de August
Regia: Dragoş Galgoţiu
: Strindberg
Regia: Cătălina Buzoianu
Scenografia: Vittorio Holtier
În distribuţie: Victor Rebengiuc,
Teatrul Naţional 'I'imi<şoara
Marian Râlea, Dan Aştilean

Teatrul Naţional Iaşi
Premieră
EJi.!iabeta 1 de Paul Poster

În pregătire

·

·

În pregătire
D'ale carnavalului de

I .L.
Caragiale
Regia: Horaţiu Mălăele
Scenografia: Irina Solomon şi
Dragoş Buhagiar
Din distribuţie: Horaţiu Mălăele,
Viorel
Comănici,
Valentin
Teodosiu, Constantin Cotimanis, Victoria Cociaş, Ada Navrot

Regia: Irina Popescu Boieru
Scenografia: Rodica A.rghir
În distribuţie:
Mihaela Arsenescu Wemer

În repetiţii
Strigoii de Henrik fusen
Regia: Ovidiu lazăr

Premieră
Teatrul "Nottara"

m a rt i e

. . .

Ubu rege de Alfred ]any
Regia: Stefano De Luca (Italia)
• Decoruri
şi costume: Carla Teatrul Naţional Cluj
În repeti!ii
Ricotti (Italia)
În
rolurile
principale: Marat-Sade de Peter Weiss
: Alexandtu Bindea, Carmen : Regia: Vic-tor Ioan Frunză
Scenografia: Adriana Grand
. Ionescu
Tmn Paine de Paul F06ter
• În pregătire
: Moartea accidentală a nnui Regia: Victor Ioan Frunză
Scenografia: Adriana Grand
• � de Dario Fo
: Regia: Ion Arde-al Ieremia
Decoruri şi costume: Geta Teatrul "Radu Stanca" Sibiu
·

Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ
Ilvada de �ini de A.P Cehov
Regia, scenografia şi versiunea
scenică: Igor Larin (Sankt
Petersbu.rg, Rusia)

Teatrul Mic
Premieră
Domnişoara Iulia de August
Strindberg
Regia: Liana Ceterdli

•

Medinsclli
În rolurile principale: Cristian
Szekeres, Traian Buzoianu,
Zoltan Lovas
Aja:x de Sofocle
Versiunea scenică şi regia:
]ames Kerr (Anglia)
Decoruri şi costume: Rae Srnith
(Anglia)
În
rolurile
principale:
Constantin Tovarnitchi, Damian
Victor Oancea

Repetiţii

·

Picnic pe cimpul de luptă
de Femando Arrabal

(secţia germană)

Regia: Radu Ţuculescu

Speranţa-ntr-un cuvânt de
Sebastian Ungureanu
Regia: Gabriel Martin

Anecdote

provinciale de
Alexandr Vampilov
Regia: Radu Mardari (student la
secţia Regie, UA.T.C. Bucureşti)

Prenume-----Sex

___

Vârsta

Ocupatia

_____

_
__
__
__
__
__
__
__
_

Adresa-----Localitate

Judet

_______

Cod Poştal L-1
1 I_,_
I_._
I ...1..__,
....L-

__
_
_
_
_
_
_

Telefon LI ,_
1 ..___.__.__._
_ 1 _._
_ 1_._
1__._
1_,_
1__..
1_.1_,

Data------- Semnătura------https://biblioteca-digitala.ro

�C scena lumii

tn

aşteptarea
unui loc

rezentă la Milano chiar în
perioada când se juca la
Don
Piccolo
Teatro
Giovanni de Mozart în regia
lui Peter Brook, am încercat din
răsputeri să profit de ocazia de
a vedea spectacolul. Nu am
avut succes. Ineditul expe
rienţei m-a determinat, totuşi, să
consemnez cele trei zile în care
am elat târcoale teatrului.
Înainte de toate, câteva infor
maţii utile: programul stagiunii
rnilaneze este publicat cu o
jumătate de an înainte, iar struc
tura lui prevede ca o montare
să fie prezentată intensiv (seară
de seară) timp de trei-patru
săptămâni, flind apoi schimbată
cu alta. Pentru public, cele mai
eficiente sunt - mai ales în
cazul spectacolelor celebre abonamentele sau rezervările
de bilete. "Întârziaţii", dar cei
mai rapizi dintre ei, au dreptul
la 50 de locuri "in piedi". În
scopul obţinerii unui astfel de
bilet, agenţia de bilete declară
că e suficient să fti la casă cu o
oră înainte de începerea
reprezentaţiei.
În
realitate,
există o listă care se întocmeşte
zilnic, probabil de către specta
tori, cu cel puţin trei ore în
avans.
La Don Giovanni, biletele
fiind epuizate de mult, s-au
înscris pe listă - în fiecare dintre
după-amiezele în care am

P

Al

frecventat împrejurimile teatru
lui - în jur de două sute de per
soane. Cele care nu s-au
încadrat în numărul prestabilit
de locuri au aşteptat răb
dătoare, în înghesuială, ca
măcar un norocos de deasupra
liniei fatidice să aibă subit o
durere de stomac sau de cap şi
să fie împiedicat să mai vină.
Am văzut cu ochii mei cum,
după ce şansele mulţimii se
epuizaseră, oficialii teatrului au
fost în mod repetat aduşi în
pragul infarctului în timp ce-i
lămureau pe ghinionişti că lista
este neoficială şi că, deci,
Piccolo nu-şi poate asuma
răspunderea pentru nimeni
care a rămas pe dinafară. În
ceea ce mă priveşte, însuşi fap
tul de a fi pe listă s-a dovedit un
lux de neatins.
Trebuie să spun că, în disperare
de cauză, am încercat şi o cale
"neortodoxă", pătrunzând fru
muşel pe la intrarea actorilor,
depăşind cu succes interfonul şi
d1.iar portarii, dar nereuşind să
o impresionez în vreun fel pe
doamna de la biroul de presă.
Argumentele mele, pigmentare
de înverşunarea momentului,
nu numai că nu au atins-o, ci,
cu cât erau mai stăruitor şi mai
pe înţeles expuse, cu atât
stârneau
o
progresiva
indignare. Mi s-a explicat că nu
mai sunt locuri pentru presă, că

Călătorie

n pitorescul oraş de la Marea
Nordului Găteborg, cel mai
important centru comercial
al ţării, unde iarna este îm
blânzită de adierile Gulf
Stream-ului, clădirea Operei, în
formă de vapor, ridicată cu

În p i c i oa re

cu

(aici tonul a crescut ame
ninţător) pe scări nu se poate
sta, iar despre al 5 1-lea loc în
picioare . . . ce să mai vorbim.
Paradoxal, însă, toată povestea
nu
nutnai
că
nu
m-a
nemulţumit, ba chiar m-a
amuzat. Deşi bucuria de a fi
văzut o montare de Peter
Brook ar fi fost mare, specta
colul încercării mele eşuate de
a pătrunde la Piccolo Teatro a
fost de un deliciu comparabil.

Mirona Hărăbor

' c ' ''

ledt•

l

C I'

M l,1r c,

peripetii

numai cinci ani în t.mnă, chiar
pe malul apei, reprezintă o
expresivă punte înu·e trecut şi
prezent, edificatoare pentru
configuraţia modernă şi pentru
latga deschidere a vieţii cultu
rale către toate zările. În interior,
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din foaierele de o minunată ele
ganţă, cu bufet-restaurant şi
confortabile măsuţe numai
bune pentru un schimb de
impresii, poţi admira, prin
uriaşii pereţi de sticlă, pri
veliştea viu luminată a cheiului,
45

�

cu numeroase ambarcatiuni
(una aminteşte de vechiul nos
tru brie "Mircea"), cu bistrouri
cochete sau acele int:iine gări
fluviale ce fac legătura prin feri
bot între ţlnnul suedez şi cel
danez. În sala cu peste 1 CXlO de
locuri, capitonată, ca şi sca
unele, în roşu-grena (una dintre
culorile frecvent întâlnite în
peisajul citadin din Găteborg şi
din întreaga Suedie), a cărei
acustică se bucură de unanime
aprecieri, am văzut spectacolul
cu opera - mai putin cunoscută
Călătorie la Reitns de
Gioachino Rossini, pe libretul
lui Luigi Balocchi.
ACtiunea se petrece într-un ele
gant hotel din statiunea termală
Plombieres-les-Bains, aflată la
vreo 300 de mile de Reims şi
vizitată cândva de celebrităti ca
Montaigne, Voltaire, Beau
marchais, Berlioz, Maupassant,
ca şi de unii dintre generalii lui
Bonaprute. Aici, bucurându-se
de ospitalitatea Doamnei Cor
tese, proprietara hotelului, şi a
întregului personal (întrupat de
o excelentă echipă de dan
satoti, pregătiti de coregraful
Hakan Mayer), oaspetii sositi
din diferite metropole euro-

�

46

pene se pregătesc să o Profondo, amator de antichităti.
pornească spre Reims, pentn.1 a Ca şi în alte lucrări ale compo
patticipa la festivitătile în zitorului, precum Bărbiend
coronării regelui Carol al X-lea. din Sevilla sau Coţofana
Numai că o nefericită în hoaţă, fervoarea melodică se
tâmplare face ca toti caii nece însoţeşte minunat cu accentele
Sati unei plăcute călătorii cu
comice, oferind interpretilor caleştile să dispară! În aceste în ciuda ţesăturii conflictuale
conditii, fermecătoarea şi nă mult mai subtiri, aici - prilejul
bădăioasa contesă Folleville îi unor performanţe atât vocale,
invită pe toti musafuii la o cât şi actoriceşti. Din perspecti
petrecere la Patis, de îndată ce va acestei evolutii complexe,
vor avea la dispozitie cai pentru le-am remarcat pe Carolina
drum. Dar, până atunci, nu Sandgren (contesa Folleville),
strică să încingă un chef chiar Ulrika Tenstatn (marchiza
aici, în strălucitorul hotel, Lmde Melibeea), Karin Ingebăck
pe
predispozitia la delicii bahice şi (Doamna Cortese) ori
erotice este tot mai evidentă în tânăra soprană Grith Fjeldmose
rândul invitatilor. Printre aceştia, (Corirma), cea care, tot în
o atrăgătoare marchiză po această stagiLme, interpretează
loneză (sotul ei, general italian, cu mare succes rolul principal
fusese asasinat), ale cărei gratii din Traviata de Verdi. Ne-au
sunt viu disputate de înfumu impresionat şi evolutiile viu co
ratul amiral spaniol Don Alvaro lorate (la propriu şi la figurat)
şi de focosul dar şi caraghiosul ale unor solişti ca baritonul
conte rus Libenskoff, apoi ]ohn
Erik
Eleby
(Don
baronul german Trombonok, Profondo), Mats Persson (Lord
pasionat de muzică şi vinuri Sidney), Ingemar Andersson
bune, o superbă poetă din (generalul Libenskofl), Găsta
Roma, Corinna, care îşi împarte Zachrisson (vărul Doamnei
dezmierdările între chipeşul Folleville, îndrăgostit de... un
englez Sidney şi protejata ei, june servitor) şi Mattias
senzuala grecoaică Delia, un Ermedahl (tânărul şi uşuraticul
mucalit profesor italian, Don cavaler Belfiore, înnamorat de
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contesa
tffiută

Folleville
aminteşte

şi

cănli

a

parcx:lic

de

"idolul" Elvis Presley). Dar sarea

şi

piperul

acestui

spectacol

Trombonok, pătrund în sală,

tuturor,

printre spectatori,

Aceştia din urmă ne-au impre

se

"hărţuiesc"

cu ei şi cu membrii orchestrei,

"confiscând", chiar, bagheta vir

sionat

artişti
prin

şi

spectatori.

disciplină

(n-am

văzut om să intre aici după

regizat de cehul David Radok

tuozului

Inger

ultimul gong, dar nici pe vre

(afirmat mai întâi pe scenele

bretsen, aflat de numai trei ani

unul să o zbughească la garde

teatrelor dramatice şi hotărît,

se

pare, să revină la Praga, după
ce încă de la vârsta de 16 ani se

chip sălbatic,

GO

din

Operei

după

prestatii

bine

robă

înainte

de

cuvenitele

aplauze adresate celor de pe

primite în sălile de concert din

scenă), care, ca şi tffiuta foarte
îngrijită, nu poate fi percepută

,

dezlănţuie în

tant contrapunct cu scenografia

cei ce o slujesc.

se

fac simpte cu prisosintă în final
se

pupitrul

teborg,

Kjell

Stockholm şi Oslo. Este un final
incandescent, care, într-un inci

stabilise cu părinţii în Suedia)
când cheful

la

dirijor

devenind

veri

tabilă orgie, iar protagoniştii, în
nestăpânitul baron

frunte cu

somptuoasă

a

lui

decât ca respect fată de artă şi

Lars-Ake

Thessman , ridică publicul în
picioare, în manifesta bucurie a

Ion Parhon

Teatrul muzical

1te1te

T

eatrul danez este, într-o

mutat de la Oslo la Holstebro,

proporpe

în

covârşitoare,

stipendiat de stat. Nivelul

1 966 .

Creat

de

celebrul

Eugenia Barba, Odin Teatret a

investiţia făcută de Koch a fost
de

milioane

Koch

de

dolari.

Poul

ocupă de show-biz de

se

peste 28 de ani .

dezvoltării economice şi al bu

avut

năstării sociale asigură suportul

domeniul

necesar practicării unei culturi

trale, transformând orăşelul ce

invidia oricărui arhitect. Ea este
nu numa i extrem de modernă,
ci şi foarte funcponală. Pentru

o

contributie

unică

antropologiei

în
tea

la care să aibă acces , cu tot con

1-a găzduit într-un pol mondial

fortul necesar atât pentru cre

al artei scenice.

atori, cât şi pentru consumatori,

Unicul

toti

care-şi doresc acest

cei

lucru. Cea mai impottantă insti

teatru

particular

Danemarca

-

din

Scandinavie,

de fapt,

din

întreaga

Clădirea

teatrului

ar

stârni

reprezentaţii au fost amenajate

două săli, cea mare, cu 1 1 50 de

căci şi

locuri, şi un auditorium cu alte

Kongelige Teater, Teatrul Regal,

celelalte tări nordice preferă şi
practică sistemul finantătii de

400, destinat mai ales specta
colelor pentru copii. Dotările de

a cănli vechime coboară în

către stat sau autorităţile locale -

scenă sunt şi ele de ultimă oră:

timp în secolul al XVIII-lea. Din

este Musikteatret din Vejle. Aici

sonorizare şi "lighting designer''

1874, Kongelige funcponează

am avut ocazia de a mă fami

digitalizat, instalati-a de lumini

în clădirea pe care o are drept
sediu şi acum, împărpnd-o cu

liariza, vreme de o săptămână,
grape

urmând tocmai a fi schimbată,
pentru că era veche, "avea deja

tuţie

teatrală

Opera

şi

daneză

Baletul

este

Naţional

Danez, iar din perspectiva sub
guvernamentale

sidiilor

şi

a

repertoriului, este cel mai mare

teatru din Danemarca. Celelalte

unui

munităţii

program

Europene,

al

cu

Co
toate

detaliile ce privesc organizarea

cinci ani

".

Torben Petersen este

răspunzător de sectorul lumi

unei asemenea instituţii.

nilor de scenă. Are doar 28 de

Oraşul

ani, iar când Koch 1-a angajat

Vejle

nu

depăşeşte

53 000 de locuitori, un oraş
mare,

avea

24;

radiază

activism

şi

da

isteţime şi, extrem de amabil, ca
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a fost reprezentat pentru prima

merărilor utbane (Copenhaga e

Stagelite, mai mică decât un

dată Hamlet (în 1794), Aarhus,

singura

localitatea în care este organizat

sunt

cel mai important festival de

greu rezolvabile. Cu acceptul

toate "măruntaiele" teatrului. În
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au poposit şi Gh. Zamfir sau : foaier într-un loc foarte la
Richard Kleiderman , dar s-au : vedere: Dandy, Peugeot, Banca

Totul este intrcx:lus pe compu
ter, iar în timpul spectacolului
reflectoarele

se

sting

şi

auzit şi Boenla, II.anllet şi s-a

se

La

Musikteatret

Vejle

pertoriul

toată

lumea ştie exact ce are de făcut.
Personalul
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oameni de specialitate, cărora

afacere a lui Poul Koch, dar

se

este una profitabilă. Ceea ce-i

barieră a fost trecută, urmează

bun

permite să se implice la fiecare

în funcţie de ceea ce vedem în

decât anticipase.

ediţie şi în desfăşurarea Fes

reacţiile

Ca un bun manager Pou1 Koch

tivalului din Aarhus. Teatrul din
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o audiţie cu public şi abia apoi,
publicului,

decidem

cată la Musikteatret.

căror nume se puteau citi la

nagerială. Pe scena de la Vejle

�

le cerem părerea; dacă această

negre

amplasate
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�C scena h•mii

Lect.1a
de

Al

" la HaHa E� 7: C�"
•

teatru amer1can

ntr-un cadm scenic copleşit
de albul căptuşelii şi al
luminilor lăptoase, cu numai
câteva frânghii suspendate,
aşezate în formă de cerc şi
sugerând (abia mai târziu îţi dai
seama) o pădure, şi un şir de
televizoare dispuse în linie, în
partea de sus a spaţiului de joc,
pe ecranele cărora în timpul
reprezentaţiei apar înscrisuri
distorsionate, o actriţă brazi
liană, Denise Stoklos, evo
luează într-un one woman
show care nu-i lasă pe specta
tori nici să clipească. Specta
colul se cheamă Civil Deso
bedience, scenariul este cotn
pus din texte scrise de Heruy
David Thoreau în urmă cu
aproape t.m secol, iar evoluţia
actriţei e o dovadă de talent şi
ţinută artistică. Scena e a unui
teatru celebru, din partea estică
a Manhattan-ului, "La MaMa
E.T.C.", unde s-au scris pagini
consistente din teatrul contem
poran al ultimilor 40 de ani
Ellen Stewart este fondatoarea
şi sufletul a tot ceea ce se
întâmplă aici din 1961 încoace.
În 1950, ea a venit la New York,
fără un ban în buzunar, urmând
traseul încercat de mulţi tineri
americani: reuşita în oraşul cos
mopolit. Succesul în fashion
design i-a permis, în octombrie
1 96 1 , să deschidă un teatru,
într-o cafenea cu numai nouă
mese, pe care-o închiriase cu
55 de dolari (copia chitanţei de
la plata primei chirii se regă
seşte şi acum, emblematic, pe
coperta programelor de sală).
Et-a vremea când Broadway-ul
preţuia atât de mult comer
cialul, încât îndrăzneala şi
înnoirea artistică trebuiau să-şi
găsească loc pe străzile latet-ale
ale marelui bulevard, în
secţiunile "off'' şi "off-off Broad
way''.
Din 1 968 încoace, "La MaMa
.

E.T.C." (ETC-ul din coadă e
prescurtarea pentru "Expetimental TI�eater Club") funcţionează pe 76 A East Fourth
Street, într-o clădire care, privită
de afară, nu-ţi spune prea mare
lucru . Trei etaje, pereţi de
culoare roşie, o uşă simplă la
intrare, deasupra căreia e scris
de mână , numele teatrului.
Fiind vorba de un teatru consemnat de toate dicţionarele de
specialitate, te aştepţi (plini de
prejudecăţi
cum
suntem,
obişnuiţi cu un sistem teatral
etatist) la o clădire impozantă,
ori măcar la o faţadă spectaculoasă. Aceeaşi stare de momentană nedumerire am avut-o, cu
câţiva ani în urmă şi la Paris,
când, ajunsă în faţa t.mei clăditi
cu pereţi stacojii, am constatat
că acolo era "Bouffes du ord",
teatrul unde Peter Brook lucra
împreună cu trupa lui multiculturală. Trecând dincolo de
banala uşă de lemn a intrării la
"La MaMa E.T.C.", ajungi într-un
hol tapetat cu afişe, printre care
şi acelea ale spectacolelor lui
Andrei Şerbart, în talentul căruia
Ellen Stewart a avut încredere,
oferindu-i scena pe care se
,

,

.

manifestaset"ă, ptintre alţii, ]erq

: Grotowski, Peter Brook , Eu

: genio Batba şi Tadeusz Kantor.
: Cele trei săli, câte are în acest
: imobil "La MaMa ţin pe afişul
: săptămânal, în medie, patru
: cinci spectacole, care se joacă,
i cum e regula la ameticani,
: până la epuizare. În sala unde
: evolua Denise Stoklos, erau nu
: mai mult de 200 de scaune dis
: puse în amfiteatru faţă de
spaţiul de joc. (Locul seamănă
oarecum cu "Grădina Icoanei"
de la "Bulandra" .) Unnărind
programul
teatrelor
new
yorkeze, sesizezi numărul mare
de one man/woman showuri,
, gen care, cu nujloace materiale
i puţine, devine varianta cea mai
• econoi1Ucoasă şi mai directă de
� exptimare a talentului unui
: actor.
� Lui Denise Stoklos nu i-a fost
: greu să stăpânească auditoriu.!
: vreme de o oră şi jumătate, cât
: timp "şi-a făcut numărul". O
• figt.Jră a teatrului sud-american,
Stoklos a sais piese de teatru
şi cărţi de teorie teatrală în care
, şi-a expus convingerile privind
� "teatrul esenţial" pe care-1 prac
. tică. Teatru care "încearcă să
",

·

•
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anti-star, ea a electrizat publicul
prin talent, energie şi poftă de
joc. Nid unul din mijloacele
proprii actorului nu-i era străin:
stăpânirea perfectă a vocii,
purtarea ei pe tonalităţi variate,
jocul
rnirrucu,
plasticitatea
mişeam, agilitatea în dans
dovedeau o actriţă deplină.
Schimbarea temei se făcea prin
modificarea vestimentaţiei şi
glisarea spre alt registru drama
tic. Ceea ce am văzut pe scena
de la "la MaMa" chiar a fost
teatru e:senţial.
În clubul de la "La MaMa
E.T.C.", am văzut în aceeaşi
seară (în care se jucau trei
reprezentaţii diferite) un specta
col de cabaret de inspiraţie
evreiască: Jews and Jesus de
Oren Safdie. Clubul se află la
ultimul etaj şi este o sală cu
câteva mese, la care spectatorii,
cu un "drink" în faţă, sau fără
pot urmări spectacole de diver
tisment. Pomenita comedie
muzicală era spumoasă şi, chiar
dacă se adresa unui public în
căutare de relaxare , totul era
făcut cu cel mai înalt profesio
nalism. Cei şase actori rosteau
replid, cintau şi dansau cu
egală pricepere, dovedind că
într-un sistem concurenţial pre
cum cel american nu-ţi poţi afla
locul într-o distribuţie fără a fi
cel mai bun în rol. Muzica era
cântată "live", de o mini
orchestră compusă din trei
muzicieni, iar cele două ore de
"poante" evreieşti descreţeau
până şi cele mai încruntate
frunţi.
Lecţia de teatru americană, dată
de
unul
dintre
cei
mai
reprezentativi exponenţi ai lui,
"La MaMa E.T.C.", are simpli
tatea lucrurilor profunde. Dar şi
severitatea unor evidente con
cluzii: teatrul performant tre
buie să fie o continuă explorare
creativă, pe scenele de elită nu
pot urca decât cei mai buni, iar
teatrul trebuie făcut pentru pu
blic. Şi cum publicul este
extrem de divers, tot aşa este şi
oferta teatrului newyorkez.
,

dea spectatorilor încredere în
puterea şi destinul lor ca fiinţe
umane" şi care este practicat
nwnai cu "instrumentele tipice
actorului: corp, voce şi minte".
"Teatrul esenţial" a fost studiat şi
în Statele Unite, la New York
University şi Princeton, iar
colaborarea lui Denise Stoklos
cu "La MaMa E.T.C." a început
în 1987, când a debutat aid în
Maria Stuart. De atunci a mai
apărut în Hamlet in Irati, 500

years

a fu:x from Denise
Stoklos
to
Christopher
Cohunbus, Un-Medea, toate,
-

versiuni personale ale unor
teme universale, pe care le-a
itinerat în multe colţuri ale
lumii. Amprenta creativă a
actriţei se simţea şi în Civil
Desobedien.ce, de la decupa
jul textului la conceperea spec
tacolului şi, evident, la inter-

�
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pretare. Scrierile lui Thoreau îi
setveau de minune la atacarea
unor teme precum libertatea in
dividului, milenarismul, comu
nicarea, pe fundalul general al
refuzului vehement al oricărei
reguli opresive, indiferent dacă
e impusă de indivizi sau de stat.
Nimic nu era preţios ori fals, to
tul era spus firesc, convingător
şi variat. Textul era dramaţizat
doar prin jocul actriţei, iar inter
pretarea parcurgea practic toate
registrele dramatice, de la co
mic la tragic, nota de gravitate şi
profunzime făcându-se simţită
chiar şi atunci când lucrurile
erau spuse în glumă. Spec
tacolul avea şi o doză de
poezie, fără a cădea în lirism, d
doar sensibilizând sufletele.
Denise Stoklos nu este genul
de actriţă care să te cucerească
prin frumuseţe. Mai degrabă

https://biblioteca-digitala.ro

Oltiţa Cîntec

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

