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alentul e1 exercită ceva din fasdnaţia motoarelor de Formula 1 : o extraordinară putere, dirijată de
omului. Cu o patimă întotdeau a sever controlată, ea trece de la amănuntul adevărat al persoanei la ':'l<1Pv�irt'i
Şi acest moment al miracol i, când sub ochii spectatorului din nimic se naşte ceva, face parte din
al Marianei Mihuţ. De la inocen
aculată a Silviei din Aceşti îngeri trişti la disperarea stenică a Primăriţe1 din
tismul sublimat din Luna dezmo enfţilor la cel reprimat din Copilul îngropat, Mariana Mihuţ a JUCat toate vârstefe
şi femeia-bărbat sau bărbatul-f< eie din Petru) în relaţia ei cu lumea. Dacă ar fi să rezum în două cuvinte tema peri5onali
spune: inteligenţa sentimente . Ea este inteligentă când iubeşte şi când u răşte, când suferă şi când e ironică.
Este un excelent "om de e
ă", integrându-se fără mofturi şi viziun1 proprii în concepţia regizorală, dar are şi acel dpr d<1
rar de a trage echipa dup a. Talentul ei este o prezenţă atât de puternică, încât organizează tot ceea ce până la apari
scenă putea să apară ha
sau confuz.
Zgârcită cu confesiunii
u mărturiile de creaţie, cu opiniile despre ce ar trebui să facă a�ii, Mariana Mihuţ îşi vede de ale 1: ea
transformă tot ceea
e înconjoară, sordidul din legea gravitaţ1e1, in shakespeanana substanţă a "materiei din care sunt făcute visele".

T

f

MagCtalena Boiangiu
https://biblioteca-digitala.ro

u s-au ostoit lamentaţiile criticilor sincer îndurera ţi de tabloul îngti
jorător al teatrului românesc, lipsit, vai, de spectacole medii, adică
nici foarte bune, nici foarte proaste, nu s-au uscat lacrimile pe
obrajii palizi ai aiticilor cu pricina (putini, dar tare trişti), că, iată,
s-au ivit gennenii unor stagiuni alcătuite numai

din spectacole

mici şi mijlocii. Laairnile vărsate în grădina teatrului se pare că au
dat roade,
acută de

manageri,

la aceasta contribuind şi lipsa acută de bani, şi lipsa
din partea statului. Ceea ce nu s-a

şi lipsa acută de sinchiseală

realizat în peisajul economiei româneşti tinde să se realizeze în peisajul teatrului

românesc: se nasc în sfârşit entităti]e mici şi mijkx..ii şi încep să dispară cele mari şi

foarte mari Suntem pe cale să obţinem rezultatul pentm care au
.

publicişti angajati în stimularea valorilor mijlocii: lumea vine
copios, lumea vine

militat cei câţiva
la teatru şi se plictiseşte

la teatn1 şi pleacă la pauză, lumea vine la teatru

să mai

ca

motfue şi în sălile de spectacol, nu numai în faţa televizoarelor, lumea vine la teatru
ca

să se

odihnească nitel după oboseala de peste zi.
din ce în ce mai puţine - exceptii, nu mai avem spectacole

Cu foarte puţine

-

rernarcabile, incitante, tulburătoare. Capătă aripi, în schimb, spectacolele

cu

bemol,

albe, nici negre, unde, în ciuda faptului că se răcneşte din răsputeri, totul se
desfăşoară cu jumătate de voce, cu jumătate de viată, cu jumătate de deviz şi cu
jwnătate de talent. Publicul se obişnuieşte treptat cu măsura mijlocie, încearcă să

nici

dea impresia că e satisfăcut, aiticii consemnează şi ei în semitonuri

triumful

Mijlociului în teatrul românesc. Există, e drept, şi câţiva entuziaşti care aplaudă zgo
motos bietele efemeride

ca

pe ceva tonic şi nu semitonic; în definitiv, nouă tutur

or ne e frică de excese, mai ales de excesul de nonvaloare. Numai că entuziaştii
cu pricina se tem şi de excesul de valoare. Mă rog, măsura mijlocie e totuşi măsura
majoritară.

Să zicem că totul e bine. Cu o condiţie însă: tn.ediu să nu devină tnediocru Între
.

tn.ediu şi tnediocru este un dmm relativ scurt. Dar între tn.ed.iocru şi prost nu
mai e nimic. Dacă se ajt.mge la mediocm nu vom. mai putea scoate teatrul din con
fortul său căldicel nici cu locomotiva lui Măniupu din Noaptea furtuiloasă.

Dumitru Solomon
Precizare:
Titlul editorialului din numărul trecut se va citi Cultura şi mineritul.
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1ner11,

ucuresti
�

e gândim la actorii tineri, din
provincie, la condiţ ia lor în teatru,
la viaţa lor pe scenă şi dincolo de
scenă, la capacitatea lor de adaptare. Vin
de la academii şi facultăţi, de stat sau par
ticulare, tineri, frumoşi, plini de entuziasm,
de visuri, de idei. Sunt cineva în oraş, îşi
fac prieteni, "găştile" îi primesc, onorate.
Pentru cei mai mulţi, însă, focul bengal se
stinge repede şi ei se dezmeticesc: n-au

N

muncind pe brânci, fără nici un pic de
răgaz, cu umilinţă, cu nemărginită dăruire.
Nu mai ştiu dacă marii regizori i-au
descoperit pe ei sau actorii aceştia au
mers în întâmpinarea regizorilor. Fiindcă
nu e întâmplător că numele actorilor
tineri importanţi se află pe afişe lângă cele
ale regizorilor care înseamnă ceva: Liviu
Ciulei, Cătălina Buzoianu, Andrei Şerban,
Vlad Mugur, Silviu Purcărete, Alexandru

casă (sau, dacă găsesc, chiria este prea
mare pentru salariul lor simbolic, care nu
le ajunge decât pentru cel mult zece zile),
rolurile mari nu vin, regizorii importanţi
nu se înghesuie să monteze în provincie,
presa din Bucureşti nu scrie nici de bine,
nici de rău, nu prea scrie nimic. Începe
teama, nemulţumirea, la unii resemnarea,
disperarea, la alţii îndâ�irea. Aşa a fost
întotdeauna: actorii, ca toată lumea, au
nevoie, pe lângă talent, şi de puţin noroc.
Şi de ambiţie. Şi de putere de muncă.
Când auzim de succesele unor tineri - iau
câteva nume absolut la întâmplare - ca
Adrian Pintea, Maia Morgenstem, Mihai
Constantin, Oana Pellea, Claudiu Bleonţ,
Adrian Titieni, George lvaşcu, suntem
tentaţi să credem că le-a surâs destinul, că
au avut norocul să lucreze cu regizori
mari etc., etc. Fals. Ei şi-au cucerit locul
centimetru cu centimetru şi s-au afirmat

Darie, Alexandru Tocilescu, Mihai
Măniuţiu, Victor Ioan Frunză, Alexandru
Dabija ş.a.
Dar ce se întâmplă cu tinerii care n-au
încă un nume şi care bat, încrezători, la
porţile teatrelor din provincie? Ar fi
interesant de u rmărit un eşantion de câte
doi actori care au plecat în anul cutare la
Piatra-Neamţ, l a Arad, la Satu Mare, la
Oradea. Valentin Silvestru obişnuia să
facă acest lucru. Îi ţinea minte, îi lăuda sau
îi beştelea când o luau razna...
Actorii vor să joace. Aceasta e porunca
cea mai importantă din biblia lor perso
nală. Esenţial nu este să câştige bani, ci să
joace, să-i vadă publicul, cronicarii, să se
scrie despre ei. Dar - nu spun o noutate
- adesea ei joacă, dacă nu roluri puţine,
roluri devenite banale în spectacole slabe,
mediocre, total neinteresante.
O vreme toţi sunt îngăduitori: tinerii cu

�
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regizorii, directorii cu toţi colaboratorii şi
publicul cu instituţia teatrală. Dar numai o
vreme. Urmează sancţiunea drastică,
dură, nemiloasă: refuzul spectatorilor de a
mai veni la teatru. Şi iată că îndoielile care
macină nu întârzie să apară: ce scârţâie ?
Ce "nu merge"? Cine e de vină?
Repertoriul, incoerenta programului, sla
bul management, dezinteresul, banii
veşnic "prea puţini", regizorii fără har ?
Pe un teren în care asemenea slăbiciuni
se acumulează îşi fac loc, sărind din cutia
Pandorei o clipă deschisă, toate relele:
bârfa de culise, invidia, certurile, animo
zităţile, acreala, revolta. Şi, nu râdeţi,
actorii tineri (că bătrânii, adorabilii bătrâni,
tac, fericiţi că nu-i scoate la pensie, pensia
fiind spaima aceea mică şi neagră de care
fug toţi!), ei bine, actorii tineri, precum
minerii, vor şi ei, zor nevoie, să plece la
Bucureşti. Capitala - au dreptate - oferă
infinit mai mult decât provincia. În toate
privinţele.
Ei bine, dacă tot nu joacă în te miri ce
teatru uitat de Dumnezeu din te miri ce
oraş uitat şi el. .. măcar la Bucureşti e altă
viaţă, alte şanse.
Stau de vorbă (ce-i drept, mai detaşat. de
când nu mai sunt zilnic printre ei - mare
avantaj!) cu mai mulţi actori tineri. Toţi,
dar absolut toţi, la întrebările "de ce
rămân într-un teatru, cu ce argumente îi
reţine un teatru şi care ar fi cauzele pen
tru care ar pleca neîntârziat din el?" au
răspuns că principalul mobil e scena, sunt
rolurile şi calitatea spectacolelor, şi abia
pe urmă salariile, casele, alte avantaje
materiale.
Nimic, am înţeles, nu poate compensa
absenţa jocului, a rolurilor acaparante,
generoase (chiar dacă nu întotdeauna
principale), capabile să concentreze în
repetiţii şi spectacole acea imensă
bucurie pe care ţi-o oferă studiul şi
munca. Ei aşteaptă o colaborare cât mai
profitabilă în plan artistic şi uman şi une
ori, în locul acesteia, se confruntă fie cu
regizori foarte tineri bâjbâind prin
culoarele mes ne1, fi cu bătrân1 obosiţi şi
rutinaţ1, fi cu r g1zori m d1ocn, puşi pe
câşt1gun mari, nu ind i!Jlln onorate nici
d tai nt. 111 1 d fort, fi cu b1nevoitori

viaţă cu regia. Dacă la toate acestea
adăugăm sălile goale, dezolante, aroganţa
directorilor, absenţa cronicarilor, sărăcia
tranziţiei interminabile, ce obţinem?
Nimic alta decât două feluri de actori.
Primul sunt cei resemnaţi, oportunişti adaptaţi locului, mediului, şefilor, jucând
rolul mulţumiţilor. Pozitivi - i-a numit
cineva. Auzi, pozitivi! Ceilalţi, cum ar veni
negativii, sunt revoluţionarii, "ăi de pe
baricade" , cei cu revendicările, nere
cunoscătorii, cei ce pun beţe-n roate, oile
negre, caii de bătaie pentru directorii sufi
cienţi şi încremeniţi în proiecte depăşite,
desuete, incoerente.
În fond aceşti actori sunt elementele de
progres, ei, nemulţumiţii, vor ceva,
aşteaptă schimbarea (o, da, schimbările
astea!), sunt exigenţi şi realişti şi nu se
mulţumesc cu puţin.
Mi-a fost dat să văd actori tineri serioşi şi
gravi, citind cărţi importante şi visându-se
racordaţi la cultura europeană. Cum mi-a
fost dat să văd şi actori care au părăsit
senini teatrul pentru afaceri profitabile
(unul este chiar vameş, da, vameş se făcu
fiul nostru risipitor!). Sau actori care nu

�ps praful

L

de

trec în veci prin librării, pe la expoziţii,
prin sălile de concert, nu participă la viaţa
civică - se retrag, strategic, în cercuri mici,
unde împărat e alcoolul... Şi nu numai că
nu citesc filosofie, dar n-au aflat încă nici
de cartea unei mai vârstnice colege de
breaslă, una Maria Filotti care în
"Amintirile " ei vorbeşte cu atâta convin
gere şi emoţie despre inteligenţa şi cul
tura actorului, mult mai importante decât
talentul dăruit de Dumnezeu ... A�ii, vai,
iubitori şi ei de arginţi, acceptă să joace în

Fericiţi cei cărora norocul le-a scos în cale
Vă amintiţi ce scrie Bergman în "Lanterna
(lui) magică"? "Fericirea maximă a vieţii în
teatru a fost atunci când jucam şi repetam
permanent. Repetam trei săptămâni şi în
cea de a patra aveam premiera. Am dat
nouă spectacole în opt luni! Viaţa noastră
aparţinea teatrului, de la 9 dimineaţa la 1 1
seara... " Ce vremuri!

Elisabeta Pop

o p i n i a publică

uni,

câţiva

8

pe scândură

februarie

indivizi

1999,

tineri

au

intrat, puşi pe harţă, în

holul casei de bilete a Teatrului
"Nottara" şi au interpelat casiera
privind îndrăzneala

de

a

se

rând dacă avem aprobare să

încetat, la fel de brusc precum

jucăm piesa. "De la cine?" a fost

apăruseră, o dată cu înăbuşirea

întrebat

la

rându-i.

"De

la

forurile în drept'', a răspuns el. 1

celei de a şasea mineriade şi
arestarea

liderilor

ei.

Pentru

s-a explicat, calm, că libertatea

prima dată, după mult timp,

de

expresie

artistică

nu

mai

atacul împotriva demnităţii u

include în repertoriu piesa unui

necesită, azi, aprobări. "Şi totuşi,

mane nu se mai putuse as

evreu homosexual. Era vorba

opinia

de Tony Kushner şi de partea

ofiţerul de poliţie o frază din

întâi

a

dipticului

Îngeri în

vremuri.

Şi

a
a

început
dorit

cunde în

spatele

opiniei pu

blice.

să

Rămâne însă de văzut cât de

ce i-a deranjat

urmărească personal o parte

suportabile vor fi, într-adevăr,

cel mai mult pe indivizii respec

din spectacol. Aşa încât sus, la

Atnerica Ceea

alte

publică..."

temele naţionale (româneşti, de

tivi era subtitlul piesei: "O fan

intrare, poliţişti în uniformă ne

această dată) când vor fi demi

tezie gay pe teme naţionale".

păzeau de posibili agresori, în

timp ce jos, în sală , alţi poliţişti

tizare, când clişeele educaţiei

Presupun că alăturarea cuvân
tului

naţionale

ne cercetau pentru posibilele

nul întrebării, iar marile figuri

(chit că aici era vorba, ironie, de

intenţii de periclitare a moralei

ale istoriei naţionale,

teme

publice.

de pe soclu şi aduse pe scenă

"gay''

temelor

naţionale

americane)

a

"naţionale" vor fi puse sub sem
coborlte

provocat valul de mânie. Nu

Aveam astfel, pe viu, imaginea

în

mai comentez distrugerea con

bietei

opiniei publice va măsura, a

stantă a afişelor acestui specta

încearcă să se democratizeze.

tunci,

col, telefoanele de amenintare

Pe de o parte, trebuie să apere

unei societăţi care "se îndoieşte,

tămâna respectivă. Interesantă a

continuă să aibă o nostalgie

fost reacţia poliţiştilor sosiţi "să

există".

ciudată după "o tiranie crân

etc. ce au continuat toată săp

ne apere". Primul dintre aceştia,
Lm

ofiţer, a întrebat în primul

societăţi

româneşti

ce

libertăţile dobândite, pe de alta

cenă, ca în Rusia".

Ce

e

drept,

ameninţările

https://biblioteca-digitala.ro

complexitatea

deci

gradul
cugetă,

lor.

Reacţia

de maturitate a
cugetă,

deci

Theodor-Cristian Popescu
au
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dialog

Dorina Lazăr

despre prezentul acut

Dacă aş reprezenta printr-un semn convenţional râsul Dorinei Lazăr; însofind jiJigeriitom/no..•;tru
dialog, pe pagina albă n-ar mai rămâne kx pentru cuvinte. Ar trebui iruxmtat mai d�:·grahă tm :,is
tem de semne care să concentreze, ca într-un haiku, nuanţele preaplinului: �-ul cald, în ca.•.;cade,
prelung, plin de JX!ftă., stârnit de iureşul trăirii interioare. Mod de a fi paradoxal pentm o jimu!i.e
care nu numai că s-a supus încercărilor vieţii, dar le-a şi protxxat, luându-se la trânlă cu ek!. O
actri[ii care, printr-un m.eritat concurs al hazardului şi al irezistibilului ei tal.ent, ajik--ztt din pra
gul dureros al pensionării .fJrik!jul unui debut încărcat de sperană
f . Şi care a ajt.ms printr-un alt
concurs, al tenacităţii şi al iubirii, directoarea scenei pe care o slujeşte de aproape 30 de ani.

Ulthna partiturii interpretată
e această Ziţa care sparge
toate canoan.ele, din Noaptea
furtunoasă a lui Mihai M.ăniu
ţi.u. Un spectacol care a mizat
mult pe risc, aventură şi sur
priză. Ce rol joacă ele în cari
era actondui matur?
Ia următoarea versil..me scenică
o să-I intetpretez pe Spiridon,
probabil! Iată riscul . E ca şi cum

rioadă

din

viaţa

mea

s-a

încheiat şi că de-abia am debu

tat alătllri de colegi, iar de acum

încolo

mă

aşteaptă

o

carieră

bună, adică am toate şartsele

să

fiu o

tânără speranţă a teatrului
românesc. Mă simt, într-adevăr,
mai tânără în spectacol. Ceva se
întâmplă

fiecare reprezen

cu

taţie. Când vin la teatru,

chiar
mă mai doare ficatul sau
picior, din clipa în care m

dacă

târziu,
după
turn ul
cu
Cwnetrele în tat le nite şi
Canada. Am d'păşit perioada
lucrului la rna..'>ă

i an1 început

să joc scena cu

Vc ta şi

tidon. Totul

rgea bine,

u Spi

dat�
Măniul,iu ne -a
spus că umu să facem un şnur.
A doua zi, am stat înu·-un c lţ şi
când i-am văzut pe colegii mei
m

după câteva zil ,

repetând,

când am

văzut

cât

sunt de buni şi cât de pus la

te-ai îndrăgosti - pentru a cita

un

oară? AtLmci când eşti îndrăgos

am machiat, mi-am pus corse

p1..mct era totul, mi-a venit să

uilise, nu

plâng. Ajunseseră într-o etapă

miză,

tit, ai o

vrei

să arăţi bine,

să te simţi bine, totLll pare mi
nunat. Aşa a fost şi cu O
noapte furtunoasă. M-am bu
curat nespus de această alegere
şi de distribuţia sublimă din
care am fost onorată să fac
parte. În compania lui Marin
Moraru

şi

Dinică,

lui

O

pier

38 de ani

mai întâlnit

pe

în acest spec

Rea.lizflrea

într-adevăr Ziţa.

Ceea ce dovedeşte că ati 1ăcut
W1. adevărat coup defoudre
pentru acest personaj...
Şi că Măniuţiu a ştiut exact ce

i-o

datorez

pe

undă.

Da,

aceeaşi

lungime

de

e o Ziţă posibilă. Sur

priza vine

din

faptlll că nimeni

nu se aşteaptă ca ea

să fie cred

ibil jucată de o actriţă matLtră.

Dar

e imaginea pe

care

a pro

pus-o Măniuţiu: tL1 trebuie,
spunea, să
darttă,

un

îmi
fii o bomboartă fon
potţelan

de

Saxa

9<J>/o lui Măniuţiu, pentru că el a
fost cu propunerea de dis

care, atllnci când se mişcă, îşi

tribuire

atinge,

şi

de

personaj.

Deşi

doboară

partenerul,
acesta

se

când

îl

prăbuşeşte.

aveam îndoieli - şi eu cred că e

Ziţa are o putere de care nu e

bine ca

conştientă.

1.m

actor să aibă îndoieli

-, pentru mine a contat enorm
acest rol: în octombrie, când a

Cum au decurs repetiţiile?
Nu mai lua<l.Sem cu Mihai

ieşit premiera, m-am pensionat.

niciodată şi mi s-a dezvăluit un

Fără Ziţa, pensionarea ar fi fost,
poate, un act dureros. Aşa,

însă ,

am avut sentimentlll că o pe-

�
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avansată şi eram disperată. Mă
gândeam că se termină scena,
ei se uită

cu

toţii

la mine şi eu
pen

nu sunt în stare să intru. Şi,
tru a

mia oară,

fesia

de

am asen1uit pro

actor

cu

aceea

de

sportiv, în care, chiar dacă ajt.m
gi la o oră după ultimul, trebuie

scenă, iată-ne adunaţi toţi trei,
tacol.

sunt

,

să înd1ei plutonul, pentru că
aşa e regula jocului. Am intrat
în scenă şi, CLt lacrimi în ochi,
cu nodt.ll în gât, mi-am spus

Finteşteanu. Şi, după

fiind,

ani

vrea şi a avut fier. Iar noi am

de

în regia maestrului Ion

pensionari

grame, nici zeci de

fost

scrisoare

în care nu ne-am

am nici o grămadă de kilo

mei

Am jucat împreună la

absolvire

mai

Gheorghe

colegii

generaţie.

dută,

a

tlll, pălăria şi aştept în

tip extrem de tenace, o

mână

de fier într-o mărtuşă de catifea.
Eu

am

sosit

la

repetiţii
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mai

replicile,

încercând

să

fac

comedie. Dar Mihai e un om

aşa încât, la
urmelor, repetiţiile au
continuat fără să-nli dau seama,
fără ţipete, scrâşn �>, în.gh
suială, cu calmul
i sigur;.mţa
unor adevăraţi profesionişti.

extrem de delicat,
urnu

-

Repertoriul caragL.-..Uan. vă
este fumillar. După Zoc, la

terminarea Institutului, Anca
din Năpasta sau n :-1nurabila
Veta de acwn 20 tk· ;uti, în
regia lui Alexa V ·uion, pe
aceeaşi scenă, :a ·nit
ldul
Ziţei, în care in aţi n )ffi-

petitie cu propriile date...
Eu îl iubesc pe Caragiale. Cred
că sunt actori care pot şi actori

care

nu pot să joace Caragiale.

Îţi trebuie un ce pe dinăuntlu

care

să vibreze la lum.ea aceea,

la topica frazei, la inefabilul pe

care textul îl conţine.
Mărturiseaţi 1U1deva că aveţi
1U1 al şaselea sinJ.ţ pentru
Caragiale. Din panoplie vă
mai lipsesc acwn doar Miţa
şiDidina...

acolo. Era vorba

însă

de

afini

tatea mea cu Caragiale.

În portretul pe care vil-a de
dicat într-nnul din numerele
revistei "Scena"' Magdalet-la
Boiangiu fuce elogiul natura
lului, al firescului. aşezân.du
vă între rarele actriţe care
descoperă culoare şi nuanţe
jucând cenuşiul.
Ştii, se întâmplă ca la Moliere:
facem proză fără să ştim. Pro

de

cariera dumneavoastră şi
că drwnul spre marile rolu
ri. spre prim.ul pJan v-a fost
tot tinJ.pul anJânat.. În ultime
le stagiuni. e drept, aţi jucat
mai mult roluri de colora
tură...
Da, drumul meu a fost destul

de anevoios. Mi s-a reproşat o
dată că nu

avut grijă de cari

am

era mea şi

m-a pus pe

asta

gânduri. Într-adevăr, poate c-ar

babil că aşa este, eu nu con

fi trebuit să fiu

Cine ştie ce regizor năstruşnic

ştientizez acest lucru. Nu llli-am

doresc să joc ceva anume, ceea

va avea inspiraţia să

propus

mă

dis

tribuie... Deşi nu sunt o fiinţă
invidioasă - eu
otn

are

1..m

mărturisesc

cred

destin

că am fost pizmaşă

la D'ale carnavalului.
în

cariera

mea

de

am

o

asemenea partitură. E adevărat
că Mariana Mihuţ

cenuşiul,

sunt o persoană pe care-o

Aproape tn-a durut că nu
parte

ce cred că nici n-ar fi fost foarte
greu de obţinut. Sigur că un

joc

foarte

,

atunci când am citit scenariul lui
Pintilie

sau

să

că fiecare
-

e superbă

atentă, să

rozul, sau albastru!. În general

al

său

mai

uşor

cu

vederea

treci
pe

stradă. Cred că fac parte din

actor

joacă

care

roluri

bune,

partituri generoase, dacă
strop de

are

un

har, câştigă experienţă,

acea falllilie de actori cu o faţă

siguranţă,

"albă",

dacă face toată viaţa figuraţie...

pe

care,

din

fericire,

masca personajului se întipă
reşte mai bine.
V-am. descoperit cu uimire
declarând că nu aţi avut grijă

Vezi

însă

lllijloace,

pe

când

nu .llli-a trecut nicio

,

dată prin cap să cer ceva pen

tru

că eu sunt un actor cu

foarte

multe îndoieli în raport cu sine.
Chiar şi acum, în clipa în care se
ti-ece de la lectură la scenă, sunt

îl rog pe regizor să

stângace,
aibă

răbdare

pudoare

şi

cu

mine.

dintr-un

Din

simt

al

realităţii, poate exagerat, n-am

îndrăznit să cer vreun rol. De
teamă

să

schimb,

nu

fiu

ridicolă.

În

am jucat enorm şi am

avut norocul să fac roluri foarte
diferite,

compoziţii,

cţramă.

După

Teatrul

"Barbu

ba chiar

şi la Giuleşti, am făcut

figuraţie.
pierzi

comedie,

absolvire,

la

Delavrancea",

Important

contactul

cu

e

să

nu

scindura

scenei. Atunci începe să-ţi fie
teamă, iar în clipa în
simţi bine acasă, e deja

care
1..m

te

sem

nal de alannă. Eu am avut chiar
o perioadă în

eate

eram nespus

de fericită că joc în fiecare sea
ră. Sper să

îmi

ajute Dumnezeu

să fiu sănătoasă şi să am pute

rea

minunată să

mai

fiu pe sce

nă cel puţin cât Silvia Dumi
trescu-Timică.

Proiectul cu Noaptea furtu
noasă a marcat o izbândă nu
numai pentru actriţa Dorina
Iilzăr, ci şi pentru tandemul
managerial pe care îl fuceţi
cu .Alexandru Dabija. Care
snnt atuurile acestei cola
borări?
Nu am absolut nici un merit.
A
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SMART să lucrez cu regizorul

şi, ca regizor, are mai multă

"deşănţată", că e vital ca tinerii

Mihai Măniuţiu, colaboratorul
nostru, căruia Alexandm Dabija

imaginaţie,

în

să fie promovaţi. Cred că ar tre

context, în relaţie cu ceea ce se

bui să ne imprimăm spectaco

i-a deschis larg porţile Teatrului

întâmplă. Eu sunt, în schimb ,

lele, să avem casete de prezen
tare. Dar nu sunt bani pentru
asta. Se recurge la tot felul de
subterfugii pentru a strecura un

Odeon. Şi eu l-am aşteptat cu

vede

lucrurile

un foarte bun executant şi, din

braţele deschise.

acest

Experienta de pionierat a
Companiei Artistice "Bucu
reşti" pe care aţi înfiinţat-o în
1990 şi cu care aţi reuşit să
răzbiţi câţiva ani în peisajul
vitreg al tranziţiei vă ajută,
poate, să :fiţi un director de
teatru mai permeabil la ma
riajul dintre iniţiativa parti.
cu.l.arii şi instituţia bugetară.

înţelegem minunat.

punct

de

vedere,

ne

Sigur că da. Noi am avut cola

Când, în 1996, aţi făcut "ne
bunia donchişotescă" de a vă
înscrie la concursul pentn.l
postul de director artistic-ad
junct al Teatrului Odeon,
susţin.eaţi. ideea manageru
hri-zbir şi punerea în valoare
cu orice pret a unor actori
sau spectacole...
Culmea absurdităţii birocratice

borări

de la noi a fost că, ieşind la

cu

Theodor-Cristian

material publicitar înainte de o
premieră. În măsura în care gu
vernul scade din subvenţii, ar
trebui să existe facilităţi prevă
zute şi posibile pentru organis
mele care pot sprijini concret
instituţiile

bugetare

cu

profil

artistic.
Ce credeţi că nu poate fi

schimbat oricât v-aţi strădui
în acest sens ca directoare?
Cel mai greu este , de fapt,
lucrul cu oamenii, cu sensibili

Popescu şi Compania Teatrală

pensie ca actriţă, a trebuit să

777,

Gabriela

dau încă o dată concurs pentru

Cegolea, a cărei fundaţie - ''Vox

postul de director. Cât despre

tatea, cu frustrările lor. Eu în

lansează absolvenţi
de Conservator. Mă străduiesc

zbir, nu cred că mă ia cineva în

sămi am vulnerabilităţile mele.

cu

mentis"

soprana

-

serios, nu inspir îndeajuns de

Cred că nu se poate schimba

multă spaimă... Nu ştiu dacă

niciodată, din fericire, încred

atipile tinerilor şi să găsesc şi

colegii mei mă iubesc, dar ştiu

erea pe care o are fiecare în

alte modalităţi

exprimare.

că mi-ar fi foarte greu să trăiesc

sine şi nu se poate d"zvălui

MăJ.turisesc însă că fac eforturi:

fără ei şi fără teatrul acesta în
care sunt din 1969. Mi-e bine
aici şi mă doare fiecare neîrnpli
nire, fiecare lipsă a lui... Pe de

realitatea crudă a fiea1ruia în

foarte

altă parte, banii de care dispune

proverb ruse

deschis la nou, dar e greu să

un director sunt îngrozitor de

tem boieti, cin

începi să gândeşti dintr-o dată

puţini,

ciubotele?"

altfel, să ai iniţiative. Din fericire,

foarte mult. Eu continuu să cred

să nu fiu anacronică, să nu tai
de

sunt încă destul de ancorată
într-un
anumită
noastră

anumit
tradiţie.
trebuie

sistem,

În
să

într-o

profesia

fii

Dabija este mai tânăr, e tenace

�
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iar

publicitatea

că publicitatea trebuie

costă
să
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Teatrul Naţional

O "vizită" în culisele Naţionalului prezintă

cât. în cazul de faţă, este vorba de un

dine sau probează un costum. Aşadar,

spectacol care se anunţă- pentnu a între

conform obiceiului, în junul lui 1 1

buinţa un clişeu lingvistic - un ..eveni

cute, se porneşte activitatea la

mele, în regia şi scenariul lui Dan Puric. În
paralel, la cealaltă sală se pregăteşte D'ale
carnavalului; aici, însă, nu am avut acces.

.30 tre
Costu

un impediment major: trebuie să fii dotat

ment"; iar, pe de altă parte, te pofteşte

cu un simţ de orientare măcar mediu

afară însuşi Ştefan Iordache.

pentnu a străbate holurile răsucite, întor

Dintre toate,

tocheate. serpentinate, care se inter

(la Sala Amfrteatnu, regia: Lucian Giur

Regizonul, Horaţiu Mălăele, a dorit să

sectează mereu cu altele identice, cu şi

chescu) arăta a fi într-un stadiu mai apro

păstreze intimitatea repetiţiilor "individu

Femeile savante de Moliere

(

mai multe uşi semănând toate între ele,

piat de premieră. Tocmai fusese montat

ale"

ca să ajungi, în cele din urmă, perseverent,

decanul, şi acum actorii îşi adaptează miş

domnia sa crezând, probabil, că ele ar fi

=

lucnul cu fiecare actor în parte),

la destinaţie. Adică, pentnu început, la Sala

Dragostea ihtr-o

cările la noul cadnu. Savoarea o dau tot ei,

fost de mai puţin interes pentnu specta

Atelier, unde se repetă

în activitate: îngroaşă linia unei replici,

tonul

hală de peşte de Israel Horowitz, în

punând accente uneori prea ieftin hazoa

reprezentarea de la cap la coadă a frag

direcţia de scenă a lui Ion Cojar (progra

se; aceasta din dorinţa de a face bucata

mentelor repetate în prealabil pe bucăţi).

mată în locul

mai atractivă în faţa viitonului public, ori,

Costumele va fi, din câte se prevede, un

Boabelor de rouă pe fnunza
de lotus ih bătaia lunii de Nicolae Mate

escu, regizată de Gelu Colceag). Astă

lul de lucnu este diferit
de, spre exemplu, cel al

sensurile textului.

Acum, deşi decanul este deja ridicat, se

lui Cojar: nu se "aran

mai migălesc încă nişte fineţuri de rostire

jează" detalii, ci se mer

sau de atitudine. Timp de aproape o oră

ge "şnur", cu ajutonul

asist la lucnul cu mezinul distribuţiei, la

nepreţuit al sufleonului,

acelaşi fragment de scenă. Interesul pe

de-a

care regizonul il acordă scriiturii ("Întâi

lungul

ări.
A devenit şablon ca un

jocului. În elanul scormonirii după auten

actor să declare că îşi

ticitatea cenută, tânănul trecuse din zona

iubeşte în mod egal ro

lipsei de culoare în extrema cealaltă, prea

lurile deoarece "toate

încărcată. Fără a-i reproşa explicit acest

sunt copiii lui". La fel,

lăsându-1 totuşi, cu diplomaţie. să-şi con

sferă metaforică, este

sume starea.

un loc comun asemăna

99, repetând la Generaţia de sa
crificiu de 1. Valjean, Dinu Cernescu

rămânând

în

rea interpretului cu un
"copil mare"; este o fa
ţetă a actonului care nu

mai devreme, cunoscuta butadă conform

se vede la premieră, dar

căreia regizonul este doar un agent de cir

constituie farmecul as

culaţie. Se pare că se referă, însă, chiar la

cuns al teatnului. Ambe

momentul de faţă, când, pentnu a schiţa

le sunt, cum spune o

liniile generale ale spectacolului, este

replică din

Dragostea intr-o hală de
peşte, adevăruri verificate.

poz�iile, aşezarea actorilor pe scenă.
La Sala Mare se lucrează la

=

aceeaşi

citează, parcă în replică la ce se petrecuse

nevoit să se rezume la a "dirija" intrările,

(

aceleiaşi

textul şi apoi nebuniile!") se răsfrânge în

La Sala

"şnur"

scene, cu opriri şi relu

grija pentnu amănunt şi pentnu armonia

lucnu, Cojar il aduce pe calea de mijloc,

un

destinde atmosfera. Sti

colului,

căutau

decât

cel mai adesea, pur şi simplu

toamnă, când a purces pregătirea specta
se

pasager

amestec de pantomimă, step, cabaret şi
acea doză de farmec greu de prins în cat
egorii fixe, care a făcut bucuria specta

Teatrul "Nottara"

colelor anterioare ale lui Puric. Deşi

O scrisoare
pierdută de I.L. Caragiale, regizată de
Alexandnu Tocilescu. Aici, presa a fost

Dimineaţa pe care mi-am petrecut-o aici

împnumutat din spectacolul de circ) sunt

refuzată categoric de către actori. Am

urma să înceapă la

în mare parte deja însăilate, se păstrează

acceptat, amintindu-mi cât de stânjenitor

lumea ştie că, la ora când e programată o

plăcerea improvizaţiei. Întâmplător,

era, la şcoală, când trebuia să ne păstrăm

repetiţie (în special dacă e vorba de zorii

naşte sub ochii mei, chiar dintr-unul din

nu

merele (termen întrebuinţat de regizor şi
1 1 . Practic, toată

se

naturaleţea sub ochii cercetători ai unui

zilei), trebuie adăugată cel puţin încă o

aceste jocuri în aparenţă fără finalitate, o

străin care ne asista şi care, ca un făcut, nu

jumătate de ceas, interval în care vine re

scenă care va intra în scenariul show-ului.

venea niciodată din capul locului şi nici nu

gizonul, se adună actorii, unii mai schimbă

Puric nu se exprimă în cuvinte sofisticate

stătea până la sfârşit. Cu atât mai mult cu

o vorbă, alţii exersează o mişcare/atitu-

şi nici nu dă explicaţii înalte, dar are un
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simţ precis al măsurii; "glumiţele" de pe

repetiţiilor.

scenă nu îşi pierd candoarea şi nici profe

Aşadar, nu pu

sionalismul. Entuziasmul trupei (e drept,

tem decât să le

cu vârsta cuprinsă între

dorim succes şi să

20 şi cel mult 30

de ani) încheagă spectacolul. În plus, Puric

aşteptăm

joacă şi regizează nu ca să "se dea" sau ca

miera

pre

să fie mare. Este evident cât de mult

La Foarte Mic

iubeşte acest tip de

am găsit-o pe

performance, ceea ce

o salvează de la comercial.

regizoarea
Liana Ceterchi,

Teatrul de Comedie

cu

numa1

o

săptămână
Repetiţiile

Iluziei comice de Comeille la

înaintea

pre

Teatrul de Comedie se petrec deocam

mierei specta

dată la masa de lectură. Alexandru Darie
crede că trebuie să treci pe scenă doar în

colului Domni
şoara julie de

momentul în care actorii nu mai suportă

August Strind

şederea pe scaun fiindcă simt imperios

berg,

nevoia întâlnirii propriu-zise cu perso

încercând să în

najul; până atunci doar se discută. "Eu aici

deplinească ro

vă spun ce să

nu faceţi pe scenă."

singură,

lul maşiniştilor

Unul dintre actori propune modul său de

(absenţi din nu

a vedea personajul: magul care creează

se ştie ce mo

iluzia teatrului să fie orb. Darie este încân

tive), al actori

tat şi chiar "invidios" că nu i-a venit lui

pe elevi are mai mulţi premianţi la

lor (celor absenţi) şi, nu în ultimul rând,

ideea. De aici, se declanşează o lungă

Olimpiadă.

cel cuvenit, al regizorului. Aşa că, înainte

discuţie despre cum trebuie jucat un orb

Am plecat cu con ingerea că, atunci când

de a ne instala comod în fotoliul de

fără ca interpretul să devină ridicol în

actorii au încredere în regizor, lucrul la

"observator",

imitarea mişcărilor tipice nevăzătorilor. Se

spectacol devine mai interesant şi mai

decorului şi la debarasarea scenei. Fiind o

ajunge la concluzia că fonmula cea mai

preţios decât însuşi spectacolul. Ei se

dimineaţă dedicată, în cea mai mare parte

bună este cea adoptată de Darie în

transformă,

în

a ei, unei repetiţii tehnice, nu am putut

Regele Lear (montată în Belgia): ochii

"păstorul şi oile": e nevoie de un păstor

unmări decât două scene (cele ale visului),

sunt mânjiţi cu o pastă albă şi, în rest,

pentru ca tunma să nu mai fie o masă şi

lucrate în amănunt şi cu o răbdare de fier

actorul merge şi se comportă nonmal.

să scoată la iveală individualităţi.

de către regizoare şi de coregrafa specta

într-un

anumit

fel,

Alexandru Darie este nu numai la propriu

colului, Mălina Andrei, împreună cu cei

în mijlocul interpreţilor. Prezenţa lui

Mirona Hărăbor

încurajaţi să creeze fără a reproduce

doi copii din distribuţie, Voichiţa Călines
cu şi Alexandru Dumitraşcu, de numai

degajă căldură - şi acesta este tocmai
lucrul de care au nevoie actorii. Se simt

am ajutat la montarea

Teatrul Mic

şi respectiv

'

6
8 ani. Neputând asocia men

tal aceste scene întregului (pe care nu-l

şabloane învăţate de-a lungul carierei.

În sala Teatrului Mic se repetă spectacolul

cunoaştem încă), ele au fost mai mult

Ceea ce îi motivează este intuiţia că de

Dulcea pasăre a tinereţii de Tennessee

comice şi înduioşătoare. Cu o energie

astă dată spectacolul nu va fi un simplu

Williams,

Massaci,

absolut debordantă şi cu maximă curio

producător de aplauze, ci un fel de dro

scenografia Lilianei Cenean şi a lui Ştefan

zitate, dar şi cu multă pasiune, cei doi

jdie care ''îi creşte" ca profesionişti. Este

Caragiu, avându-i în distribuţie pe Valeria

copii au reluat scenele de nenumărate

vorba, până la unmă,

Seciu,

Dinvale,

ori, au ascultat indicaţiile aproape necon

Gheorghe Visu, Radu Zetu, Ana Ioana

diţionat, dar au şi făcut-o mai mult de

de pedagogie.

Profesorul care se pricepe cum să-i "ia"

în

Emil

regia

lui

Vlad

Hoştină,

Mihai

Macaria. Nu am

dragul de "a se juca" decât "a juca".

putut

afla mai
.
multe
detalii

Am părăsit sala, mai mult de nevoie decât

despre ce se în

duşi (tot de către regizoare) şi

de voie, întrucât copiii-actori trebuiau

la... şcoală.

tâmplă pe sce
nă,

deoarece,

după cum ne-a

Teatrul Evreiesc
de Stat

mărturisit însuşi
regizorul, există
un

pact

între

Valeria Seciu şi
Vlad Massaci, de
a nu penmite ni

Deşi pare a fi mai vitregit

de soartă decât
(o sală care
ar fi trebuit renovată ŞI s1tuar a in tr-o zo
nă nu tocmai sigură a Caprtal i), Teatrul
Evreiesc de Stat nu se la :! copleş it de
multe alte instituţii de profil

ci un fel de asis
tenţă pe parcursul
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desfăşurării

Aici se repetă în

tre1 P<Wt drf nt

,

deo-

dată şi în fiecare zi - şi asta în timp ce, în
biroul directorial, Hany Eliad se află în
tratative şi negocieri de distribuţie cu
Grigore Gonţa, care unmează să repete,
după 1 martie,

Neguţătorul

Shylock, o adaptare după
din Veneţia de W.

Shakespeare.
În foaier, se pregăteşte spectacolul dedi
cat sărbătorii de Purim, moment organi
zat în fiecare an de către T.E.S. pentru
Comunitatea Evreiască. La etaj, se fac
repetiţii de înlocuire a regretatului Silviu
Stănculescu, pentru reluarea spectacolu
lui Cătălinei Buzoianu,

Dibuk Iar pe

scenă, am avut bucuria să-I găsim, de data
aceasta în postura de regizor, pe cunos
cutul actor al Teatrului "Creangă", Boris
Petroff Aici se ridică aproape din nimic
(decoruri şi costume recuperate din alte
spectacole şi revalorificate) un minunat
spectacol pentru copii. Este vorba de o
dramatizare semnată de B. Petroff şi Ioan
Gânmacea, după cunoscutul basm al lui
Charles Perrault,

Motanul încălţat

Este un mai vechi proiect al Teatrului
Evreiesc de a veni în întâmpinarea copi
ilor de la Grădiniţa Reute Lauder, precum
şi a celor de la şcolile din cartier. Se
încearcă realizarea unui spectacol mo
dem, cu texte parţial în versuri, cu cân
tece compuse de Dan Beizadea şi cu un
motan nu tocmai super-viteaz, interpretat

Teatrul Odeon, în speranţa că vom asista,

Mirela

de Iulia Gavril. Alături de ea, Gabriela

dacă nu la un "şnur", măcar la o repetiţie

Camelia Maxim, Mircea Constantinescu,

Codre,

cu iz de "generală".

Constantin Cojocaru, Ioan Batinaş sunt

Dar nu puţine ne-au fost surprizele. În

doar câţiva dintre actorii cărora regizorul

Robu, Florin Petrini, Geni Brenda şi

holul teatrului, la ora

1 0.00 (ora anunţată

le aruncă mănuşa. Le lasă o aparentă li

Bianca Dumitru, toţi tineri, se află la prima

de începere a repetiţiei), câţiva actori stau

bertate de mişcare şi rostire, însă atent şi

lor experienţă de teatru pentru copii.

de vorbă, unii îşi fac încălzirea, alţii sosesc

minuţios condusă pentru a se obţine

Rolurile sunt oarecum dificile- toţi au de

grăbiţi şi agitaţi, maşiniştii pregătesc ele

interpretat câte un animal, iar solicitarea

mentele de recuzită şi decor, cabinierele

este maximă. Se cântă, se dansează, se

unmăresc în reluare un serial la TV, o

adevărul şi emoţia ( Nu jucaţi replica,
"
jucaţi situaţia şi relaţia cu celălalt: dacă nu

merge pe picioroange şi toate acestea se

găină se zbate într-o cuşcă prea mică

atât n-o s-o facă!"). Îi provoacă, îi întoarce

George

Lungoci,

Mircea

Drâmbăreanu, Nicolae Predică, George

Dumitru,

Ovidiu

Niculescu,

vă credeţi unul pe altul, spectatorul nici

petrec sub atenta şi necruţătoarea privire

pentru puterile ei. Deşi aparent calmă şi

din drum de nenumărate ori, le cere sfa

a unui regizor-actor la un teatru pentru

oarecum obişnuită, atmosfera e tensio

tul sau ajutorul, îi ceartă, dar îi şi iubeşte.

copii.

nată şi puţin încordată. Motivele ni le

Se simte asta. Din vorbe, din priviri, din

Cerinţele şi indicaţiile regizorale sunt alt

dezvăluie chiar actorii: din cauză că nu a

zâmbete şi chiar din reproşuri. Se repetă

fel decât cele date la un spectacol pentru

primit nici un ban până acum, regizorul

doar trei scene, se pun la punct detalii

adulţi: "Nu uitaţi că trebuie să captaţi şi să

spectacolului, Grigore Gonţa, a refuzat, în

tehnice (urcatul pe scenă, săritul de pe

păstraţi atenţia unor copii! Nu jucaţi unul

ultimele trei zile, să mai vină la repetiţii;

dulap, an.Jncatul farfuriilor), se exersează

pentru altul, ci toţi pentru ei! Expklataţi

costumele şi decorul nu sunt încă gata,

vocile şi instrumentele muzicale. Toate

facies-ul şi corpul la maximum! Vorbele

unmând să fie aduse la scenă eşalonat,

acestea încep însă cu un "dacă": dacă

nu susţin, ele fac doar legăturile". Probabil

până la

1 martie, de fapt cu numai trei zile

dulapul n-o să cadă, dacă se va repara

că asta este legea nescrisă în teatrul pen

înaintea primului spectacol cu public; un

scara, dacă voi putea să sar şi cu costu

tru cei mici. Şi ea trebuie respectată, dacă

actor are gripă, iar Şerban Ionescu (abia

mul, dacă...

actor fiind - vrei să primeşti la final bom

întors de la vânătoare) se află într-o

La final, regizorul, cerându-şi parcă scuze

stare ... nu tocmai potrivită pentru a intra

că nu ne-a putut oferi o repetiţie "mai

în rol.

adevărată", conchide: "Ce să facem, dacă

boane, desene, jucării sau flori.

Teatrul Odeon

Dar, o dată sosit regizorul, spiritele se mai

astea sunt condiţiile? Nu pot să mă supăr

calmează. Se hotărăşte amânarea pre-

nici măcar pe Şerban! Ce vrei, dacă e

Cu numai o săptămână înaintea premierei

mierei cu încă o săptămână, se renunţă la

băiat simpatic?!"

spectacolului

Avea două pistoale cu ochi

Şerban Ionescu pentru această dimineaţă

albi şi negri de Dario Fo, am vizitat

şi se alege varianta repetiţiei "pe bucăţi".
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care-i lasă actorului un plus de libertate în
improvizaţie.
Scenografia (Mihai Mădescu) nu va avea
consistenţă temporală, ci va fi neutră şi
mai degrabă neconvenţională.
Rolurile cele mai importante sunt inter
pretate de Emilia Popescu, Antoaneta
Zaharia, Zoltan Octavian Butuc, Mircea
Rusu, Virgil Ogăşanu ş.a.

Teatrul "Bulandra",
sala Toma Caragiu
Aici se află în repetiţii

Regele Lear de

William Shakespeare.
După ce direcţia teatrului ne "amenin
ţase" încă din stagiunea trecută cu un
produs teatral

"Tom pa

Gabor",

din

motive necunoscute nouă ni se propune
o variantă - cred, la fel de incitantă - a
capodoperei shakespeariene, semnată
Dragoş Galgoţiu.
Deşi avem de-a face, cel puţin în privinţa
costurilor, cu o superproducţie, atmo
sfera este destul de calmă pentru "un"
Shakespeare,

fapt

explicabil

şi

prin

absenţa protagonistului, Victor Reben
giuc, călător pe meleaguri berlineze.
Jumătate din trupa Teatrului "Bulandra"
va

fi implicată în acest spectacol, care se

va bucura de zeci de costume noi-nouţe
şi de o ambianţă scenografică şi sonoră
deosebită.
Premiera este programată pentru sfârşitul
lunii aprilie. Până atunci, nu ne rămâne
decât să ne bucurăm că, în ciuda amâ
nărilor, Shakespeare revine pe scena
Teatrului "Bulandra".

La sala Izvor a Teatrului "Bulandra" actorii
repetă în foaier, dar şi pe scenă.
Pe scenă se repetă

Gin-Rummy, în regia

lui Petre Gheorghiu, cu Tatiana lekel şi

va folosi mu

Petre Gheorghiu.

zică originală,

În foaier se pune la cale un nou spectacol

orchestra fiind

al Cătălinei Buzoianu.
Este vorba despre

pe

Mutter Courage de

Bertolt Brecht, cu Mariana Mihuţ în rolul
principal. Textul este inspirat de întâm
plările războiului de

30 de ani, care, pre

ria brechtiană

cizează regizoarea, s-a desfăşurat în tim

a

pul domniei lui Petru 1 în Rusia. (Se poate

actorului de

distanţării

vorbi, deci, despre o continuitate în

personajul in

creaţia regizorală recentă a Cătălinei

terpretat, re-

Buzoianu.)
Deşi întoarcerea în timp şi paralela în
spaţiu sunt importante, ele se vor releva
în spectacol mai ales prin costume (reali

ignorată,

zate de Velica Panduru), ce se vor inspi

doptându-se

rate din moda rusească, mai mult sau mai

stilul

�
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realist,
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Studioul de Teatru
Casandra
După uh:ima premieră cu De mers in
pustiu de Dumitru Solomon, studioul
Casandra pregăteşte încă un spectacol în
care protagonişti sunt absolvenţii clasei
prof. univ. Mircea Albulescu. Este vorba
despre Micii burghezi de Maxim Gorl<.i, în
regia lectorului universitar Cătălin Naum.
Mircea Albulescu supervizează specta
colul prin prezenţa la repetiţii; uneori,
lucrează efectiv cu actorii.
Fără a se dori o montare cu pretenţii,
Micii burghezi continuă seria ieşirilor la
public ale studenţilor actori, începută cu
Harap Al b , 1 love you, Amerika şi
Mincinosul.
Mircea Albulescu este adeptul unor for
mule de spectacol care, în acest stadiu, să
pună în lumină calităţile viitorilor posibili
profesionişti.
Deocamdată, la Casandra se repetă
''încet dar sigur" Maxim Gorl<.i (în treacăt
fie remarcată opţiunea frecventă a profe
sorilor claselor de actorie din ultimii ani
pentru dramaturgia rusă). Alături de stu
denţi, în reprezentaţie, va juca şi Elvira
Deatcu.
În rest, Studioul de teatru Casandra este
ceva între copilul teatrului românesc şi
fata bătrână a familiei noastre teatrale.

cu Motanul incălţat a' fost suspendat.
Holul a rămas pustiu, sala de asemenea,
ascunsă în întuneric, părea că doarme. La
etaj, am putut sta însă de vorbă cu secretara literară Carmen Stanciu, care mi-a
spus că asemenea clipe sunt rare, că în
general se joacă în fiecare zi, cu excepţia
celei de sâmbătă şi a vacanţelor şcolare.
Există, aici, un serviciu de Organizare care
cuprinde patru angajaţi ce aleargă prin
şcoli, astfel încât este poate singurul tea
tru din Capitală care reuşeşte să-şi pro
grameze reprezentaţiile cu o lună şi jumă
tate înainte. Se joacă aproximativ două
zeci de titluri, iar unele spectacole sunt
"bătrâne" de zece sau douăzeci de ani şi,
chiar dacă biletele de intrare costă numai

se păstrează. Este o muncă de laborator
petrecută în intimitate, neştiută de spectatori. Un amănunt demn de reţinut:
repetiţia a început la ora 1 3 fix, aşa cum
fusese programată.

Teatrul "Excelsior"
Ajungând, în periplul nostru, la "Ex
celsior", am putut constata că şi aici
spectacolul a fost anulat din cauza caran
tinei. Asta nu i-a împiedicat însă pe actori
să joace într-una din grădiniţele cu care
aveau contract de colaborare.
Am stat de vorbă cu directorul teatrului,
Ion Lucian, care mi-a explicat cu destulă
amărăciune că proiectele lor sunt extrem

Răzvana Niţă
Theatrum Mundi
Nu mică ne-a fost nedumerirea când am
constatat că la Theatrum Mundi, în lipsa
directorului, nimeni nu a putut să ne dea
vreo informaţie în legătură cu activitatea
de zi cu zi a instituţiei. Am aflat totuşi, de
la regizorul Constantin Dicu, care urma să
înceapă, aici, repetiţiile cu Aventura unei
femei cuminţi de Mircea M. Ionescu, că
acestea au fost amânate cu o săptămână.
Motivul? Unul dintre actorii vizaţi să joace
în spectacol, aflând că ar urma să se
plece într-un turneu în S.U.A., a refuzat
rolul pentru că... nu călătoreşte cu avio
nul. Se mai întâmplă!

Teatrul "Ţ ăndărică"
Un teatru pentru copii lipsit de spectatorii
săi obişnuiţi este parcă mai trist decât
unul pentru "oamenii mari" aflat în aceeaşi
situaţie.
Am vrut să surprindem atmosfera unei
dimineţi obişnuite de lucru la "Ţăndărică";
din păcate, din cauza gripei care bântuie
în această vreme în Bucureşti, spectacolul

5 200 de lei (atât pentru copii, cât şi pen
tru adulţi), "Ţăndărică" se poate lăuda că
are cele mai mari încasări (dacă este să
compare cu celelalte teatre
bucureştene). Pentru ca producţiile să
poată fi jucate până la epuizare, condu
cerea s-a gândit să adopte o nouă strate
gie. Începând cu această stagiune, se vor
monta numai două titluri pe an; problema
cea mare o constituie însă găsirea unor
texte specifice teatrului de animaţie.

Teatrul "Ion Creangă"
Aici se repetă Prinţ şi cerşetor de Mari<.
Twain, dramatizarea şi regia: Constantin
Dicu, scenografia: Luana Drăgoescu, mu
zica: George Marcu, mişcarea scenică:
Păstorel Ionescu. Deocamdată repetiţiile
au loc la masa de lectură şi sunt mai puţin
spectaculoase decât cele de la scenă.
Totuşi, este interesantă migala cu care se
caută "cheia" personajelor, biografia aces
tora. Se schimbă idei între regizor şi
actori; la unele se renunţă imediat, altele
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nesigure din cauza unei. ..
aşteptate de mai bine de opt luni. Teatrul
"Excelsior" ar trebui reconstruit din
temelii, numai că Ministerul Cuh:urii, de
care depinde, după ce a tot întârziat
aprobarea lucrărilor, s-a gândit să treacă
"povara" acestei hotănri în seama Primă
riei Capitalei. Aşa că acum cei 34 de
angajaţi aşteaptă răbdători, dar nu şi
foarte optimişti, trecerea de sub umbrela
găurită a ministerului sub aceea, nu cu
mult mai arătoasă, a primăriei.
Până atunci, teatrul îşi vede de ale sale,
fiecare membru al colectivului acoperind
mai mutte funcţii, fiind, după împrejurări,
şi actor, şi tehnician, şi recuziter.
Aşa-numita sală de spectacole, însem
nând de fapt un loc amenajat prin efor
turile trupei chiar în foaierul teatrului, are
doar 98 de locuri. Se joacă şi aici în
fiecare dimineaţă ( fără sâmbete şi
vacanţele şcolare), iar costul biletelor este
de 5 000 de lei pentru copii şi de 1 O 000
pentru adulţi.

Marinela Ţepuş
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Al

ntr-o lume foarte grăbită, toate do

plesnesc.

un mare teatru, nu s-a vândut într-o seară

meniile îşi adaptează durata. Filmele

Cred că la originea hipertrofierii specta

nici un bilet! Nici unul...

nu pot dura peste două ore, iar de

colului teatral nu stă dorinţa de expresivi

Desigur, scurtimea unei păţanii teatrale

regulă se tenrnină chiar după 90 de

tate. Nu, e vorba de defecte omeneşti pe

nu garantează calitatea ei. O oră pierdută

minute. Serialele au episoade de

care persoanele lucide şi bine-crescute

la un spectacol prost trebuie înmulţită cu

trebuie să şi le

trei, cu şase, cu opt. Dar dacă-i doar o

26 sau

reprime. Este

oră, mai ierţi... Altfel, dacă ajunge să se

în primul rând

lăbărţeze la trei ceasuri, te-apucă mân

narcisismul

cărimea, dracii, iar în final te simţi ca un

a rt i s t u 1 u i .

cotoi spânzurat de un bătător de co

Apoi, confuzia

voare.

ideatică duce

Păstrarea spectacolelor teatrale la o

la lipsă de ri

durată rezonabilă are o eficienţă dublă:

goare şi cla

artistică şi economică. Din punct de

ritate, deci la

vedere estetic, tensiunea creşte prin con

lungimi.

"Ce

qu'on con�ort

centrare,

atenţia

privitorului

nu

se

împrăştie. Dacă are alte necazuri- şi cine

bien, s'enonce

n-are necazuri? - nu apucă să se mai gân

clai re m e n t " ,

dească la ele şi beneficiază de terapia

zice

clasicul.

artei. În partea economică: piesa gigantică

Este apoi do

cere o extensie în toate dimensiunile, nu

rinţa actorului

numai în cea temporală. t-poi, un specta

52 de minute. În tenis a apănut tie-breok-ul

"de a avea şi el un moment". "Dacă tai,

col reputat ca fiind foarte lung goneşte

şi se joacă pe suprafeţe dure pentru ca

meştere, eu cu ce mai rămân?" zice

spectatorii care, din omeneşti motive,

schimbul de mingi să fie scurt. În fotbal s-a

actorul. "Am mamă, nevastă, copii! Cum

preferă

introdus "moartea subită". Cărţile s-au

să apar în faţa lor cu două replici?" Şi

teatrale maximum două ore. Alte două

să

rezerve

nobilei

distracţii

subţiat. Chiar şi manualele au devenit sin

atunci regizorul, milos, îl lasă să facă şi

sunt

tetice şi se bucură de succes cele care

zece tumbe.

călătoriei lungi către centrul teatral al

oricum

rezervate

în

principiu

propun învăţarea unui subiect în lecţii de

Într-un recent spectacol am văzut un

oraşului şi revenirii în marile cartiere.

câte 1 O minute.

actor, cam de tânăr specializat în şuşe,

Cum regizorii şi directorii de teatru,

Tendinţa mondială este de a scurta dura

care băga pur şi simplu de la el. băga text

printr-o fatalitate, stau de regulă în zona

ta spectacolului de orice fel pentru a da

gros, luat nitam-nisam din... Biblie, fără

Bălcescu-Magheru, ei nu sesizează, pro

timp spectatorului să mai facă şi altceva.

legătură cu piesa. E clar că regizorul îi per

babil, acest aspect.

Numai teatrul românesc propune specta

misese. Zicea şi cerşea aplauze. Nu s-a

Există în urbea noastră, şi nu puţini,

cole anacronic de lungi. Este o complici

oprit până nu le-a căpătat. Unde eşti tu,

oameni care n-au mai fost la teatru de

tate actori-regizori-producători, o mon

Tepeş-doamne?!

cinci ani, de doi ani, de un an. Ar fi intere

Cu asemenea adaosuri, cu scene mute

sant. dacă mijloacele tehnice ar penrnite,

struoasă coaliţie împotriva spectatorului.
Veţi spune: când e vorba de texte clasice,

prelungite infinit, cu jocuri de lumini de

ca însăşi revista "Scena" să facă un sondaj

mă rog, respectul ar putea impune

dragul luminilor, cu muzici întinse ca

în acest sens, relevând eventual şi cauzele

păstrarea duratei originale.

Răspund:

guma de mestecat de dragul compozi

absenţei de la spectacole. Oricât iubesc

argumentul n u ţine! Regizorul îşi ia

torului, făcătura poate ţine ore în şir.

teatrul şi oricât de aproape mă aflu de el,

oricum, mai ales faţă de textele clasice,

Singurul sacrificat, singurul la care nu se

în unităţi spirituale ca şi în număr de staţii

libertăţi care merg până la blasfemie. Taie

gândeşte nimeni e spectatorul. El moare

de troleibuz, am ca prim motiv de ezitare

ca-n brânză. Dar asta nu scurtează spec

de sete, vrea să facă pipi, cască, adoanrne.

în a-1 frecventa lungimea spectacolelor. Ea

tacolul. Pentru că apar "momente" extra

Şi când se trezeşte, la vreun ţipăt parazi

este nemăsurată, incomparabilă cu durata

textuale care lungesc tărăşenia peste

tar, "ăia" sunt tot acolo. La pauză, dacă i

celorlalte activităţi zilnice. Îmi perturbă

durata presupusă de rostirea întregii

se îngăduie o pauză, garderoba e asaltată

grav bioritmul.

piese. Când e vorba de texte contempo

de bieţi cetăţeni care-şi blestemă zilele că

rane vedem că autorii au, de regulă,

n-au rămas acasă cu televizorul şi cu

Să scriem scurt, să facem un teatru al

conciziei, impulsiv, elegant ŞI atractiv prin

decenta să scrie puţin. Totuşi specta

Internetul.

concentrare. Să ne opnm, Inclusiv cu

colele apar dilatate absurd şi, ca orice

Aşa se explică de ce, de curând, la o piesă

acest articol, la timp.

broască umflată peste limita admisibilă,

bulevardieră de pe un mare bulevard, la

�
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1 Regele şi

cronica

intele p ci u nea
�

enmecat d e cartea l u i Heinrich
Zimmer Regele şi cadavru!, la rân
dul lui fascinat de Somadeva, cla
sic al literaturii indiene de limbă sanscrită,
Vlad Zografi oferă scenei o scriere cu un
statut ambiguu: mai mult decât o drama
tizare, mai puţin decât o operă cu
adevărat liberă de modelul filosofic şi li
terar originar. Tntr-un comentariu pe mar
ginea piesei, dramaturgul povesteşte că la
început i s-a părut suspectă dorinţa
savantului genman de a interpreta mi
turile, "dar pe măsură ce parcurgeam
paginile, interpretarea lui mi se părea
chiar mai frumoasă decât povestea pro
priu-zisă". De aici, probabil. şi impulsul de
a oferi, printr-o lectură dialogată, obiecti
vată, propriul comentariu pe marginea
mitului: "Cadavru! pe care Regele îl
poartă în spate în această piesă, în
noaptea cea mai lungă a vieţii sale, este
tocmai partea negativă a destinului nos
tru: lenea noastră, şansele pierdute,
impostura, compromisurile noastre,
amânările, ratarea autenticului, fricile, min
ciuna şi aparenţele - toate din
alcătuit ne-destinul nostw"
Liiceanu).
Ca
n�� �h�g�n
a refonmulează în
ndamentale ale vieţii prin pilde
final deschis; rezolvarea
desăvârşeşte procesul iniţiatic. Tn tramele
străvechi şi eterne ale mitului - naşterea,
viaţa, iubirea, moartea - autorul modem
introduce semnele modernităţii şi se
întreabă în ce măsură tehnicile zilei de azi
şi dorinţele iscate de ele modifică struc
turile ţinând de penmanenţa fiinţei u
mane. Transplantul nu dă naştere unor
respingeri imunitare şi dialogul dramatur
gului cu eternitatea nu se desfăşoară în
condiţiile umilitoare ale inegalităţii. Arti
culaţiile conflictului suferă însă din cauza
structurii repetitive, caracterul dramatic
este discret până la dispariţie.
Dialogul spectacolului cu publicul mi s-a
părut a fi blocat de respectul cultural.
Conştientă că elaborează cu nişte că
rămizi foarte preţioase, Andreea Vulpe
ezită să le mânjească, să le fasoneze con
fonm nevoilor scenei. Hieratică şi maies
tuoasă, naraţiunea scenică pregetă în faţa
descojirii şi stoarcerii fructului literar până

F

cadavru! 1

ca spectacol

la sâmburele său teatral. Reorganizarea Tntr-un comentariu la textul lui Vlad
textului (varianta scenică în comparaţie Zografi, criticul Dan C. Mihăilescu scrie
cu cea tipărită), prin plasarea la început a despre "reveria sapienţală" care face ca
povestirii despre trans
REGELE ŞI CADAVRUL de Vlad Zografi
TEATRUL
plantul de creier aplicat
NAŢIONAL "I.L CARAGIALE" din BUCUREŞTI
Data
tinerilor care vor să
reprezentaţiei: 7 februarie 1 999
Regta: Andreea Vulpe
plece în India pentru a
Scenografia: Oana Botez
Muzica: Fonmaţia Vama Veche
înţelepţi, nu
Coregrafia: Roxana Colceag
Distribuţia: Dragoş Stemate
răspunde unor nevoi in
(Regele, Albert), Marius Bodochi (Cadavru!, Cerşetorul, Hoţul,
teme de simetrie, de
Dan), Tatiana Constantin (Bufonul, lsabela, Fata, Claudia), Marius
ritm, de anmonie. Spec
Galea (Ministrul. Prietenul, Primul Brahman, Profesorul), Aimee
tacolul se poate opri
lacobescu (Bătrâna, Femeia), Vlad lvanov (Ali, Al Doilea Brahman,
oriunde şi poate dura la
Cavalerul. Max, Fiul), Mircea Anca (Califul, Maestrul, Regele
infinit Copleşită de rep
Poloniei, Bărbatul), Giliola Brăileanu-Motoi (Femeia, Fata), Silviu
utaţia gândirii hinduse,
Biriş (Prinţul, Al Treilea Brahman).
de supleţea intelectuală
a comentatorului genman, de superla piesa că fie "un pariu regizoral deloc
tivele cu care este înconjurată dramatur invidiabil". Este un fel de a spune că,
gia lui Vlad Zografi, regizoarea îşi interzice
orice iniţiativă ludică, contaminând prin
•

•

•

•

•

x
penmite
me:ercarea, doar uneori izbutită,
de a diferenţia expresiv person
ajele simbolice - Cadavru!,
Cerşetorul - de cele implicate
în pilde. Ceea ce Tatiana Con
stantin reuşeşte doar la nivel
expozitiv. Vedem că ea e şi
Bufonul-maimuţă şi diversele
ingenue sau intrigante, dar
ipostazele nu se articulează în
vreo legătură organică. Fără
acces la lumea ideilor, ci doar la
aceea a întâmplărilor şi a
învăţămintelor decurgând din
ele, ceilalţi interpreti com
pletează cele două dimensiuni
ale spectacolului, făcând parcă şi
mai evidentă absenţa celei de a
treia: volumul. Dragoş Stemate,
interpretul singurului personaj
care parcurge doar propria
iniţiere în frumuseţile miste
rioase ale înţelepciunii, alunecă
pe suprafaţa cuvintelor, con
tribuind decisiv la senzaţia de
care împâcleşte
spectacolul.
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DUMNEZEU BlNECUVĂNTEAZĂ AMERICA de Petre Barbu
THEATRUM MUNDI Data reprezentaţiei: 1 7 februarie 1 999
Regia: Atila VIZaUer
Scenografia: Mihai Pastramagiu
Muzica:
Sorin Romanescu Mişcarea scenică: Aorin Fieroiu Distribuţia:
Viorel Păunescu (Ilie Hermeneanu), Silvia Codreanu (Domnica
Hermeneanu), Mecleea Marinescu (Luiza), Ion Bechet (Vladimir),
Raluca Penu (Puşa). Dan Tudor ( Dan Dugan), Vasile Toma
(Remus). Octavian jighif'Eiu (Boby), Irina Scutariu (Cristina).
•

•

•

•

•

•

C

•

cursurile erau în mare

teatru în teatru, nesupărâtoare în sine, nu

parte "aranjate"? Posibil.

contribuie, cred, prea mult nici la edifi

Oricum, din acest punct

carea publicului, nici la îmbogăţirea sem

de vedere, Petre Barbu

nificatiilor scrierii. În schimb, regizorul

a fost norocos, piesa lui

rămâne dator în privinţa exploatării în

neavând

de

"decât"

vreo

aşteptat

adâncime nu doar a sensurilor, ci şi a

trei

emoţiilor pe care le pune în mişcare

ani

până să ajungă pe scenă

piesa. Căci, în ciuda tuturor obiecţiilor

(textul a obţinut premiul i

"formale" ce i se pot aduce,

i neva care s-ar amuza să facă o

în

1 996, la concursul de dramaturgie

Dumnezeu
binecuvântează America vorbeşte cu sin

statistică a montărilor cu piese

"Camil Petrescu" al Ministerului Culturii).

ceritate - şi e o sinceritate brutală uneori,

premiate la feluritele concursuri

Nu-i vorbă,

Dumnezeu binecuvântează

disperată alteori, dar pe care o simţi, tot
timpul, neprefăcută - despre noi, despre

concluzii i nteresante; ar constata, de

America nu este ceea ce se cheamă o
piesă care se pune singură în scenă. E o

pildă, că din zece titluri maximum două

poveste stranie, cu şi despre oameni

eşec, mizerie şi inutilitatea luptei împotri

de dramaturgie ar ajunge, fără îndoială, la

visurile şi coşmarurile naţionale, despre

au văzut "luminile rampei", celelalte con

stranii- care, totuşi, nu sunt alţi i decât cei

va eşecului şi a mizeriei. Toate acestea

tinuând a fi citate (mai rar citite), de la un

pe care îi vedem şi îi auzim zilnic în jurul

sunt, în spectacol, enunţate - dar numai

an la altul, printre "operele care ar meri

nostru de câţiva ani încoace: un tată,

ta să... ". (Observaţia se referă, bineînţeles,

muncitor şi turnător (nu de meserie, ci

în schimb, să-i însu

la România, la piesele româneşti şi la con

din vocaţie), tiranic şi, totodată, slab,

ţi - o echipă foarte

cursurile româneşti.) Să fie această neîncredere în premianţi o ami ntire din
deceniile "de tristă amintire", când con-

i _e,.fX't
.. ll(:ăl'l�ll'r
pierde, până la urmă, mintU
bulentă şi "r

t

bo

A "l"'-'d"'
' >flnge

autoritar,

�·..-;,-.xpe
·
enţei mai bogate, Raluca
enu (Puşa- activista); dramatism şi con
centrare vădeşte şi Medeea Marinescu,
şi actual "domn",

E

o

faună

pestriţă,

lesne

pe când Silvia Codreanu
convingătoare

în

(mama) e

ipostaza

"tulburată

recognoscibilă, deşi deghizată, prin sune

mental" a personajului, în rest actriţa

tul neobişnuit al limbajului pe care îl

forţându-şi neplăcut glasul (spre a părea

foloseşte, în defilare de (arhe)tipuri cu

mai matură? nu era nevoie, dată fiind con

pretenţii la întemeierea unei mitologii

venţia propusă de mizanscenă!); Irina

naţionale. Textul are, sub acest aspect, un

Scutariu reuşeşte să dea "carne" unei

putemic "sunet" derepopescian, înscriin

apariţii imaginare întrucâtva ambigue. Din

du-se şi ca registru stilistic (realismul fan

componenta masculină a distribuţiei se

tastic) în descendenta unor drame pre

desprinde, prin jocul genuin, ardent

dudului din rai sau Mireasa
cu gene false, de pildă. Îl deosebeşte de

însă deloc ... ) Ion Bechet, interpretul ado

cum Ca frunza

(căruia un plus de tehnică nu i-ar strica

ele naraţiunea mult mai "strânsă", deşi

lescentului din unghiul căruia e spusă, de

Petre Barbu este, prin această dramati

fapt, povestea; o evoluţie bună, nuanţată

zare a romanului său omonim, debutant

au şi Vi orei Păunescu şi Vasile Toma; Dan

în scrisul pentru scenă.

Tudor

La transpunerea în spectacol a piesei a

impune prin umor şi dezinvoltură, com

purces, după realizarea unei variante
radiofonice, regizorul Atila Vizauer. El a
urmărit în primul rând o limpezire a tex
tului, eliminând unele episoade (printre
care şi finalul "literar", destul de derutant,

(întreprinzătorul

Dugan)

se

poziţia sa fiind însă la un pas de

a cădea
că actorul nu va
face acest pas!); Octavian j1ghirg1u dese
nează credibil silueta unu1 rock.er cam
zănatic, dar în fond "bă1at bun",

în exhibiţie (să sperăm

într-adevăr) şi căutând să le expliciteze,
prin mizanscenă, pe altele. Operaţiunea
aceasta îi reuşeşte - deşi sugestia de

�
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Alice Georgescu

.

Ma•

b�ne m u z a
decât g o s
�

.

aviana Stănescu imparte femeile,
după cum se poate deduce din
titlul unuia dintre volumele sale
de versuri, în două categorii: gospodine şi
muze. În ceea ce o priveşte, face, fără
îndoială, parte din a doua categorie.
Pregătirea ei ştiinţifică (inginer automa
tist) transpare în autoorganizarea fi ască
a textelor, care face confortabilă
ele
ele

S

spatele scenei. Regizorul găseşte inspirate
rezolvări şi la nivel de amănunt, asociind
metaforele poetice cu metafore teatrale
adecvate. Este adevărat că el alege pentru
spectacol o tonalitate aflată între comic şi

·n scenă marile teme tribuie în mare măsură la senzaţia de rafi
��gce poate fi calificat nament cultural.
rili>diri'li:i!lt!!:ca postmodern toc- Neîncrederea în receptivitatea publicului
prezenţa lor
PROSCRISA de Saviana Stănescu TEATRUL DRAMATIC din
GALAll Data reprezentaţiei: 6 februarie 1 999 Regia: Vasile
vorba despre contra
Nedelcu Scenografia: Gabriela Bodnărescu Catargiu Muzica:
dicţia irezolvabilă dintre
Iosif Herţea M işcarea scenică: Malina Andrei Distribuţia: Vlad
individ şi colectivitate,
Vasiliu, Stelian Stancu, Daniel Iancu, Petre P�uşă, Gabriel
dintre inteligenţă şi sen
Constantinescu, Lucian Pânzaru, Aureliu Bâtd, Cătălin Cucu, Dan
timent, dintre suflet şi
Petru, Ucă Dllnilă (Proscrişi), Uliana Lupan, Ana-Maria Ciucanu,
trup, dintre bărbat şi
Tamara Constantinescu, Veronica P�uşă, Magda Vemescu,
femeie. Eroina-cheie, in
Cannen Miron, Elia Leuştean, Corina Constantinide, Cannen
terpretată cu sensibili
Duru, Tamara Manea (Proscrise), Luna-Bella Brudiu (Copilul); la
tate şi gust de Liliana
tubă: Aorin Olaru, la violă: Tamara Manea.
Lupan, trece printre
la o astfel de piesă fără poveste (dar nu şi
proscrişi şi proscrise, urmându-şi drumul
patimilor într-o direcţie lipsită de ţintă. fără conflict) este repede infirmată de
Unitatea stilistică a jocului actorilor este aplauz�le puternice cu care sunt răsplătiţi
admirabilă. Nu există disonanţe, scenele actorii. Însuşi şoferul teatrului îmi
de grup sunt coerente, doar cursivitatea mărturisea, ducându-mă la gară, cât de
lasă de dorit într-o oarecare măsură. mult i-a plăcut "mai ales când iese în
Muzica lui Iosif Herţea, un comentariu scenă copilul, că mie tare mi-s dragi ... .
parodic la şansoneta sentimentală, con•

•

confruntare diversele voci
ale aceleiaşi persoane. Vasile Nedelcu a
sesizat cu fineţe acest lucru atunci când a
pus în scenă, cu un gust arhitectural sigur,
o secţiune din opera ei poetică. Farmecul
spectacolului vine din atenta organizare la
nivel macrostructural, care nu face nici o
concesie elementului fabulator aflat la
îndemâna oricui. Dispensându-se de pre
texte narative, Vasile Nedelcu ordonează
episoadele într-o formă muzicală strictă,
cu preludiu, dezvoltare, punct culminant
(chiar la secţiunea de aur a duratei spec
tacolului) şi coda. Metafora "teatru în
teatru" este valorificată imaginându-se un
dublu al spectacolului real, care s-ar
desfăşura pentru un public virtual, aflat în

Cine

•

•

•

"

Adrian Mihalache

•

•

ma1

are nevoie

espre acest spectacol n u se
poate spune decât că, probabil
din lipsă de imaginaţie şi fascinat
fiind de personalitatea lui Silviu Purcărete,
tânărul regizor Bogdan Cioabă a împru
"
mutat" imagini din producţiile craiovene,
lipindu-le în Antigona după cum 1-a tăiat
capul. Rezultatul? O banală localizare de

D

•

•

I Antigona 1

de localizări?

care mă tem că nimeni
nu are nici o nevoie.
Într-un astfel de con
text, însă, orice încer
care de analiză critică ar
friza ridicolul.

Marinela Ţepuş

ANTIGONA după Sofocle. Adaptarea: Bogdan Goabă TfATRUL VALAH
din GIURGIU
Data reprezentaţiei: 2 februarie 1 999
Regia: Bogdan
Cioabă
Scenografia: Cristina Ciucu
Efecte muzicale: Dan Oprescu
Distribuţia: Mirela Nicolau (Antigona), Petrişor Stan (Creon), Aorin Dumitru
(Hemon), Cătălina Murgea (Tiresias), Geo Pintenaru (lsmena), Doina Stan
(Euridice), Ion Cojocaru (Paznicul), Gabriela Munteanu, Geo Pintenaru ,
Aorin Dumitru, Ion Cojocaru , Nicolae Botezatu, Dinei Ţancof, Gelu Anghel,
Voicu Ciobanu (Corul).
•

•

•
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1 Farsa jupânului

Intelectualul,

Pathelin 1

chiar nec i nst i t,

tot sărac rămâne

superinteligentul avo
cat. secondat de o
soţie atât de coope
rantă, rămâne totuşi
sărac? Autorul anonim
intercalează, între prostia negustorului şi sofisticăria avocatului,
pragmatismul solid al ciobanului, ca o
soluţie pe care, la rândul nostru, ar meri
ta s-o adoptăm dacă am putea, obişnuiţi
cum suntem, de prea multă vreme, cu
practicarea celorlalte două.
Comel Todea ştie să-i facă pe părinţii
copiilor veniţi la spectacol să recepteze
piesa prin intenmediul straturi lor culturale
care i s-au suprapus. El ne face percepti-

FARSA JUPÂNULUI PATHEUN TEATRUL "ION CREANGĂ"
Data reprezentaţiei: 26 februarie 1 999 Regia: Cornel Todea
Scenografia: Luana Drtgoescu Distribuţia: Cristian lrimia (Pierre
Pathelin). Anca Zamfirescu (Gui llemette) , Mihai Verbiţchi
(Negustorul), Lucian lfrim (Ciobanul). Boris Petroff Uudecătorul).
•

•

•

•

•

arsa jupanului Pathelin este întreg
teatrul laic burghez in nuce. Fără
mofturi ritualice şi fără trimiteri
transcendentale, avem poveste cu sus
pans, umor de situaţie, joc verbal şi lovi
tură de teatru. Lipseşte dinamica psiho
logică, evoluţia caracterologică, deşi până
şi aceasta este schiţată în figura ciobanu
lui. Deconcertează, pe de altă parte, perspectiva antiintelectuală: cum se face că

F

Logica
crisă la sfârşitul secolului XVI,
Cum vă place este ultima come
die din cronologia creaţiei lui
Shakespeare ( 1 599). După ea u nmează
Hamlet, care deschide capitolul noului
secol cu neliniştea marilor întrebări, mari
lor îndoieli, marilor tragedii. Fiind şi ultima,
Cum vă place este şi cea mai complexă,
mai îngândurată, firul jocului vesel
împletindu-se mai pronunţat cu melanco
lia şi perspectiva amară asupra lumii. O
lume rea, o lume nebună, unde domină

S

invidia şi ura, minciuna şi fărădelegea,
intriga, lăcomia şi tirania. Un tron e uzur
pat - ca şi în Hamlet. Ducele Frederic îi ia
locul fratelui său, care pleacă în surghiun;
se instaurează intoleranta. Viaţa e ame
ninţată la Curte, iubirea sinceră şi fru-

�
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bilă atât nota suprarealistă din scena
simulării bolii - luată parcă din Les
mamelles de Tiresias -, cât şi darul replicii
- demn de Wilde sau de Shaw - din
scena procesului. Copiilor le dă baloane
la intrare şi un ritm alert al desfăşurării, ca
să nu-i plictisească. Actorii sunt
convingători, simpatici, cu o remarcă spe
cială pentru prospeţimea caldă a lui
Lucian lfrim în rolul Ciobanului. Specta
colul este moralizator în modul cel mai
eficace: îţi arată că, şi necinstit să fii, tot
sărac rămâi!

Adrian Mihalache

1 Cum vă place 1

v1sel o r
•

moasă - imposibilă. Atunci, unde mai e
posibilă fericirea? Dacă n-o luăm în tragic
- Shakespeare n-o ia încă -, pe tărâmul
fanteziei, printr-o eschivă. În vis. Pro
fesorul Ion Zamfirescu numeşte această
comedie "fantezie plină de aer, lumină, ti
nereţe şi dragoste" ("Istoria universală a
teatrului"). Sunt patru perechi de în
drăgostiţi aici, a căror iubire nu e împărtă
şită decât pe tărâmul refugiului pasager,
pădurea Ardenilor. Pădurea viselor, cum
a mai fost numită. Acolo scenele de
dragoste au "logica vi
selor. Planurile, perso
najele, timpurile - tre
cutul. prezentul şi
viitorul - sunt amesteeate; şi poezia se a
mestecă şi ea cu paro
dia" Uan Kott, "Shake
speare, contemporan
ul nostru").
E tulburătoare trecerea dintr-un tărâm
real, violent şi zgomo
tos de nedreptăţi, de la Curtea ducelui
Frederic la tărâmul salvator, de ficţiune, în
spectacolul regizat de Alexandru
Colpacci. Personajele trec gârbovite,
umilite, cu revolta şi disperarea în spate, o
punte întinsă de-a lungul sălii, între două
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scene; una mai mică, în fund, reprezen
tând tărâmul ducal, şi cea mare, scena
propriu-zisă, care închipuie, în sclipiri de
oglinzi şi umbrele cu ramuri, pădurea
Ardeni. Trec cu o mişcare lentă, aproape
dureroasă, cu priviri nesigure, care se
caută în oglinjoare atâmate la brâu. Au
pomit dintr-un loc unde dialogul nu e
posibil decât în acute stridente, în ţipete,
unde gesturile sunt îmbrânceli şi rosto
goliri, viaţa e trăită cu sufletul la gură şi se
duc unde... cine ştie ce altă amăgire
dureroasă îi aşteaptă. Dar de ce a creat
Alexandru Colpacci două scene ? Pentru
a pune faţă în faţă cele două târâmuri. Ca
într-o oglindă. Motivul oglinzii domină,
după cum se vede, spaţial şi scenografic,
spectacolul, cu multiple sugestii. La care
am fi reacţionat mai bine dacă - ofl - nu
ne-ar fi ţinut ideea (altfel, perfect moti
vată) cu capul întors spre dindărăt vreo
trei sferturi de oră, într-o poziţie inco
modă, în care ne-a înţepenit gatul. Ne-ar
fi trebuit nişte scaune tumante.
Pe tărâmul visului, luminos ŞI dominat de
o perdea diafană în fundal (excelente,
decorurile lui T. Th. Ciup , pl1ne de fan
tezie, costumele creat de V1oara Bara),
tonurile şi gesturile devin nonmale. Mai e
o frenezie a lor, la cele patru p rechi de
îndrăgostiţi mai ales. dar e e în logica

visului - exuberanta libertăţii. Chiar dacă
e o amăgire, dragostea devine posibilă
aici, are farmecul şi sprinteneala jocului
vesel, graţios, de hâ�oană, harul îngă
duinţei şi al îndoielii cusute doar de nes
tatornicia firii. Aici travestiul devine un
mijloc de cucerire, ingenios şi inspirat.
Firea omului e doar prospectată, cu
seninătate şi blândeţe, cu ascuţime şi
paradox. Aici sclipeşte inteligenţa celor
doi bufoni, Tocilă şi jacques Melancolicul,
iar vorbele lor adânci, scrutătoare au
greutatea adevărului şi a toleranţei. Pe
aceeaşi punte pe care au trecut de pe un
tărâm pe altul (de pe o scenă pe alta, căci
viaţa e o scenă, nu?) îşi susţine jacques
demonstraţia despre vârstele omului,
reabilitând parcă, într-un zâmbet de com
pasiune, umilinţa primei treceri.
Ar fi - şi ar merita, cred - multe de spus
despre spectacolul lui Alexandru Col
pacei. Voi rezuma, doar, risipa de fant�zie
cu care 1-a conceput, motivul de sugestii
multiple al oglinzii, care-I domină, ele
ganţa jocului pe care o imprimă chiar şi
scenelor stridente de violenţă, accentul
parodic care însoţeşte majoritatea mo
mentelor. Atât de mult încât, voit sau nu,
diminuează, din păcate, poezia. l-aş
reproşa şi o slăbire de ritm, prin alungiri
nemotivate ale unor momente, ca re
citaluri de sine-stătătoare. Marea creaţie
in acest spectacol cred că e a lui Mircea
Andreescu in Tocilă. Actor deosebit de
înzestrat al colectivului braşovean, remar
cat in zeci de roluri de-a lungul timpului,
Mircea Andreescu compune un personaj
sclipitor de isteţ, vioi şi plin de duh, cu o
inspiraţie şi o plăcere a jocului care cu
ceresc. A doua creaţie, zic eu, e a tinerei
Iulia Popescu în Celia, debutantă acum
trei luni într-un spectacol numit Şantaj.
Celia ei e frenetică, romantică, suavă,
temperamentală- şi nestăpânită în ar
doare. Jacques Melancolicul are un mo
ment magistral în interpretarea lui
Costache Babii, la sfârşitul primei părţi, cu
monologul vârstelor, apoi se cam pierde
în costumaţii extravagante şi sporadice
comentarii.
Dan Săndulescu realizează cu inspirate
efecte dublul rol al Ducelui surghiunit şi al
fratelui său. Aş mai nota, ca o bună pres
taţie, jocul concentrat şi convingător al
tânărului Traian Grigoriu în Orlando, nat
uraleţea expansivă a tânărului Marius
Cordoş - Silvius, experienţa măsurată în
efecte a lui Adrian Răţoi în Charles,
apariţiile lui E.M. Braşoveanu şi George
Custură.
Mara Nicolescu desfăşoară multă energie
în compunerea pretenţiosului rol al

Rosalindei, e expresivă şi dinamică, dar nu ştiu de ce - la limita convenţionalului.
De unde nu se mai simte poezia.
Poate că aşa a vrut regizorul, dar ăsta e

punctul unde parodia copleşeşte sunetul
sensibil şi suav al lirismului în spectacol.
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1 Romeo şi Julieta 1

El i sabetandra răt ă c ită
mite momente drama
tice - instaurând domi
naţia visului asupra rea
lităţii (crede cronicarul,
supralicitând, desigur).
Toate premisele acestea
încarcă aşteptarea spec
tatorului, îl contrariază.
Dacă se întâmplă cumva
să sesizezi vadul de clari
tate de care se îngrijeşte
Tomory pentru a evoca
"falnicul caliciu de floa
re", sau dacă observi
neliniştea băieţească a lui
Romeo povestindu-şi visul demi-erotizat
prietenilor Mercutio şi Benvolio, atunci
accentele acestea erotic-onirice încălzesc
încă o dată misterul lecturii. Ba, în
momentul în care Mercutio glumeşte poate că "te-a călcat" Regina în vis -, iar
femeia imensă îşi face apariţia în fundal,
simţi că spectacolul stă să explodeze. Et
que la terrible femme elisabethaine va
"foutre" tout ce qu'elle prend dans son
passage onirique-erotique, învăluind totul
în plasma ei orgasmatică şi barocă.
Surpriza ne rezervă, însă, epuizarea spec
tacolului chiar în acest punct anunţător.
De ce, Peter? Matroana cu obraz de aur
nu face altceva decât să reapară cu
prichindelul din când în când pentru câte
un sonet aşa... pentru atmosferă, iar copiii
noştri îndrăgostiţi îşi continuă story-ul sâr-

ROMEO ŞI JUUETA de William Shakespeare
TEATRUL DE
NORD din SATU MARE Data reprezentaţiei: 7 februarie 1 999
Regia: Peter TOmOry Decorul: Stefan Schulz Costumele: jucit
Kăthay Dobre Distribuţia: Carol ErdOs (Escalus), Ştefan Mareş
(Paris), Marcel Mirea (Montague), Radu Sas (Capulet), Eusebiu
Meţcaniuc (Batthasar), Pavel Bartoş (Romeo), Ioan Ardelean
(Mercutio), Valentin Branişte (Marcus), Emanuel Petran (Benvolio),
Adrian Matioc (Tybalt), Vasile Blaga (Lorenzo), Gabriela Dorgai
(Doamna Montague), Adriana Vaida (Doamna Capulet), Monica
� Uulieta), Anca Similar (Doica julietei), Rora Demeter şi
Cristian Dan (Chorus); în alte roluri: VIOiica Suciu, Ion Tlfor, Daniela
Moisuc. Valentin Branişte. Ioan Gavrilaş, Eusebiu Metcaniuc. Raluca
Sas Marinescu, Laura Morar, Vlad Olico, Edgar GOrbe. Tamâs
Gombos, GyOrgy Nezezon, Mihăly lgli.
•

•

•

•

•

•

eter Tomory procedează în felul
următor: ancorează întreg spec
tacolul de o structură etajată din
lemn, vopsită într-un galben net, impetu
os, aşa cum şi-a imaginat-o scenograful
Stefan Schulz. Galbenul acesta întărâtat
provocator îl lasă, totuşi, să se distileze în
tonurile de bej-gălbui şi alb ale cos
tumelor splendide create de Jud it K6thay
Dobre. Nuanţele deschise şi curate se
întunecă una pe alta, în chip nebănuit,
istovite tocmai de rudenia lor discretă şi
solară. La rândul lor, formele rotunde sau
longiline ale costumelor (conciuri mari,
pălării ori redingote) interoghează mereu
spaţiul dominat de structura din lemn în
unghiuri drepte.
Suntem avertizaţi de frumuseţea "obiec
tului" care promite a fi (cel puţin) specta
lui
colul
Peter
Tomory cu Romeo şi
Julieta; şi, totodată,
de provocarea lec
turii. Căci regizorul
i ntroduce în scenă,
din prima clipă, un
personaj misterios:
femeia abnormă cu
chipul aurit, în somp
tuos costum elisa
betan, secondată de
un Shakespeare miti
tel,
Orfeu
docil
ciupind strune de
arci/iata? chitarrone?
lăută? lirone? (Nu, de
chitară.) Femeia ros
teşte sau cântă sone
te în scurte intermez
zo-uri, apare straniu,
supraveghează anu-

P
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guincios şi fără farmec, plictisind foarte
tare. Pe deasupra, actorii interpretează
rău, spunerile lor de replici ating sono
rităţi înspăimântătoare..., am în câteva
rânduri senzaţia că se întrebuinţează o
traducere de contrabandă. Scenă cu
scenă galbenul stăruitor din decor se trivi
alizează (prin ce mai recunoşti provo
carea?), şandramaua de dreptunghiuri
începe să te irite prin masivitatea ei
oţioasă, splendoarea costumelor devine
gratuită, iar melodrama veroneză trece în
timbru! veşted al serialelor produse de
studioul AZTECA.
Se salvează, oarecum, din aglomeraţia de
spuneri strepezitoare de ureche (de ne
imaginat Adriana Vaida în Doamna
Capulet, greu cu Vasile Blaga în Lorenzo
sau cu Ştefan Mareş în Paris), de ipostaze
dramatice serbede sau, dimpotrivă, aiuri
toare (vezi Doica Julietei) câţiva inter
preţi, cum ar fi Ioan Ardelean în Mercutio,
Adrian Matioc în Tybalt, puţintel Radu
Sas, Carol Erdos sau Emanuel Petran.
În fine, mă bucur să consemnez: Peter
Tomory ispiteşte cetăţeanul sătmărean la
un spectacol Romeo şi Julieta fascinant,
misterios tăinuitor de abisuri în abisuri de
semne şi lumi ... (atâta doar că spectacolul
acesta se termină la nici o pătrime de
timp din derularea lui).

Sebastian-Vlad Popa

Poezia

i n o centei

1 Romanţioşii 1

�

e la o vreme încoace, Teatrul
Tineretului tinde să redevină
ceea ce era odată: un punct de
atracţie pentru tinerii actori, un loc în care
aceştia să-şi poată desăvârşi pregătirea
profesională sub îndrumarea unor regi
zori de ţinută ca Vlad Mugur, Alexandru
Dabija sau a mai tânărului lor confrate,
Vlad Massaci.
Romanţioşii poartă însemnul acestei
dorinţe de revigorare a unei instrtuţii, nu
mai bogată decât altele, dar care vrea cu
încrâncenare să-şi găsească rostul printre
teatrele româneşti de elită. În acelaşi timp
este, poate, cea mai rotundă, cea mai
emoţionantă şi cea mai matură creaţie de
până acum a lui Vlad Massaci. Reuşft, mai
ales datorită simplftăţii discursului scenic,
spectacolul încântă şi descântă în acelaşi
timp, asemeni unui joc dintr-o adoles
cenţă pierdută şi recuperată.
Fără decor - doar două ziduri de lumină
(ingenios "construft:e" cu ajutorul reflec
toarelor) ce despart proprietăţile celor
doi vecini cârcotaşi (în fond, buni pri
eteni) precum şi sufletele naivilor lor fii
ce-şi hrănesc iubirea din romane -, trama
se întrupează numai prin jocul actorilor.
Uşoară şi totuşi grea încercare, dacă
punem la socoteală faptul că piesa e
scrisă în versuri şi acestea presupun o
anume rostire şi o mişcare adecvată. În
plus, chiar dacă la prima vedere aduce
mai degrabă cu o farsă, Romanţioşii
poartă în sine acea dulce-amară ironie la
adresa tinerilor prea visători, care, dacă
este atent speculată, poate da la iveală un
spectacol de tot hazul. Lucru care se şi
întâmplă. Astfel, din nimic pare că se
iveşte un întreg univers, în care freamătul
celei dintăi iubiri se confundă uşor cu
spaima teribilă că aceasta nu se va putea
împlini vreodată din cauza unor părinţi
despotici, certaţi "întocmai" ca-n po
vestea lui Romeo şi a julietei.
Este atâta naivă fervoare în interpretarea
celor doi protagonişti, Gabriela Crişu
(Sylveta) şi Bogdan Talaşman (Percinet),
nicidecum cabotini, care-şi conduc per
sonajele pe firul unei comedii discrete,
nealterată de nici o exagerare, încât
trăirile şi zbaterile lor, desprinse din filele
cărţilor crt:rt:e, ne amuză, dar ne şi emo
ţionează. Alături de ei, Tudor Tăbăcaru şi
Ovidiu Crişan fac faţă cu aplomb, cu
multă bonomie şi cu suficient haz per-

D

mult din dorinţa de a se înveseli pun la care ne aminteşte de poezia unei
cale (cam pe ocolrt:e) nunta copiilor lor, inocente pierdute.
dându-le satisfacţia de a trăi "de-adevă
ratelea" o întâmplare eroică: răpirea şi re
cuperarea prin luptă pe viaţă şi pe moar
te a logodnicei.
Corect, cu un anume ROMANŢIOŞII de Edmond Rostand. Traducerea: Mircea Dem.
TEATRUL TINERETULUI din PIATRA NEAMŢ
firesc, dar nu scântei Rldulescu
etor, Victor Giurescu Data reprezentaţiei: 2 1 februarie 1 999 Regia: Vlad Massaci
Coloana sonora: Cristian juncu
(Straforel) întruchipea Scenografia: Oana Botez
ză un maestru de cere Coregrafia: MJiina Andrei Distribuţia: Gabriela Crişu (Sylveta),
monii simpatic şi plin de Bogdan Talaşman (Percinet). Vrctor Giun!SCU (Straforel), Tudor
l1blcaru (Bergamin), Ovidiu Crişan (Pasquinot), Dan C Grigoraş
vervă.
Un spectacol construit (Blaise), Alexandru Ant.oniu, Smaranda Astanei, Daniel Beşleagl
cu migală, asemeni unei Dan Burghelea. Roxana Frunză, Dorina Maria Haranguş, Olimpia
dantelării fine, în care MAlai, Pompiliu Ştefan (Asistenţii lui Straforel).

Marinela Ţepuş

•

•

•

•

•

•

•
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A ltfe l ,

1 Livada de vişini 1

a It can d va , a lt u n d eva
A

pofida faptului că acum se
respectă legile comediei
mai strict decât în alte
producţii (de tip stanis
lavskian, să zicem). Este
însă o comedie burlescă,
o comedie a prezentului
resimţit acut şi pe care cu
greu TI putem asimila.
Reprezentaţia începe în
foaier cu o neobişnuită
forfotă creată de perso
naje ciudate întruchipând
cerşetori sau, poate, rock
eri. Puţin concludent, dar nesup.ărător! Pe
scenă, însă, totul se află într-o îndelungă,
apăsătoare aşteptare - de astă dată nu a
Ranevskaiei şi a suitei sale ce ar trebui să
se întoarcă acasă de la Paris, înviorând
pentru o clipă locul, ci a unor turişti bizari,
aceiaşi cerşetori care ne-au întâmpinat în
hol şi care urmează să viziteze ... muzeul.
Livada şi casa pe care le cunoaştem bine
cu toţii au devenit de mult o ruină. Varia
face chiar o prezentare sumară a ultime
lor vestigii! Închise într-un imaginar cub de
sticlă, aceste rămăşiţe ale unui trecut prea
romantic, cu eroii lui cu tot, aşteaptă
venirea curioşilor, fără tristeţe şi fără bu
curie, cu acea resemnare lipsită de sper
anţă a unor fantome cumsecade.
În afara cubului se află lumea reală, forma
tă pe de o parte din Varia - acum, în pos
tura de ghid al muzeului - şi din Lopahin
- ca prim şi demn reprezentant al îmbo
găţiţilor peste noapte -, iar pe de altă
parte, din acea mulţime pestriţă care-şi
împarte timpul între a cerşi, a fura, a lin
guşi, a se droga, a aduna şi a distruge. În

UVADA DE VIŞIN!, adaptare după A P. Cehov. Traducerea:
Moni Ghelerter şi R Teculescu TEATRUL TINERETULUI din
PIATRA NEAMŢ
Data reprezentaţiei: 20 februarie 1 999
Versiunea scenică, regia, scenografia şi ilustraţia muzicală: lgor
Larin (Sankt Petersburg)
Distribuţia: Dorina Maria Haranguş
(Ranevskaia), Tudor nbbru (Lopahin), Ovidiu Crişan (Gaev),
Bogdan Talaşman (Petea), Victor Giurescu (laşa), Lucreţia
Mandric (Varia), Ioana Aora (Ania), Aorin Mircea jr. (Epihodov),
Olimpia Mălai (Charlotta 1 ). Roxana Frunză (Charlotta 2),
Gabriela Crişu ( Charlotta 3). Smaranda Astanei (Firs), Daniel
Beşleaga (Trecător 1 ), Dan Burghelea (Trecător 2), Dan Grigoraş
(Trecător 3), Pompiliu Ştefan (Trecător 4), Alexandru Antoniu
(Trecător 5)
•

•

•

•

ivada de vişini, aşa cum poate fi
văzută pe scena Teatrului Tinere
tului, s-a născut - după cum mărturiseşte lgor Larin într-un interviu din ca
ietul-program - "dintr-o reacţie de respin
gere creată de studierea în exces, în tim
pul şcolii, a pieselor cehoviene. Apoi,
spectacolele cu textele sale - excesiv
montate - erau plicticoase şi triste".
Curios mi se pare a fi faptul că această
creaţie a regizorului rus poate stâmi în
noi, de asemenea, o "reacţie de respin
gere" - de astă dată a "prea-noului", a
acelui "altfel, altcândva, altundeva" care nu
respectă defel tradiţia montărilor ceho
viene. Însă, oricât ne-ar durea o astfel de
desprindere de ceea ce ne este şi foarte
cunoscut, şi foarte drag, nu-i putem con
testa nici originalitatea şi nici valoarea.
Meritul deosebit al acestei propuneri este
că, fără a se fi preschimbat în esenţă nici
textul şi nici mesajul piesei, s-a reuşit
crearea unui altfel de spectacol, mult mai
apropiat realităţilor contemporane şi

L
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acest context, cele două universuri devin
incompatibile, urmând ca cel mai fragil
dintre ele să dispară. Deocamdată însă
încearcă să coexiste printr-o nefirească
legătură cu istoria, recurgând mai mult la
memoria noastră afectivă. Personajele ce
hoviene, ca nişte ridicole figuri de opere
tă, trăiesc cu discreţie înlăuntrul cubului
lor, mereu nedumerite de ceea ce se
întâmplă afară. Asemenea unor mecanis
me şubrezite de timp, gata oricând să se
oprească definitiv, ele par să supravieţu
iască fără luptă şi fără ostentaţie, mai mult
din inerţie. Din când în când personali
tatea unora se disipează straniu (avem, de
pildă, trei Charlotte, fiecare purtând o sin
gură caracteristică: feminitate, o bărbăţie
de-a dreptul milităroasă, insemnele unei
copilării netrăite la timp) sau, dimpotrivă,
împrumută trăsături ale mai multor eroi
(este tulburător momentul întoarcerii
Aniei din prezent în ficţiune şi neputinţa
sa de a mai pătrunde în pielea personaju
lui, trecând chinuit de la Ania la Varia şi
chiar la o stranie Ofelie).
O dată cu "spargerea" cubului - momen
tul culminant şi cel mai încărcat de
emoţie al spectacolului - de către
Lopahin, situaţia acestor şubrede năluciri
se înrăutăţeşte vizibil. Le lipseşte puterea
de a răzbi într-o lume prea reală şi de
aceea aleargă deznădăjduite, se înghesuie
unele într-altele cu mişcări frânte, de ma
rionete. Este ceasul despărţirii de un tre
cut stânjenitor, clipa în care aflăm că
Lopahin a cumpărat livada mânat numai
de gândul de a o distruge.
După o luptă nedreaptă a unui prezent
prea crud cu un trecut prea romantic, cel
din urmă va fi înfrânt. Eroii cehovieni în
cremenesc asemeni unor păpuşi de cea
ră, cu o ultimă replică pe buze. Lopahin
aşază voaluri transparente peste ei; devin
un soi de mobile netrebuincioase. Pentru
mine spectacolul s-a sfârşit aici, în cel mai
sarcastic mod cu putinţă: romanticele
personaje cehoviene au murit în noi pen
tru totdeauna!
Pentru amuzamentul publicului - şi poate
chiar al lui însuşi - regizorul a mai trezit o
dată toată această faună ciudată, pregă
tind un al doilea final. mai optimist, în care
personajele de azi şi de ieri dispar sub
chipul actorilor. Ei dansează de-a valma,
amintindu-ne că suntem la teatru şi că
nimic din cele văzute nu poate fi real.
Oare?!

Livada. lui lgor Larin, chiar dacă ne face

scenice, valabilă şi extrem de coerentă, cu

să râdem, nu bucură pe nimeni, dar ne

toate abaterile de la forma iniţială a tex

it micul său teritoriu până când întregul

previne asupra pericolului de a distruge -

tului.

angrenaj a inceput să funcţioneze perfect.

.

fie şi numai prin indiferenţă - tot ce este

ţi lor constitutive. Astfel, fiecare şi-a rostu

Actorii il urmează cu încredere pe crea

mai frumos în noi: nevoia de imaginar.

tor în acest demers, reuşind performanţa

Forţa pe care o are asupră-ne

acest

muncii de echipă, în care esenţial este nu

spectacol se iscă din noutatea lecturii

amănuntul, ci asamblarea perfectă a păr-

Marinela Ţepuş

O c o m edi
Al

oa

mplinirea a

mărturisim că nu ne-a

absolută a piesei

1 20 de ani de la premiera
O noapte fur

făcut să aflăm lucruri noi

tunoasă a declanşat un nou val de

despre piesă şi autor; şi

interes pentru întruparea scenică a unui

nici n-am recunoscut ra

text nu numai valoros, dar şi plin de difi

finamentul comic şi vioi

cultăţi pentru aceia care îşi (mai) permit

ciunea

"luxul" să le observe. Aşa se face că piesa

scenele-cheie ale acestei

incendiară

din

care, cu ani În urmă, a cunoscut înfăţişări

capodopere. În ciuda câ

de referinţă la Teatrul de Comedie şi la

torva intenţii remarcabi

Teatrul Odeon, a văzut din nou lumina

le legate de exploatarea

rampei, la inceputul stagiunii actuale, în

caracterelor şi a relaţiilor

spectacolul produs de SMART şi Odeon,

dintre personaje, puse

sub semnătura regizorului Mihai Măniuţiu,

cu precădere sub sem

iar din februarie se joacă şi la Teatrul de

nul echivocului (frivolita

Stat din Oradea, peste numai o lună

tea Vetei, micile ticăloşii

urmând să fie

ori de atentatele lui Spi

reluată

şi la Teatrul

Naţional din Craiova.

ridon

la

graţiile Ziţei

Spectacolul orădean îşi propune de la

ş.a.m.d.),

reprezentaţia

început să ne şocheze printr-o ambianţă

nu reuşeşte decât ara

vădit contemporană, căci locuinţa lui

reori să suscite interes în

Jupân Dumitrache este o vilă de proaspăt

sală.

pricopsit (amintind sârgul "milionarilor de

simţite mai ales în unele scene de intimi

acestuia, vopsiţi în roşu, galben şi albastru

carton"), ale cărei ziduri sunt straşnic veg

tate dintre Veta şi Chiriac, în momentele

(poate singura imagine legată de per

heate de sârmă ghimpată, girofaruri gal

"capturării" lui Rică Venturiano sau în hâr

sonaj, care rămâne în memoria spectato

bene (in tonul geloziei eroilor), semnale

joana uşor perfidă a lui Spiridon.

rilor... ).
Şi, cum nedumeririle de acest fel ame

Reuşitele

se fac

de alarmă năucitoare ş.a.m.d. În mijlocul

Eforturile impresionante ale interpreţilor

scenei, un pat imens, veritabil personaj,

de a conferi haz şi credibilitate reprezen

ninţă să întunece serios bucuria momen

inconjurat şi el de beculeţe(?!) şi care va

taţiei sunt minate de un joc mult prea

telor reuşite (însoţite la premieră de apla

pune un accent violent pe substanţa

descoperit, explicativ, apăsat, dar tolerat

uze) ale spectacolului, care a marcat cea

"erotică" a conflictului. Dar elementul cel

de regie în dauna subtilităţii şi a firescului.

de-a şasea premieră a stagiunii orădene,

mai şocant din acest decor este un W.C.

Este greu de înţeles, de pildă, de ce sunt

putem conchide că noua versiune scenică

"ţărănesc", de unde Jupân Dumitrache va

lăsate unele personaje să dispară din

a piesei

asculta celebra lectură a ziarului sau unde

scenă la propriu şi la figurat în acel W.C.

tânărului regizor Ion Ciubotaru, a ratat

fugăritul Rică va găsi adăpost în faţa furiei

care îşi epuizează repede efectul comic,

şansa unei "sărbători" Caragiale, dezvă

dezlănţuite

urmăritori.

de ce Venturiano nu nimereşte întâm

luindu-se publicului ca o comedie oare
care.

a

celor

trei

Regizorul Ion Ciubotaru, care a conceput

plător în dormitorul Vetei, ci intră ca un

totul în acest spectacol, în afară de costu

prieten vechi al casei, de ce Ziţa, în inter

me, mărturisea în preziua premierei

pretarea unei actriţe deloc lipsite de

(ziarul "Vest") că de mult aştepta mo

farmec

mentul apropierii de Caragiale, cu dorinţa

obligată să împrumute o

ca, la rândul său, să-I apropie pe ilustrul

stridentă voce bariton

comediograf de noi, cei din sală. Acum,

ală şi un mers scălâmb,

dacă dânsul consideră că prin această lec

sau de ce natura comică

natural.

este

lui

tură regizorală s-a apropiat cu adevărat

a

de Caragiale este o problemă care-I

Venturiano tinde să se

priveşte direct şi personal. Pe noi, însă,

salveze

partiturii
prin...

chiloţii

O noapte furtunoasă, în viziunea

Ion Parhon

O NOAPTE FURTUNOASĂ de I.L Caragiale TEATRUL DE
STAT din ORADEA
Data reprezentaţiei: 1 1 februarie 1 999
Regia, decorul şi ilustraţia muzicală: Ion Oubotaru
Costumele:
Amalia judea Distribuţia: Doru Farte Uupân Dumitrache), Ion
Abrudan (Nae lpingescu), Petre Panait (Chiriac), Sebastian Lupu
(Spiridon), Dorin Presecan (Rică Venturiano), Elvira Platon RYmbu
(Veta), Mariana Presecan (Ziţa), Tiberiu Covaci (Ghiţă Ţircădău).
•

•

•

•

•
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Stridente

1 Trei jobene 1

.)

1 905 la Madrid,
(dacă nu cumva, între
timp, verbul ar trebu i
pus l a trecut) l a activ u n
număr apreciabil d e scri
eri, mai cu seamă come
dii şi piese poliţiste, că
Trei jobene, apărută în
1 932, este cea mai im
portantă dintre ele, că, în
fine, stilul autorului îmbină umorul negru, ba, uneori, chiar
absurdul avant la lettre cu un sentimenta-

TREI JOBENE de Miguel Mihura. Traducerea: Mirela Petcu
TEATRUL MIC Data reprezentaţiei: 2 februarie 1 999 Regia şi
ilustraţia muzical� Rlzvan SlvesaJ Scenografia: Doina Levintza
Distribuţia: Oana Ioachim (Paula), Mihaela Rldescu (Fanny),
VIO!ica Bahnaru (Madame Olga), Vitalie Bantaş (Sagra), Argentina
Dumitrescu (Trudy), Oistian Iacob (Dionisio), Ovidiu Nicu lescu
(Buby). Sorin Medeleni (Don Rosario), Constantin Drtglnescu
(Don Sacramento), Oaudiu lstodor (Odiosul domn), Radu Zetu
(�atut cel frumos, Vanătorul cel şiret), Marius Ionescu (Bătrânul
militar), Niki leremciuc (Romanticul îndrăgostit).
•

•

•

•

•

upă îndelungate căutări - întru
cât foaia-program a spectacolului
nu conţine nici un fel de informa
ţii în afara distribuţiei şi în
trucât toată lumea aş
teaptă din partea criticu
lui să fie mai informat de
cât regizorul şi secretarul
literar la un loc, ori măcar
să pară -, după îndelun
gate căutări, aşadar, am
reuşit să aflu (şi transmit
acum mai departe) că
Miguel Mihura, pe nume
le său complet Miguel Mi
hura Santos, dramaturg
spaniol, s-a născut în

D

aceste informaţii decât pentru a lămuri că
său de diplomă, o piesă care nu e scrisă
azi (ori, cel mult, ieri), că ea, piesa, nu este
nici complet stupidă, nici teribil de vul
gară, nici îngrozitor de plicticoasă - aşa
cum pare, rând pe rând ori concomitent,
în spectacol -, că, în fine, tânărul director
de scenă a avut la dispoziţie un text din
care se putea "scoate ceva". Ceva, adică
altceva decât un spectacolaş vioi pe
alocuri, nimic de zis (contribuind la asta şi
costumele foarte colorate ale Doinei Lede trivial. Acestor de
fecte li se adaugă ne
supravegherea regizo
rală a jocului actorilor,
care evoluează "la in
spiraţie"; inspiraţia s-a
dovedit pozitivă doar
în cazul lui Constantin
Drăgănescu, al lui
Cristian Iacob şi al
Oanei Ioachim.

Alice Georgescu

R estit utioin 1ntegr u m
·

e scenă nu se prea întâmplă ma
re lucru: doi oameni bătrâni stau
aproape tot timpul pe scaun şi se
ceartă pentru un joc cu reguli simple. El
pierde mereu, deşi pretinde că e un
cunoscător, ea câştigă, deşi de-abia a
învăţat cum se ţin cărţile în mână. Sunt
într-un azil de bătrâni, şi dacă nu vorbesc
despre joc, bârfesc - relativ răutăcios colegii, mâncarea, personalul de îngrijire şi
iniţiativele lui culturale. Când îşi povestesc
amintirile, mint fără fantezie şi fără gran
doare, mai mult ocolind părţile neplăcute
ale vieţii decât inventându-şi alt destin.
Nu fac parte din categoria bătrâni lor care

ar trebui cumpăraţi pentru a menţine e
chilibrul de înţelepciune al cetăţii. Şi totuşi
existenţa lor scenică are un farmec con
tagios, pentru că cei doi actori izbutesc o
echilibristică extrem de spectaculoasă, cu
toată economia de mijloace: ei păşesc cu
siguranţă pe aţa subţire de deasupra pră
pastiei melodramei, poposind în teritoriul
adevărului, unde fiecare fiinţă omenească
este o combinaţie unică de patetic şi ridi
col. Minunată în interpretarea lui Petre
Gheorghiu este luciditatea bonomă cu
care îşi tratează personajul, desenul precis
al lipsei de control, varietatea ticurilor
unui etem perdant, jucând pentru un unic
-------. spectator ipostaza câşti
GIN-RUMMY de Donald L Cobum. Traducerea: Dorin Dron
gătorului. Tatiana lekel
TEATRUL "BULANDRA"
Data reprezentatiei: 20 februarie
este cochetă în această
1 999 Regia: Petre Gheorghiu Costumele: Mihai Mldescu
ultimă, probabil, aven
Distribuţia: Tatiana lelcel (Fonsia Dorsay), Petre Gheorghiu
tură, stupid convenţio
(Martin Weller).
nală şi subtil ingenuă.

P

•

•

•
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O piesă duioasă şi, în fond, oarecare, ju
cată cu poftă şi strălucire de doi actori ca
re vorbesc, nu strigă, care se ascultă unul
pe celălalt, care par a şti de ce se află pe
scenă şi nu în altă parte. Nu, ei nu ne fac
să uităm că ne aflăm la teatru, convenţia
este expusă cu limpezime, şi în această
convenţie realistă ei îl iau pe spectator
coparticipant la mica lor poveste dialo
gată despre viaţă, dragoste şi moarte, un
joc cu reguli simple, în care omul pierde
întotdeauna. Departe de marile ambiţii
metaforice, de parada mijloacelor şi de
încifrarea semnelor, în decorul lui modest
şi mizanscena sa voit zgârcită, acest spec
tacol ne reintoarce la unul dintre rosturile
esenţiale ale teatrului: să povestească
oamenilor despre oameni. E un teatru
pentru public, nu pentru eseişti şi teoreti
cieni, nu pentru critici "reformatori", e un
spectacol unde poţi trimite fără grijă pe

oricine vrea să se bucure de talentul
artiştilor cu care s-a întâmplat să fie con
temporan.
Acum aproape două decenii, premiera
de la Teatrul "Bulandra" era jucată de
Petre Gheorghiu şi Clody Bertola; şi atun
ci - din cu totul alte motive - a fost ca o
călătorie într-o lume care nu există.
Amintirea acelei stări de graţie ne este
restituită integral: nici o lege din lume nu
poate naţionaliza bucuriile.

Magdalena Boiangiu

Al

n contextul actual al globalizării,
Emigranţii lui Mrozek este o piesă
datată. Condiţia precară a emigrantu
lui inadaptabil, suferi nd de ruperea
rădăcinilor culturale, umilit şi obidit, ţine
de domeniul trecutului. Astăzi, decizia de
a lucra în altă parte decât la vatră nu mai
are caracterul dramatic şi ireversibil de
altădată. Pentru cetăţeanul în căutare de
emancipare economică mobilitatea este
o condiţie firească. Mai mult, şocul cultu
ral pe care-I dă astăzi integrarea într-o
companie transnaţională nu este neapărat
legat de deplasarea spaţială. A fi angajat la
Kreditanstalt sau la Alcatel continuând să
locuieşti la Bucureşti presupune un efort
de aculturaţie similar cu cel depus când
lucrezi la Londra sau la New York. O

gramatori care să lucreze acasă la dez ritmat după o diagramă care seamănă cu
voltarea unor aplicaţii, comunicând regu imaginea dinţilor de ferăstrău: creştere,
lat cu centrul prin poştă electronică. Deşi culminare, cădere, din nou creştere
aceştia nu vor părăsi ambianţa familiară, ş.a.m.d. Grija pentru ritm şi tempo face ca
adaptarea lor la mediul virtual al Inter reprezentaţia să aibă caracterul unui
netului nu este un pro
TEATRUL NAŢIONAL
ces mai puţin dramatic EMIGRANŢI! de Slawomir Mro2ek
decât tradiţionala ple "1. L CARAGIALE' şi ACADEMIA DE ARTĂ "LUCEAFĂRUL"
Regia şi scenografia:
care în lume în căutare Data reprezentaţiei: 1 8 februarie 1 999
Concepţia şi interpretarea muzicală: Dorina
de lucru. De aceea, relu Vlad Stănescu
area acestei piese, con Crişan Rusu Distribuţia: Mircea Artca (X), Marius Gâlea (A).
•

•

•

•

•

siderată pe bună dreptate edificatoare în vremea graniţelor
închise, mi se pare inadecvată.
Vlad Stănescu, proaspăt absolvent de
regie, dar cu o importantă experienţă
teatrală, abordează piesa în cheie dos
toievskiană, făcând din cei doi eroi nişte
exponenţi resentimentari ai spiritului de
subterană. Momentul
arderii banilor cu greu
agonisiţi, care marche
ază eliberarea psihică
prin recâştigarea dem
nităţii, aminteşte ma
rea scenă a Nastasiei
Filipovna din ldiotul.
Regizorul are mereu în
vedere tensiunea rela
ţiei dintre personaje şi
conduce cu grijă inter
acţiunea lor, astfel în
cât să obţină o suită
de acumulări până la
atingerea unor mo
mente culminante, ur
mate de descărcări
bruşte de energie.
Timpul spectacolului
este astfel foarte bine

eveniment muzical bine dirijat. Din
păcate, celulele dramatice elementare nu
se organizează într-un pattern ritmic clar
la nivelul spectacolului ca macrostructură.
Avem de a face cu repetări ale aceluiaşi
model: acumulare-culminare-eliberare,
fără să sesizăm o arcuire similară la scara
întregului. Focalizându-şi demersul asupra
esenţialului, Vlad Stănescu nu omează
spectacolul cu diverse găselniţe (mi-aduc
aminte de gâsca prezentă în versiunea
realizată la Teatrul de Comedie) şi subor
donează cu acurateţe decorul, luminile,
ambianta sonoră unui sens strict
funcţionaL Actorii sunt tineri, proaspeţi,
ataşanţi, Mircea Anca este la largul lui într
un rol în care contează în primul rând
emotivitatea şi temperamentul. Marius
Gâlea, deşi joacă cu dăruire şi talent, are
anumite ezitări în conturarea dimensiunii
intelectuale personajului său. Spectacolul,
lucrat îngrijit şi stilistic adecvat, ne
stâmeşte dorinţa de a vedea curând puse
în scenă conflictele pe care de-teritori
alizarea le implică în zilele noastre.

Adrian Mihalache
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Bine construită de autor
şi inteligent condusă de
regizor, piesa prilejuieşte
trei interpretări actori
ceşti remarcabile. Chel
neriţa "nu prea înaltă",
cum şi-o dorea autorul,
e compusă de Gabriela Butuc cu uită
înţelegere şi fineţe în descifrarea
astfi
patet1

IUBIRI NETERMINATE (lnaccessibles Amours) de Paul Emond.
Traducerea: Alexandru Colpacci TEATRUL "SICĂ ALEXAN
DRESCU" din BRAŞOV Data reprezentaţiei: 1 9 februarie 1 999
Regia: Alexandru Colpacci
Scenografia: T.Th. Ciupe
Distribuţia: Gabriel S!ndulescu (Caracala), Gabriela Butuc
(Chelneriţa), Adrian R!toi (Bărbatul cu faţa însângerată).
•

•

•

•

aparenţe. În general, spectacolul impre
sionează plăcut prin adevărul său de viaţă,
pe care regizorul ni-l înfăţişează cu o
nedisimulată plăcere de bijutier. Adaptată

•

eprezentată în premieră pe ţară
la Teatrul Dramatic din Braşov,
piesa belgianului Paul Emond
Iubiri inaccesibile devine - în traducerea
lui Alexandru Colpacci - Iubiri nete""''-'
....
""
�(11
. ....
=
.,. ..
��

R

Th. Ciupe oferă acestei
rale montura de care
e nu e deloc puţin.
n 1ţiile unui buget de
imă austeritate", cum e cel rezervat

Victor Parhon
,n
aci reprezentaţia ce ni se propune e
deopotrivă coerentă, convingătoare şi
incitantă, hazul situaţiilor imaginate de
autor îngăduind o refiecţie substanţială,
ce depăşeşte concreteţea "feliei de viaţă"
avute în vedere. Cele trei personaje ale
piesei sintetizează, în umilitatea condiţiei
lor, un discurs simplu, lipsit de orice
emfază, despre condiţia umană în gener
al, căreia nu-i lipsesc frustrările de tot
felul, mai ales în marile aglomerări urbane
de azi.
·.

·

pentru solidul său profe
personajul
sionalism,
creat zbătându-se practic
în pânza de păianjen a
propriilor frustrări, înce
pute încă din copilărie.
Adrian Răţoi îngroaşă
accentele pitoreşti ale
personajului său, Bărbatul
cu faţa însângerată, dar
nu-i refuză dreptul la o
dramă, ce se
consumă dincolo de

l s pitiri

1 �ovestea
ce�ebrulu�
1
actor Joha
Fau t

drăgostirea Doctorului
de preafrumoasa Elena,
în fine, dansurile arlechi
nilor bifrons la începutul
şi la sfârşitul spectacolu
lui sunt în stare să ne o
fere măsura întreag� a u
nei asemenea demon
straţii. Pe cât de savant
se închipuie scenariul, pe
atât de drăgălaş ni se dezvăluie a fi în
realitate şi... probabil că pentru această
neizbutinţă... pentru această deturnare de
adresabilitate pe care o trăieşte cu fiecare
reprezentaţie, spectacolul îşi merită
elogiul de frumuseţe şi candoare.
Spectacolul e, într-adevăr, pentru copii,
iar faptul că unii dintre ei, umpluţi la minte
cu câlţi de vârstă, se pricep şi la joaca de-a
aluzia sau citatul cultural, nu văd de ce le-

POVESTEA CELEBRULUI DOCTOR JOHANN FAUST (Az
hires d. Faustus Jănos hfstoriăja)
TEATRUL "ARIEL" din
TÂRGU MUREŞ
Data reprezentaţiei: 20 februarie 1 999
Regia: AntaJ Păl
Scenografia: Haller j6zsef M uzica: Hencz
j6zsef Coregrafia: Selyem lldik6 Interpretează: Nagy Lâszl6
(Faust). Molnar j6zsef (Mefisto), Balogh Annamăria, Bartha
Gyongyver, Gonczy Katalin, Kozsik lldik6. Lorinczy Rozălia,
Szelyes Andrea. Zseller EnikO, Puskăs Gyozo. SzOIOsi-Penzes
Szilărd, Vilhelem j6zsef
•

•

•

•

•

•

•

egizorul Antal Pal pretinde că
spectacolul său de la Teatrul
"Ariel" afirmă temeiul faustic al
întregii culturi europene şi că formularea
acestei teze a fost de la bun început des
tinată unui public adult. E, totuşi, greu de
crezut că scurta experienţă ironic-lubrică
a lui Faust la Curtea lui Carol Quintul, is
pitirile cu trupuri de femei evocând fausti
ce creaţiuni artistice (tablouri celebre), în-

R
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ar interzice celorlalţi, mai mici, bucuria. În
definitiv, montarea lui Antal Pal se bizuie
pe ingenioase - pline de umor - invenţii
scenografice, pe comicul şi parodierea
unor situaţii "mitice".
Îmi place să-I văd pe Dumnezeu înconju
rat de îngeri care se transformă în draci,
îmi place să-I văd pe Dracul însuşi cum sa
re din ogiva gotică a odăii lui Faust şi-1 is
piteşte pe acesta, îmi place să văd şi alte
ispitiri - candide, desigur. Dacă regizorul
vrea să ne comunice că spiritul european
disimulează reversul său diabolic-iscodi
tor, că este fructul unor mari ispite, dintre
care cea mai obsedantă pare a fi femeia,
bine, accept, dar mai înainte, mult înainte
de orice, rămâne provocarea copilă
rească-inginerească (faustică) a jocului cu
păpuşile şi obiectele din spectacolul său.

Sebastian-Vlad Popa

1 Prima poveste a iernii 1

Aerprimăvărat
cenariul Danielei Bassotti comu
nică panica maturilor la ivirea
primilor fulgi, inocenţi, ai iemii. În
ciuda naraţiunii ofticos-melo-poetice,
spectacolul lui Tudor Chirilă produce o
explozie de umor, nonconfonmism, sensi
bilitate modemă, cinică şi delirantă, trans
fonmând povestea într-o feerie kitsch.
Tocmai asocierea acestor două fonmule
face atmosfera vie, iar scopul spectacolu
lui, şi anume acela de a se adresa tinerilor,
cred că e împlinit. Un vânt de under
ground, de artă alternativă, de limbaj
teatral de graniţă (momentele de text
sunt ritmate cu momente de pantomimă
realizate de actorii Teatrului de Păpuşi
"Ariel", la rândul lor comentate muzical
live de Ada Milea), transfonmă spectacolul ·
într-o improvizaţie energică.
Cristina Holtzli conferă personajului prin
cipal, elevul căruia i se arată miracolul ful
gului, o candoare specială, tristă şi fragilă,

S

duios-tembelă, însoţită de ticuri discrete
şi drăgălaşe. Imaginea acestui personaj îi
proiectează pe ceilalţi, maturii, într-o
lumină care-i descoperă absurzi, groteşti,
zgomotoşi, violenţi în debilitatea lor
aproape cronică.
Un mozaic de întruchipări compune un
panoptic al lumii adulte, pragmatice şi în spectacol, privindu-şi părinteşte colegii
totodată dezarticulate. Diana Văcaru şi mai tineri ce-şi "dau în petec" cu graţie.
Radu Olăreanu construiesc cu mijloace Oricum, Primul fulg al iemii aduce, în
curajoase şi proaspete măşti descompuse Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, un aer
de locatari decrepiţi, femei disperate primăvăratic.
alcoolizate, poeţi rataţi sinucigaşi, magicieni vampirici, bişniţari
PRIMA POVESTE A IERNII după Storia di un fiocco di neve de Daniela
ţigănarzi, câini vagabonzi
Bassotti . Adaptarea scenică: Mona Olirilll
TEATRUL NAŢIONAL şi
şi alte figuri figurative.
TEATRUL PENTRU COPil ŞI TINERET "ARIEL" din TÂRGU-MUREŞ
Ion Vântu, fizionomie
Data reprezentatiei: 2 1 februarie 1 998 Regia: Tudor Oliril! Scenografia:
mobilă şi expresivă, îi
Theodor Cristian Rusu Muzica: Marius· Marchiş Interpretează: Ada Milea,
secondează în graiul său
Cristina Holtzli, Aurel Ştemrlescu, Radu Olllreanu, Ion Vantu, Diana Vllcaru,
transmoldav, iar Monica
Valentin Lozind-Mandric, Andi Branduş, Cornel Iordache, Georgeta
Ristea şi Aurel Ştefănes
Potcoava, Mariana Iordache, Iuliu Pop Andrieş şi Monica Ristea.
cu aduc "spiritele bune"

S.V. Popa
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ntreaga parte întâi a spectacolului a
meninţă să treacă într-o agregare
splendidă, de dramă pură, în care ra
porturile de mişcare dintre persoane, o
biecte, lumini şi zgomote vor elogia doar
ritmuri şi nu situaţii, "păţanii" sau teze. Se
pare că nu mulţi au, asemeni Monei
Chirilă, abilitatea de a restitui commediei
dell'arte dimensiunea de suprarealitate,
de fabulaţie imaginativă şi de poezie. În
spectacolul de la Târgu-Mureş, efectul co
mic, gagul commediei se împarte, adesea,
cu poezia transgresiunii corpurilor într-o
realitate fantasmatică, înlăuntrul visului
sau înlăuntrul iluziei, ori desenând emoţia
prin chiar expresia acrobatică a inter
preţilor. Într-adevăr, perfonmanţele aces
tora sunt exaltante: Dan Rădulescu (ale
cărui virtuţi scenice m-am încumetat să le
arăt încă din vremurile lui preprofesio
niste), Sorin Leoveanu, Luminita Văleanu
şi Comel Nemeş; nu mai puţin Liviu
Pancu în rolul lui Arlecchino, atletic şi agil,
însă, din păcate, incert afinmat în contex
tul "dramaturgie" organizat de Mona

Chirilă.
De altfel acesta este şi defectul comme
diei de pe scena din Târgu-Mureş: "dra
maturgia". Ea seacă resursele de libertate
şi de dramatism pe care mizanscena le
anunţa prin chiar premisele ei imaginative.
Mona Chirilă transferă misterul şi fabulo
sul conţinute de jocurile improvizaţie!
într-o complicată, sofisticoidă aglomerare
de semne. Dacă festinurile camavaleşti în
care se consumă simpatice tribulaţii
amoroase ni se oferă ca o anticameră a
morţii, cădem de-a dreptul în arbitrar.
morţii prin naştere a
devenit chiar ponciful
suprem. Dar energiile
carnavalului? Sunt de
gradabile şi ele, ţine cu
orice preţ să ne aver
tizeze .Mona Chirilă.
O platitudine preţioasă,
leşioasă, 1 oţioasă. 1 din
când în când frumoasă. 1
intră majestuoasă 1 în

scenă mimând fiorul tragic. Camavalul - o
imagine trucată a morţii? De ce? Numai
pentru că, de la început, apare moartea în
scenă? Simpla invocare a ei ne proiec
tează instantaneu în metafizică?
De exemplu: apare moartea în scenă hop şi fiorul. Apoi, Arlecchino primeşte
masca morţii - deja e grav. Şi, ce să vezi?
La sfârşit el chiar moare, închizând camavalul: doar fuseserăm avertizaţi. Constatăm cu satisfacţie că semnele în spectacol
se cheamă între ele. Conchidem, aşadar,
cât se poate de analitic: iată un spectacol
S.V.P.

PĂŢANIA LUI ARLECCHINO sau DESPRE ROADELE GIUM
BUŞLUOJRILOR. spectacol de commedia dell'arte TEATRUL
NAŢIONAL din TÂRGU-MUREŞ Data reprezentaţie!: 20 feb
ruarie 1 998
Regia: Mona Oliril!
Scenografia: Carmencit.a
Brojboiu
Muzica: Cristian Misievici
Distribuţia: Liviu Pancu
(Arlecchino), Luminita Wleanu (Mezzetino), Dan Radulescu
(Volpone), Sorin Leoveanu (Pantalone, Capitano), Cornel
Nemeş (Squarcialeone). Suzana Macovei (Dottore), Attila Beres
GOnther (lsabella), Mihaela Stoica (Colombina), Tina Moga
Oltean (Necunoscutul).
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Mame, doamne
Elegantul salon al Muzeului Literaturii Ro
mâne a găzduit un spectacol de cameră
îngrijit, pus în scenă de Theodora Her
ghelegiu, presupun că după un text pro
priu, de vreme ce autorul scenetei Banca
nu este indicat. Trei femei se întâlnesc în
tâmplător într-un parc, pe o bancă: o fe
meie de afaceri, o prostituată şi o mamă
de familie, adică aproape toată tipologia
feminină, aşa cum este ea înscrisă în ima
ginarul masculin. Confonm convenţiei tea
trale a coincidenţelor, ele iubesc fără no-
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roc acelaşi bărbat. Fiecare îşi dă toată
silinţa să-I păstreze: una face bani, alta
amor, alta mâncare. În zadar, individul, un
macho, nu vrea decât să se strecoare prin
ochiurile plasei fonmate din reţeaua femi
nină. Piesa arată clar că adevărata victimă
este bărbatul, pe care fiecare femeie vrea
să-I mulţumească în felul ei, nici una să-I
înţeleagă. Nici el nu se înţelege pe sine,
tocmai de aceea are nevoie (încă) de fe
mei: prin intenmediul lor, îşi defineşte i
dentitatea.

Am remarcat în interpretarea Monicăi
Eftimie (Mama) o compoziţie savuroasă,
bazată pe un simţ comic sigur. Celelalte
două interprete au bunăvoinţa şi sâr
guinţa unor amatoare. Gavril Pătru mi s-a
părut destul de dezorientat de rol, dar
mi-am dat seama că are charismă când, la
sfârşit, a mesmerizat-o pe colega Irina
Coroiu, detenminând-o să accepte o
biată floare pe care o tot aruncase şi des
foliase în timpul spectacolului.

Adrian Mihalache

E uşor a spune versuri...
Camil Petrescu spunea că poezia se scrie
la douăzeci de ani, romanul la treizeci,
teatrul la patruzeci şi filosofia la cincizeci şi
unmătorii. Aceasta nu înseamnă că
recitaluri le de poezie trebuie susţinute de
tineri. Faptul că ani de zile s-au recitat
"Duşmancele" şi "Moartea lui Fulger" la
serbările de sfârşit de an şi la admiteri le în
facultate nu trebuie să ne inducă în
eroare. Ca să poţi da poeziei viaţă
scenică, trebuie să fii nu numai citit şi tal
entat, ci, în primul rând, să fi trăit. Să fi
trăit dezamăgiri, iubiri, triumfuri, plictiseli

şi, mai ales, să fi apucat să reflectezi
asupra lor. Să fii răvăşit de ceea ce ţi-a
fost dat să-nduri. Aşa se explică de ce
marile spectacole de poezie se susţin la
post-maturitate, cum au dovedit-o, print
re alţii, Leopoldina Bălănuţă, Antoine
Vitez, I rina Răchiţeanu.
În cazul de faţă - De-a v-aţi ascuns, spec
tacol pe versuri de T. Arghezi, în regia
Ancăi Colţeanu -, decupajul poetic este
ingenios (cu excepţia faptului că inter
pretarea "Fătălăului" ca de la fată la băiat
schimbă complet sensul), jocul de scenă,

bine condus, dar rezultatul este modest.
Ligia Stan este frumoasă şi, printre
smiorcăieli, articulează corect ceea ce tre
buie să pronunţe. Si lviu Biriş se
încordează cu elan, are o tensiune care se
transmite, lipseşte însă... complexitatea,
pe care doar maturitatea o aduce (câteo
dată). Ripeness is al/, spunea Shakespeare,
care se pricepea. Puteau măcar să aleagă
altceva: poeme de amor, poezie politică,
parodii inteligente, orice, dar nu Arghezi!
Pe de altă parte, a fost agreabil, elegant, în
stil. De ce-aş fi trist? Şi totuşi...

A. M.

Un punct de sprijin
Ambiţiosul program al Centrului Cultural
"Teatrul din Turn", lansat pentru perioa
da 1 998-2000, şi-a propus integrarea Si
ghişoarei în circuitul cultural naţional şi in
ternaţional, prin intenmediul unor mani
festări extrem de variate, grupate în zece
secţiuni: Theatrum mundi, Musica sacra,
Ars longa, Verba volant, Aperto libro, Al
ter ego, Magister dixit, Gaudeamus, Intra
muros, lmago. În speranţa susţinerii unei
terapii prin spectacol, benefică "nu numai
pentru oameni, dar şi pentru cetăţi", ori
ginalul teatru alternativ tutelează călătorii
fantastice sau aplicate prin tunelul timpu
lui, convocând toate muzele şi artele care
le reprezintă, inclusiv arta a 7 -a, celebrată
în această construcţie de secol VII. Loc
unde iniţiatorii programului condus de
Radu Macrinici îşi propun chiar să mute
agora, astfel încât Turnul "să reprezinte
un simbolic kilometru zero al renaşterii
Sighişoarei".
Cauza acestei nobile întreprinderi a fost
susţinută concret şi la Bucureşti. Astfel,
Institutul francez din capitală a găzduit pe
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scena Sălii "Eivire Popesco" un recital de
pantomimă semnat de un profesionist al
genului. George Ciolpan s-a născut în Re
publica Moldova, dar acum s-a stabilit în
România; a studiat la Institutul tie Artă din
Chişinău, Institutul de Teatru, Muzică şi
Cinematografie din Sankt-Petersburg şi la
Ecole du Mime Corporel Dramatique din
Paris. După 1 989 a călătorit prin Europa
şi Africa, dând reprezentaţii de succes. Le
point d'appui şi 1-a conceput ca pe un
scenariu extrem de simplu, în câteva ta
blouri ale căror titluri
sunt prezentate pe
panouri, precum in
serturile unui film
mut. Memorabile ră
mân secvenţele în
care forţa expresivi
tăţii corporale este
maximă, sugerând
impresionant mate
ria dezlănţuită cosmogonic sau, din
contra,
scurgerea
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cronometrată a timpul � i perpetuu. Cu
minimum de gesturi sunt redate viaţa şi
suferinţa unui copac ori zborul înalt al
unei păsări. Calităţile mişcării plastice se
iau la întrecere cu cele ale imaginaţiei fe
brile pentru a invoca şi teme mai comple
xe, cum ar fi cea a unei obscure agresiuni
anmate asupra unui biet constructor de
castele de n isip. Sau ideea însăşi a
devenirii speţei umane, evoluţie şi
involuţie ...

� opera

Po s i b i l i tăţ i ş i . . .
u-mi mai aduc aminte, din păcate,
nici când s-a reprezentat pentru
u ltima oară la Opera bucu
reşteană Otello, nici când a fost el mon
tat, de către regretaţi i jean Rînzescu şi
Roland Laub; n-o voi uita însă niciodată
pe Desdemona Teodorei Lucaciu, chiar
dacă nici unul dintre Maurii pe care i-am
văzut şi ascultat în cele câteva decenii cât
s-a jucat acel spectacol nu mi s-a părut la
fel de credibil în rol... Oricum, parcă ar fi
trecut secole de-atunci, căci n-am mai
regăsit în actuala reluare a lui Otello (alt
minteri lăudabilă iniţiativă a directorului
Răzvan Cernat, care Intenţionează pe
bună dreptate să readucă repertoriul
teatrului său dincolo de hotarele epocii
de mijloc a belcanto-ului italian) nimic din
fascinaţ1a pe care o exercrtau odinioară
asupră-mi regia şi scenografia acestuia. O
coloană purtând în vârf Leul veneţian, un
portic, un bot de corabie ieşind din culise
şi nişte hârdaie cu plante de un verde
nefiresc să fi alcătuit oare tot decorul
care, sub luminile atunci măiastru mânuite
de către acelaşi Ion Citîrlă (acum vădind
o totală lipsă de inspiraţie), smulgea pu
blicului ropote de aplauze la deschiderea
cortinei? Această mişcare scenică - ba
stereotipă. ba haotică - a mulţimii ce
aşteaptă pe chei, în furtună, sosirea navei
pe care o va Sărbători apoi prin celebrul
"fuoco di gioia", să mă fi putut oare
emoţiona atunci într-atât? Să zicem că ar
fi posibil ca doar lipsa de experienţă a
tânărului spectator ce eram, coroborată
cu nivelul general al regiei de operă de
atunci, să fi făcut de neobservat (pentru
mine, cel puţin) convenţionalul. artificialul,
ba chiar şi ilogicul unor elemente, dar pot
să jur că în nici un caz Cassio nu stătea pe
scenă ţeapăn ca un butuc îmbrăcat în
nişte haine ridicole şi cu nici un chip
Desdemona (oricine ar fi fost ea, nu
numai Teodora Lucaciu, care, cu mult
înainte de a părăsi prea timpuriu această
lume, părăsise definitiv această ţară, pen
tru una mai caldă şi faţă de artă...) nu
cânta tot timpul cu ochii ţintă la dirijor şi
la sufleor. igno�ndu-1 pe Otello chiar şi
când acesta încearcă disperat s-o facă să-I
privească măcar o clipă!
E tot atât de posibil, în schimb, ca specta-
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colul care astăzi se prezintă sub bagheta
dirijorului Constantin Petrovici să fie mai
bine cântat, în ansamblul său, decât se
întâmpla în urmă cu decenii: orchestra
este cu adevărat admirabilă (chiar dacă
noua structură a fosei o face să sune
parcă prea tare, acoperind uneori vocile
mai puţin penetrante), corul lui Stelian
Olariu stârneşte entuziasmul dintotdeau
na şi, cu excepţia lui Gabriel Năstase
(Cassio), aflat în seara premierei într-o
formă vocală nesatisfăcătoare, soliştii
"casei" - adică Mariana Colpoş (Desde
mona), Dan Dumitrescu (Lodovico),
Adrian Ştefănescu (Montano), Adriana
Alexandru (Emilia). Nicolae Bratu
(Roderigo) şi Vicenţiu Ţăranu (Crainicul)
- cântă onorabil (i-am amintit aici nu
numai în ordinea importanţei în econo
mia partiturii, ci şi în ordinea valorii în
reprezentaţia la care am asistat).
Pentru cele două personaje principale ale
tragediei - infernal de dificile ca inter
pretare vocală, e drept - nu s-au putut
găsi însă nici in Capitală şi nici măcar în
restul ţării cântăreţi i capabili să le
intruchipeze, astfel încât Opera Naţională
Română a fost nevoită să recurgă la
"împrumutul" unor solişti de peste
hotare: unul dintre ei (Otello) este tot
român (Corneliu Murgu) şi duce pe '
umerii săi încă una dintre premierele
actualei stagiuni bucureştene (specta-

colul-coupe Cavaleria rusticană şi Paiate):
celălalt (lago) este bulgar (Martin lliev) şi,
cu toate că se afla intr-o stare de sănătate
precară, a salvat in extremis premiera,
fiind chemat doar cu o zi sau două înainte
de reprezentaţie, când realizatorii specta
colului s-au lămurit, în fine. că baritonul
distribuit iniţial era in imposibilitate de a
face faţă rolului. Aşa încât mă întreb: dacă
până la urmă ditamai Opera Naţională
Română a fost obligată să apeleze tot la
cuplul Murgu-lliev, creat de către Cristian
Mihăilescu în al său Otello de la Opera
din Constanţa, nu era mai bine ca teatrul
bucureştean să-I invite din capul locului
pe acelaşi regizor spre a-şi relua aici
montarea de acum trei ani, realizată în
compania scenografei Viorica Petrovici,
decât s-o pună pe aceasta ca, împreună
cu Adriana Urmuzescu, să adune laolaltă
rămăşiţele decorurilor şi costumelor lui
Roland Laub, iar pe Cristina Cotescu să
refacă regia de-acum zeci de ani a lui jean
Rînzescu? Într-un asemenea caz, s-ar fi
văzut în plus şi ce mari artişti sunt
Corneliu Murgu şi Martin lliev atunci când
răspund solicitărilor unei concepţii regizo
rale logice, moderne şi originale, nu se
bălăbănesc bezmetici de colo-colo, încer
când să umple cumva imensele lacune ale
acţiunii scenice ...
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dansul tribal
1 a Bejart

rima amintire legată d e dans o
am de pe vremea copilăriei, pe
când locuiam cu familia mea în
Congo şi am fost surprins de unul dintre
băştinaşii care lucrau în casa noastră
ţopăind ca un bezmetic şi fluturând două
lujere de ferigă. Se vede că ochiul lui
înţelept a cules în mişcările mele tumultul
de sentimente şi nedumeriri pe care
incercam să le exprim şi, de atunci, în
fiecare zi, într-un co� tainic al grădinii, cu
blândeţe şi răbdare, m i-a împărtăşit
secretele dansuri lor tribale. Acel om sim
plu, purtător al unei tradiţii seculare, a
fost primul dintr-un lung şir de dascăli
care mi-au insuflat şi susţinut convingerea
că dansul este o manifestare naturală, o
necesitate izvorîtă din ascunzişurile sufle
tului nostru.
O altă revelaţie am avut-o la vârsta de 1 5
ani, când am văzut baletul sarbMoarea
Primăverii de Maurice Bejart, un magistral
elogiu adus naturii şi in acelaşi timp o glo
rificare a posibilităţilor expresive ale cor
pului omenesc. Atunci mi-am jurat că
peste zece ani voi ajunge să dansez acest
balet împreună cu trupa lui Bejart. Şi aşa
a fost. Timp de zece ani am studiat cu
îndâ�ire, împotriva voinţei familiei mele,
şi, graţie unui descendent artistic al legen
darului Cecchetti - Raymond Heux -, am
reuşit să pătrund în tainele baletului.
Aşa a început cariera mea. Am avut
norocul să mă maturizez alături de un

P

mată din unii dintre cei mai buni balerini
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Carla Fracci

ai Europei Occi
dentale.
Ani de căutări, de
afirmări, de succe
se, de tumee şi, în
sfârşit,
bucuria
creaţiei: Bejart mi
a dat posibilitatea
să fac o coregrafie
în cadrul atelieru
lui experimental al
trupei. Nimic nu
se poate compara
cu exaltarea pe
care ţi-o dă transformarea
unei
idei, a unui sentiment sau a unui li
bret într-o totalitate de mişcare, scene
grafie şi lumini.
Era însă destul de evident că ar fi fost
greu să-mi impun coregrafiile Tn trupa lui
Maurice şi atunci am hotărit să plec in
Suedia, o ţară care mă fascina ca o plan
etă nestrăbătută. Şi iată o altă întâlnire:
Birgit Culberg, directoarea trupei care îi
poartă numele, a acceptat propunerea
mea de a crea coregrafii pentru compania
ei, cu condiţia de a intra Tn trupă şi ca
balerin. Aici cortina se ridică deasupra
unei scene total noi pentru mine: un stil
proaspăt. inedit. aproape revoluţionar,
care îmbină adevărul artistic cu adevărul
vieţii în toate aspectele sale. Nu e vorba
doar de o foi'TTlă de exprimare estetică, ci
de un complex de probleme izvorîte din
viaţa şi suferinţele umane, tălmăcit într-un
limbaj nou, neaşteptat şi foarte personal
atât al doamnei Culberg, cât şi al fiului ei.
Timp de 1 2 ani aceştia au creat
capodopere în care am avut onoarea să
fiu solist (Soweto, Smntul Gheorghe şi
Balaurul, Casa Bemardei Alba, Giselle) şi
care fac parte din patrimoniul universal al
baletului. Unul dintre tumeele trupei m-a
adus in România cu baietele Sfântul
Gheorghe şi Balaurul, Casa Bemardei
Alba, Soweto, Romeo şi julieta, in anul
1 977 sau 1 978, şi a fost o experienţă
extrem de instructivă având în vedere
faptul că ne-am ciocnit de cenzura epocii
şi, în anumite momente ale spectacolelor,
a trebuit să inventăm şi să adaptăm, fără
a submina esenţa conţinutului. În acest fel
ne-am simţit foarte apropiaţi de public,
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care ne-a urmărit cu mare înţelegere şi
n-am să uit toată viaţa acea minunată
femeie care, după unul dintre specta
colele de la Cluj, mi-a mulţumit din partea
ei şi a satului din care venea. Mi-aduc
aminte cu plăcere de România şi pentru
că am reîntâlnit la Bu �ureşti o veche
cunoştinţă - Alexa Mezincescu -, o
foarte bună balerină pe care o văzusem
dansând la "Swedish Royal Opera" din
Stockholm. Plină de haz şi drăgălăşenie,
Alexa a fost o gazdă atentă şi un ghid de
nepreţuit prin Bucureşti.
Ajuns la vârsta de 4 1 de ani, am hotărît că
era momentul să mă retrag din scenă şi,
după ce am terminat turnarea filmului
Giselle, a inceput o pagină nouă în viaţa
mea artistică, legată de creaţie şi de

predare, pagină pe care vreau să o scriu
pentru cei ce vor prelua făclia de unde
am lăsat-o eu, cei care mi-au dat forţa,
inspiraţia şi dorinţa de a continua.
În ultimii ani am făcut coregrafii (şi, câteo
dată, şi scenografie şi costume) pentru
"Culberg balett" din Suedia, "Arabesque"
din Bulgaria, "Pecs ballet" din Ungaria, "Le
Ballet National de Flandres" din Belgia şi,
în acelaşi timp, am avut marea bucurie de
a fi creat numeroase roluri şi baiete în
tregi pentru aceea care, pentru mine,
reprezintă ultimul mare mit al baletului:
Carla Fracci. Împreună cu ea am călcat pe
cele mai importante scene italiene Milano, Verona, Napoli - cu spectacole
inspirate de marile eroine ale antichităţii şi
ale epocii moderne, de la Cleopatra la
Filumena Marturano, de la "Muta di

Portici" la Zelda Fitzgerald, şi de operele
literare ale celor mai apreciaţi şi iubiţi
autori, de la Shakespeare la Maiakovski,
de la Pirandello la O'Neill.
În prezent, fiind invitat să predau lecţii de
balet clasic şi contemporan in multe din
teatrele şi trupele europene şi in cadrul
"stage"-urilor internaţionale, imi indrept
eforturile către o îmbinare armonioasă
intre principiile dansului clasic şi ale celui
contemporan. Încerc să construiesc lec
ţiile in aşa fel încât dansatorii de balet
contemporan să primească o solidă bază
clasică (pe care, de obicei, nu o au), iar
balerinilor clasici incerc să le imprim o
mişcare mai amplă, mai fluidă şi mai
liberă.
Deşi mijloacele mele de expresie sunt
net contemporane, incerc să nu-mi reduc
viziunea asupra baletului modem la o
simplă căutare de noi elemente tehnice

"seci".
Îmi place să cred că dansul izvorăşte din
adâncul firii noastre, trecând prin mărun
taie şi ajungând in vârful degetelor şi al
firelor de păr şi că undeva există un punct
de întâlnire intre diferitele forme de balet,
in aşa fel încât să rezulte o formă unică,
totală, instinctivă dar şi cizelată, aşa cum
m-au învăţat primii mei maeştri: băştinaşul
congolez şi discipolul lui Cecchetti.
În cadrul predării de balet (clasic sau con
temporan) un element esenţial il consti
tuie muzica; ea trebuie să meargă mână in
mână cu dansul, ba mai mult, dansul
izvorăşte din ritm şi melodie. Din păcate,
se întâlnesc foarte rar colaboratori, a
companiatori, corepetitori (şi colegii mei,
cred, vor fi de acord cu mine) care să aibă
pregătirea tehnică, calităţile muzicale şi
sensibilitatea necesară pentru a urmări şi
susţine o lecţie şi pentru a-1 inspira şi ajuta

pe pedagog. Printre cei puţini dotaţi cu
har pe care i-am întâlnit de-a lungul tim
pului o amintesc cu plăcere pe Marianna
Ştarc, cu care incerc să colaborez cât pot
de des. Între noi se stabileşte acel contact
profesional şi temperamental de care
este nevoie pentru ca o lecţie să decurgă
bine nu numai din punct de vedere didac
tic, dar şi intr-un permanent "crescendo"
artistic. Şi acest fapt mă face să mă rein
torc cu gândul la o totalitate a expresiei
artistice, in care dansul, muzica, deco
rurile, costumele şi mai ales sensibilitatea
creatorilor şi interpreţilor să se imple
tească intr-o unică, minunată armonie de
sentimente umane.
A consemnat
Madrid, Asociaci6n Cultural "Por la
danza", 20 ianuarie 1 999

Sara Stark

inl in memorjam

Portret 1 n og l i nda a m i nt i r i i
A

Astă-toamnă, după Festival, m-am despărţit de Dan Brezuleanu pe fondul unei discuţii incordate, cu dinţii incleştaţi.

Era o prostie din partea fiecăruia, evident, dar aveam scuze. El nu mai avea răbdare cu ceilalţi fiindcă nu mai avea timp şi tot
ce-l privea căpătase o anumită u rgenţă. Eu incercam să mă comport normal, ca şi cum ar fi existat o dată viitoare,
când lucrurile se puteau li mpezi la rece. Conştiinţa despărţirii iminente mă pune totdeauna în încurcătură incerc să o păcălesc prefăcându-mă că nu mă apasă...

Va mai exista un Festival Internaţional de Creaţie Coregrafică în 1 9991 Ce se va întâmpla
cu Fundaţia Coregrafică Română, înfiinţată de el, de care-şi legase atâtea speranţe? Probabil că, d i n superstiţie,
nu şi-a clarificat socotelile cu posteritatea. Prea mai avea mu lte proiecte. Cum să pleci aşa, când Festivalul avusese deja
şapte ediţii, promitea să devină o emblemă a oraşului şi o manifestare de prestigiu internaţional? Când începuseră să
se contureze idei legate de un învăţământ coregrafie superior la laşi? Cum să-ţi iei concediu fără limită de la proprii le-ţi
intenţii, când ştii cât te-au costat cele duse până la capăt?
Crescut în respectul baletu lui clasic, ca majoritatea
generaţiei sale, de care s-a detaşat prin tinereţea şi prospeţimea spiritului, Dan Brezuleanu avea
un ochi cu rat, o judecată nepărtinitoare, o exprimare gazetărească judicioasă şi o surprinzătoare acceptare a noului şi a

111111•�1111 diversităţi i.

Nu o dată l-am bombănit pentru probleme care cereau
- organizare din partea unui visător boem.
În acele împreju rări intra însă în acţiune sufletistul, care
punea la bătaie, în compensaţie, timpul, banii şi sănătatea
personală.
Nu pot să-I vorbesc numai de bine pentru că

nu-l socotesc plecat cu totul dintre noi. La toamnă, în

preajma Sfintei Paraschiva, dacă va fi să fie, î1 voi regăsi
în holurile Teatru lui "Luceafărul", şchiopătând uşor
şi oftând din cauza morilor de vânt care pun în mişcare
roţile financiare ale culturii. Şi-mi va povesti iarăşi cu
însufleţire că e pe cale să scoată un nou număr din
revista "Dans festival" şi că ideea înfiinţării unui colegiu
coregrafie la laşi promite să prindă contur. Iar eu o să
mă cert din nou cu el, Dumnezeu ştie de ce, ca şi cum
ar mai exista o dată viitoare...

Vivia Săndulescu
https://biblioteca-digitala.ro
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O revi stă eu ro peană
P

rima apariţie (nr. 596/97. ianua
rie-februarie) din acest an a re
vistei "Sipario", mensual de
"teatru. balet, muzică lirică, film. arte vizu
ale", are pe copertă chipul lui Giorgio
Strehler, spirit tutelar, în epoca modemă,
al oraşului Milano, unde se află şi redacţia
condusă de întreprinzătorul, dinamicul.
mereu-căutătorul de idei noi Mario Ma
ttia Giorgetti. Explicaţia acestei "haine"
surprinzătoare, poate, se găseşte chiar în
editorialul intitulat "Dragă maestre" şi
compus sub forma unei scrisori către ma
rele dispărut; lui Strehler i se povesteşte
ce s-a mai întâmplat după moartea sa cu
Piccolo Teatro (condus acum de Luca
Ronconi şi Sergio Escobar). cu spectaco
lele începute de el - Marea magie de
Eduardo de Filippo şi Cosi fan tutte de
Mozart - şi terminate de colaboratorii lui,

1:1
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cu noua sală, inaugurată puţin înainte de
stingerea maestrului. De altfel, starea cul
turală a oraşului Milano face obiectul unei
întregi secţiuni a revistei; este luată în
discuţie viaţa teatrală şi cinematografică a
metropolei, relaţia instituţiilor de specta
col cu publicul etc. La rubrica intitulată "În
lume" figurează reportaje despre actuali
tatea teatrală de la Paris, New York şi
Almada (Portugalia). unde s-a desfăşurat
un important festival internaţional de
teatru. Tot străinătăţii îi este dedicat, la
capitolul "Anchete", un amplu material
despre teatrul din Albania. La rubrica
"Reviste din lume" se face, între altele,
prezentarea elogioasă a numărului 4/98 al
"Scenei", fiind comentată mai amplu
ancheta noastră privind starea comediei
în perioada de tranziţie. Un articol despre
soarta faimosului teatru-monument al lui
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Palladio de la Vicenza, un documentar
închinat marelui actor de la începutul se
colului Annibale Ninchi, cronici, recenzii,
dar şi nu mai puţin de trei texte de piese
completează sumarul acestui număr din
"Sipario", una dintre cele mai elegante şi
mai vii reviste de arta spectacolului din
Europa.

Alice Georgescu

�

dialog

,, D a c ă str i g i

M ate i Vi ş n i ec:
de pe deal...

"

În ziua de 23 octombrie 1 998, a avut loc la Teatrul Foarte Mic premiera spectacolului Sexul femeii ca un câmp de luptă în războiul
din Bosnia. În aceeaşi zi a apărut, la Editura Eminescu, tipărit in colaborare cu Asociatia Scriitorilor din Bucureşti, semnalul unui volum
de teatru cuprinzând piese de cinci autori dramatici. printre care Matei Vişniec, seleqionate printr-un concurs. Tot pe 23 octombrie, Matei
Vişniec a sosit in România pentru a petrece două zile la Bucureşti şi două la laşi. Toată lumea i-a solicitat interviuri şi participări la diferite
manifestări. N-am avut timp să stăm de vorbă mai mult de o jumătate de oră, plimbându-ne pe străzile din jurul Pietei Rosetti. Ca intot
deauna, cel mai jucat dramaturg român mi-a vorbit simplu, precis, cu modestie şi fără emfază despre scrierile lui.

Am observat că ai �ut o schimbare
majoră: de la parabole, piese simbolice, la
o piesă realistă, aceasta cu Bosnia Te-ai
hotăr1'1: să-ţi modifici modul de tratare a
subiectelor?
Nu ştiu ce va fi mai departe, dar piesa
asta am simţit că trebuie să fie realistă. La
Radio France Internationale trebuia să fac
mereu jurnale de actualităţi sau comenta
rii politice şi nu era zi să nu aud de un ma
sacru, de o crimă, de un dezastru petre
cut în Bosnia. Mă intoxicasem cu acest su
biect îngrozitor, devenise o obsesie. A
trebuit să mă eliberez şi am început să
scriu. Subiectul nu putea fi tratat altfel
decât realist.
Te-ai inspirat dintr-un caz real?
Nu, totul e ficţiune. Dar ştiu că asemenea
cazuri au existat Mii de cazuri.
Ai fost în Bosnia?
Am mers prin toată fosta Iugoslavie, dar
înainte de masacrele din Bosnia. Am
încercat să clarific lucrurile, în primul rând
pentru mine, dar şi pentru ceilalţi. Să
exp�ic ce este cu Balcanii ăştia. Piesa s-a
jucat întâi la Paris, a fost scrisă în limba
franceză. Regizorul Michel Fagadau a fost
de acord s-o pună în scenă de când i-am
spus că nu se poate să nu scriu o piesă
despre Bosnia. l-am spus că nu vreau o
piesă cu luptători bărbaţi, ci una cu femei,
cu două femei, una din Est şi una din Vest.
El mi-a sugerat ca a doua să fie ameri
cancă. Nici eu nu gândeam altfel.
Americanii au salvat de două ori Europa,
apoi tot ei au venit să izoleze focarul de
război din Bosnia, acum la Kosovo. Dar
femeia asta americană are şi ea drama ei.
Nu atât că-şi caută originile irlandeze, cât
faptul că ea este un medic, psiholog, are
o terapie de aplicat Însă în faţa dezastru
lui bosniac nu mai are succes cu terapia
ei, clachează ea însăşi în faţa gropilor
comune şi ultima şansă este să înfieze
copilul pe care-I va naşte cealaltă femeie,
cea violată în Bosnia. Ca şi cum ar .salva
ceva viu dintr-o groapă comună în care
sunt, în rest, doar cadavre.
Crezi că spectacolul de la Bucureşti, pe

care l-ai � e în concordanţă cu ideile
tale?
În bună măsură, da. Actriţele au fost
extraordinare. Mi-a plăcut şi ideea de a
împărţi scena în două: într-o parte patul,
suferinţa, şi mai departe, separat, calcula
torul care nu-i mai dă americancei nici o
soluţie.
Nu au fost prea mutte secvenţe filmate?
Prea lungi? Pe acelea nu le-ai scris tu.
Poate că au fost. E drept că erau scene
tragice, zguduitoare. Dar şi cuvintele mele
erau terifiante.
Cum au fost celelatte montări ?
La Paris, bosniaca era jucată de o actriţă
româncă. Ea vorbea franţuzeşte cu accent
străin, estic, să zicem. Americanca era
jucată de o englezoaică şi, desigur, vorbea
franţuzeşte cu accentul corespunzător.
Era un efect interesant Recent, la
Postdam, se juca pe o scenă jupuită ca un
câmp de luptă. După primele replici
cădeau pe ea flori mari, roşii. Dar ele
aveau tulpina legată de nişte săgeţi care
se înfigeau în scenă şi formau un câmp cu
flori. Procedeul a avut un i mpact foarte
puternic, jumătate din spectacol s-a
"ţinut" în acest moment al căderii florilor.
Piesa o să se joace şi în Spania,
s-a tradus în greacă, o să se joace
şi în Anglia, dar şi în Turcia. În
curând, şi în Canada.
Va fi cea mai jucată piesă a ta?
Nu ştiu, poate. Şi Angajare de
clovn s-a jucat foarte mult
Crezi că un motiv al popularităţii
piesei, îndată după apariţie, este
tema ei? La urma urmei, de ce-i
interesează pe occidentali, pu
blicul obişnuit, vreau să spun,
Bosnia?
Publicul occidental învaţă geo
grafie din dezastre. Cine auzise,
la Paris, de Bosnia, cine ştia că
există Kosovo şi că are capitala la
Pri5tina? Acum au aflat Au şi ei
probleme. De asta-i interesează.
Turcii îi au pe kurzi, spaniolii pe
basci, grecii au Macedonia, iar de

englezi şi de irlandezi nu mai spun. Până
şi canadienii au separatiştii lor. Proble
mele majore, în ziua de azi, sunt naţiona
lismul şi separatismul. Ele creează peri
colul şi tragediile. Iar europenii, dacă nu
interveneau americanii cu competenta şi
logistica lor, nu puteau să izoleze focarele
din Balcani. De asta cred că vor să afle ce
este cu Balcanii. Şi trebuie. să li se explice.
Te asigur că, dacă nu era scrisă de un dra
maturg de notorietatea ta şi nu se juca
întâi la Paris, o piesă a unui român despre
Bosnia nu s-ar fi reprezentat niciodată în
România
Chiar crezi?
Absolut sigur. Scrisul tău este avantajat de
faptul că locuieşti într-o mare capitală?
Tntreb pentru că un confrate al tău e de
părere că, dacă stai şi scrii în România,
n-ai nici o şansă şi că numai locuind în
Occident un autor devine, automat, mai
bun decât cei de-aici.
Scrisul nu este influenţat de poziţia
geografică a scriitorului. Poţi să scrii genial
în Burl<ina Fasso sau în Ţara de Foc. De
altfel, la Paris sunt 50 000 de artişti rataţi,
de la actori şi circari până la scriitori şi pic
tori. Faptul că au ajuns la Paris nu i-a făcut
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să fie mai buni. Au şi ei un apartament,
stau pe-acolo... Ceea ce contează, însă,
este că, o dată ce scrii bine, te bucuri de
difuzarea pe care numai o limbă de mare
circulaţie o asigură. Dacă te urei pe deal şi

strigi, lumea te aude
mai
bine,
mai
departe, chiar şi în
vale. Dacă strigi într-o
vale, nu te aud nici
cei de-acolo. Autorii
români nu fac mini
mul efort de a fi
traduşi într-o limbă
de circulaţie. De aici
lipsa de ecou.
Totuşi pe tine te in
teresează să fii jucat
şi publicat în ţară
Mă interesează în cel mai înalt grad. Sunt
în legătură cu mulţi regizori, le trimit pe
riodic texte, chiar în franceză, pentru că
scriu în franceză, şi le spun: "Dacă vrei
textul, îl traduc imediat".

Am

citit undeva despre o "epidemie de
vişniecită". Toată lumea 1ti joacă piesele.
Unii, M să-ţi ceară voie. Cum 1ti explici?
O fi bine?
Nu ştiu dacă e bine, dar ceea ce mă
bucură este faptul că nu am devenit un
"clasic". Mă joacă mult companii mai mici,
independente, amatori. Sigur, şi unele
Teatre Naţionale. Dar nu Teatrul Naţio
nal din Bucureşti. La fel şi la Paris, unde nu
am fost reprezentat de structuri teatrale
oficiale. Asta îmi arată că sunt încă în
avangardă, din fericire. Sper că atenţia pe
care mi-o dau colectivele mai mici, mai ti
nere, nonconformiste, regizorii tineri este
un semn favorabil al faptului că nu m-am
învechit, că spun încă lucruri destul de
şocante.

Horia Gârbea

lle
::�ll m
llO
JJli r
ui�C
aL-::S..c
.;.�e
t:Jn
ut:
e:a.
i
�.:!
S.___..m

_

" ... e

trist sa
V

olegii de institut ai lui Vasile
Niţulescu I-au urmărit cu oare
care invidie pe acest şef de
promoţie de la clasa Aura Buzescu şi
Nicolae Bălţăţeanu, el remarcându-se
încă din studenţie în Cetăţeanul turmen
tat din O scrisoare pierdută şi în mono
logul Efectul dăunător al tutunului de A.P.
Cehov.
De-a lungul carierei, a creat fizionomii
diverse, prelucrănd materialul vieţii în
complicatul său laborator intim, şi a rămas
tot timpul vrăjmaşul mijloacelor facile de
expresie.
Nuanţa cuvintele în mod surprinzător,
păstrând supleţea gândurilor şi a tăceri lor.
Masca pe care o purta era a unui om
morocănos. Dată la o parte, se vedea că
ea acoperea căldură şi puternică vibraţie
interioară, diapazonul inimii lui având
sunet de cristal. Abia îl simţeai, călca
parcă pe covoarele olteneşti pe care le
îndrăgea.
Nu se pot uita uşor admirabilele sale
compoziţii din Cârrt:ăreaţa cheală, Matca
sau îngrijitorul. Plin de neprevăzut, era
modelat din aceeaşi pastă ca şi înaintaşul
său, Iancu Brezeanu. Dramaturg - vezi
Ultima generaţie, Mormolocul sau
Nemaipomenitele măscări de pe pământ
-, îl descoperim autorul unor piese nu
numai cu intenţii satirice, dar şi cu un dis
cret filon filosofic: - E trist ce fac. Să
cânt!/ - E trist să cânt Să urlu!/ E şi mai
trist!"

C

Am încercat să-i iau un interviu în ultimul
lui an de viaţă. Şi-a închis ochii, trişti ca
nişte obloane vechi:
- Las-o dracului, nene, mă cunoşti de
patru decenii, am înghiţit împreună tot
praful scenei, mi-ai strâns mâna pri
eteneşte când am plesnit-o şi, ce să mai
vorbim, m-ai certat când am călcat

"
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strâmb, venind afumat la spectacol. Ce
rost mai au toate acum, când am încheiat
conturile?
- Nu ţi-e dor de teatru?
- Nu, de teatru nu mi-e dor, de colegi,
însă, da!
... Şi lor de tine, dragă Vasile.

Constantin Dinescu
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înseamnă că nu pot caldlia în
continuare după interviul citat:

Nu pot să cred că oamenii de

aceluiaşi subiect - întocmai ca

azi, care sunt asaltaţi de dimi

nişte mătănii: boabele între ele

dramaturgul

stă

neata până seara de poveşti,

însăşi

meşte

care trăiesc cu şi printre poveşti,

numai petrecute şi înşiruite pe

şugul dramaturgiei. Şi, mai de

citite în presă, auzite la radio,

acelaşi fu; putem tăia frrul ori în

parte: suferă - şi el - de incapa

văzute la televizor, poveşti cu şi

ce parte şi lăsa să cază oricâte

citatea de a face o piesă pe care

despre războaie, crime, violuri,

boabe: dacă înnodăm firul la

s-o poţi povesti, în linii e

incesturi, sinucideri (moştenirile

loc, mătăniile , deşi

senţiale . . .

ţine boabe, sunt tot mătănii.

Mă opresc aici cu paralelismul,

antichităţii) , dar şi atentate cu
bombe, mineriade, accidente

pentru a spune că suferinţa e

de avion, procese de corupţie,

unei

mai veche: fabricăm, de prefe

escrocherie, şantaj etc. (contri

atârnă una de alta, cwg una din

rinţi, piese eseistice, fabulistice,

buţia modernă şi postmodernă

alta, se ţes una cu alta pentru a

suprarealiste,

după

la mitologia contemporană), a

celaşi sfârşit, adică pentru pre

modele din perioada cenzurii i

ceşti oameni, zic, ar deveni de

gătirea catastrofei celei mari, a

bunăvoie

încheierii sau a desnodănlân.

pâneşte

român

foarte

nu

bine. . .

orunce,

deologice şi a blestematului
limbaj esopic, dar nu prea ştim

spectatori

la

piese

altă

puţin

rudenie

atingătoare

fiind

între
de

fiinţa

neatârnate,

cu

ele

sunt

mai pu

Altfel însă trebuie să fre planul
drame;

aci,

catastrofele

fără poveste, fără conflict (ne

tului

să povestim coerent, să urmă

place, nu ne place, dialectica în

organice atârnă una de alta şi se

rim relaţia personajelor, să men
ţinem treaz interesul spectatori

teatru e obligatorie), fără perso

ţes între ele înseşi pentru a for

vehiculând

ma organele, cari lucrează toate

lor,

plictisim publicul.

concepte, metafore şi soporifice

spre acelaşi sfârşit, adică spre

Fapt la care ne ajută - când ne

în stare pură. Spectatorul nor

constiti.lirea şi iconomia fiinţei;

ajută! - şi regizorii, unii dintre ei

mal

să

nu

făcându-şi un fel de religie din

naje,

fără

are

noimă,

nevoie de o poveste

-

întocmai cum celulele

aci nu mai putem, ca la mătănii,

care să poată fi, eventual, pa

să

smulgem sau

să

ciuntim

vestită şi altora: prieteni, colegi,

organele ori de unde şi oricum,

tarea story-ului şi sfidarea publi

vecini.

să

fără să nimicim frinţa sau cel

cului.

spună: l-am văzut pe Ştefan Ior

puţin să-i scln.mcinăm toată ico

Sunt dintre cei care au apărat şi

dache în ceva din care n-am în

continuă să apere dreptul dra

ţeles nimic şi, în consecinţi, nu

În poema dramatică a d-lui

maturgiei la polimorfism, drep

pot să povestesc.

Hăsdeu, scene întregi, un act

tul la existentă al metaforei dra

Dar şi cu povestea e . . . o poves

sau şi mai multe chiar se pot

matice, bunăoară. Socotesc că,

te. Nu orice poveste e dramati

scoate fără a jicni iconomia în

deşi înflorind din necesitatea

că, adică se poate constitui în

treagă

războiului de hărţuială cu cen

piesă de teatru. În această pri

actele rămase vor fi de sine stă

scindarea

conflictului,

zura, metafora

fărâmi

nu s-a inventat

El

este

incapabil

vinţi o mână de ajutor ne dă,
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tătoare şi ne vor da o înfăţişare,
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deşi mai restrânsă, totuşi însă
deplină, a unei cutare părţi elin
viaţa eroului".
Trebuie să recunoaştem că noi,
dramau.ugii români contempo
rani, cădem adeseori elin planul
de dramă în planul de poveste,

come�e

înşirând boabe de rnătănii inde
pendente, interschimbabile şi
căzătoare , piesa de teatru fund
cu totul altceva.
Între proza română contempo
rană care este . . . prozaică şi dra
maturgia română contempo-

rană care este. . . nedramatică, a
doua stă mai rău.

Dumitru Solomon

t h•rnee

o

s i ng u rătăţii

omedia Franceză, ştie
oricine, este unul elintre
cele mai importante tea
tre elin Europa - aşadar, elin lu
me. Când un asemenea "mon
stru sacru" şi cred că expresia
se potriveşte mai bine aici decât
în cazul vreunui actor anume,

cât de celebru ar fi el se pune
în mişcare, în jurul său se pro
duce o agitaţie neobişnuită
(creată mai ales de vietăţi ne
însemnate), în special dacă
direcţia în care se îndreaptă
"monstrul" este una exotici; de
pildă, Bucureştiul . Un popas pe

�

https://biblioteca-digitala.ro

C

-

38

-

aceste meleagwi a mai avut loc,
e drept, în 1975, dar de atunci
au trecut decenii, iar pentru noi,
o epocă. Turneul acesta trebuie
să fie ''un eveniment" - şi-au
spus, desigur, organizatorii şi
sponsorii, atât de mulţi încât nu
se mai ştie, până la urmă, cine
a fost direct răspunzător. Ce se
întâmplă cu copilul înconjurat
de prea multe moaşe ne-o spu
ne o zicală autohtonă; aceasta
funcţionează, s-a demonstrat,
chiar dacă pruncul are altă na
ţionalitate._A funcţionat şi acum.
Aşa se face că în seara inaugu
rală a turneului, Sala Mare a
Teatrului Naţional (deasupra
intrării căreia se putea citi, pe
un banner feeric luminat al
principalului susţinător financi
ar: "Dialog - sponsor al valo
rilor de suflet" - sublinierea îmţ
aparţine, formula aparţine, în
schimb, vreunui aspirant la in
telectualitate), monumentala
Sală Mare era pe sfert goală. . .
Spre norocul studenţilor, care
au ocupat, finalmente, locurile
rezervate pentru diverse per
soane atât de însemnate încât
nu catadicsesc să se deranjeze
până la teatru. În schimb,
mulţumită grijii părinteşti a
organizatorilor - amintesc, elin
tre ei, Teatrul Naţional "I.L
Caragiale", Ministerul Culturii,
Alliance Fran�aise, Institutul
Francez elin Bucureşti (proba
bil, şi Ambasada Franceză) nu
au primit invitatii şi au
rămas, în consecintă, fără locuri
toţi criticii şi cronicarii elin Capi
tală, plus un număr de per
sonalităţi ale vieţii teatrale ro
mâneşti: actori, regizori, profe-

sori la Universitatea de speciali
tate ş.a.m.d. În cele din urmă
salvarea a sosit, ca să zic aşa, de
dincolo de mormânt; proscrişi
lor li s-a îngăduit să se îngb.e
suie, cum or putea, în loja ofi
cială, numită "loja lui Ceauşes
cu". Beneficiarul nu a ocupat-o,
pare-se, decât o singură dată;
când stai în ea, înţelegi de ce precum şi de ce nu avea res
pectivul personaj mare simpatie
pentru teatru: scena se zăreşte
undeva, departe, actorii care se
mişcă acolo au dimensiunile
unor insecte ceva mai rnă
rişoare, sunetele îţi ajung la ure
che vătuite, opacizate, iar mi
mica intetpreţilor este, pentru
ochi, ca şi inexistentă. . .
Cam aşa a arătat pentru mine
tumeul Comediei Franceze,
unul dintre cele mai importante
teatre din Europa. Mai bine zis,
aşa au dorit, probabil, organi
zatorii să arate "evenimentul"
pentru cei care scriu despre el
şi, implicit, pentru cei care nu
pot lua cunoştinţă de el altfel
decât citind ceea ce se scrie. Cu
gândul la aceştia din urmă în
cerc totuşi să-mi adun impresii
le, puternic bntiate de condiţiile
desa.ise mai sus, şi să schiţez o
imagine cât de cât "lizibilă" a re
prezentaţiei la care am asistat.
,

,

Vicleniile

��

l
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ropei, este unanim socotită o
comedie foarte veselă, ba chiar
o farsă. Scrisă de Moliere spre
sfârşitul vieţii, în 1671 (autorul
avea să se stingă doi ani mai
târziu), ea reia, întrucâtva, din
punct de vedere tematic, un
text mult mai timpuriu (Zăpăci
tul), vădind însă maturitatea sti
listică atinsă de cel ce crease
până aici Tartuffe, Dom Juan
şi MUan.tropul. Mai mult decât
atât - explică regizorul Jean
Louis Benoît într-o declaraţie re
produsă în caietul-program al
spectacolului -, piesa depune
mărturie despre starea fizică şi
psihică din acel moment a dra
maturgului: un Moliere bolnav,
obosit, sfâşiat de îndoieli este
cel ce imaginează năzdrăvăniile
lui Scapin, care, în ciuda aju
torului dezinteresat oferit tineri
lor îndrăgostiţi, e de fapt un om
singur, lipsit el însuşi de iubirea
cuiva şi, în fmal, părăsit de toţi.
Spectacolul vine să ilustreze a
la lettre această intetpretare po
sibilă. O face cu rigoare şi lim
pezime carteziană, urmând
parcă liniile trasate de un geo
metru meticulos: feluritele "ta
blouri" şi acţiuni scenice îşi răs
pund una alteia, nici un amă
nunt nu este adăugat la întâm
plare ori lăsat Iară explicaţie şi
justificare într-un întreg armo
nios. Decorul şi costumele con
cepute de Alain Cbambon sunt

simple, frumoase şi frumos lu
minate, dau scenei eleganţă şi
plinătate Iară a opri aeml să cir
cule printre trupuri şi lucruri. Şi,
cu toate că porneşte greu, într-un
ritm prea lent şi cu un tonus scă
zut, spectacolul "creşte" treptat,
câştigă în vivacitate şi, mai ales,
în haz, astfel încât finalul amar,
cu un Scapin abandonat într-un
colţ al scenei şi pe care îl crezi,
o clipă, mort, dobândeşte, prin
contrast, o forţă de impact spo
rită. La rândul lor, actotii îşi dez
văluie înzestrarea pe parcursul
reprezentaţiei, la început impre
sionând doar acea vorbire
scenică impecabilă pentru care
Comedia Franceză este de mult
renumită. Personal, cel mai pu
ternic m-a emoţionat jocul lui
Malik Faraoun în Geronte - mai
puternic chiar decât măiestria,
evidentă tot spre sfârşit, a prota
gonistului Gerard Giroudon
(Scapin); mi s-au pămt, de
asemenea, peste nivelul gene
ral (foarte onorabil, de altfel),
Christian Blanc (Argante) şi Flo
rence Vtala (Zerbinette). Şi ast
fel, un spectacol ce nu făgăduia
iniţial prea mult s-a arătat, în
ansamblu, foarte bun. Şi totuşi. . .
Îmi persistă în amintire o anu
mită senzaţie de răceală şi de
uscăciune pe care nu o pot
pune (doar) pe seama distanţei
fizice dintre mine şi scenă.

Alice Georgescu

toful fierbinte

vârstei, o fetiţă de

vreo 8--9 ani, lângă care stăteam la
Teatrul "Creangă" la premiera cu Farsa
ului PatheHn, a remarcat: "Ce nedrep

tate se petrece aici!" . Suveica păcălitorului
păcălit funcţiona pe scenă Iară greş, era comic
cum toate personajele izbuteau să-şi pună în
palmă unul altuia cartoful fierbinte şi era evi
dent că nici o justiţie nu va putea restabili
adevărul. Şi pentru logica spectacolului nici nu
era nevoie: noi ştiam ce şi cum, iar caraghioşii
de pe scenă se străduiau să ne distreze,
arătându-ne în câte feluri poate fi ascuns acel
"ce şi cum".
Nu scena trebuie să facă dreptate, iar confuzia
- intrcxiusă uneori cu bună-credinţă, dar cel
mai adesea, nu - între scenă şi justiţie este

supărătoare şi din punctul de vedere al frumo
sului, şi din cel al adevărului. Dacă, înveselin
du-se, un copil s-a oprit bmsc din râs,
observând comedia nedreptăţii, ceea ce odi
nioară se numea "rolul educativ al teatrului" s
a realizat. Şi, probabil, nu vom fi niciodată sufi
cient de recunoscători Teatrului "Creangă" pen
tru discreţia şi râvna artistică pe care o depune
în împlinirea acestei misiuni. Ne-ar fi necesar şi
nouă, adulţi preocupaţi, dar atât de rar serioşi,
un moment în care să examinăm activitatea
Teatrului "Creangă" şi să obsetvăm că este vic
tima unei nedreptăţi: prin omisiune. Arareori
este considerat coautor la educaţia publicului,
ceea ce, cum spunea şi fetiţa, se dovedeşte a fi
"o mare nedreptate".
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Cit

ce

se

intâmplă în teatre?

Frânturi

de mărturisiri

ele mai multe lucruri din viaţa
intimă a unui teatru se pot afla la
un pahar de vin, în unma unei
premiere. Şi mai ales atunci când specta
colul s-a întâmplat să aibă succes! Frunţile
se descreţesc, inhibiţiile pier, iar oamenii
simt nevoia să-şi împărtăşească şi grij ile, şi
bucuriile, şi speranţele.
Am stat de vorbă, acum un timp, cu anga
jaţii Teatrului Dramatic din Galaţi, într-o
asemenea împrejurare.
Am constatat, cu acest prilej, că nevoile şi
neliniştile lor sunt de fapt ale tuturor
artiştilor, traiul unora nedeosebindu-se
prea mult de al celorlalţi.
Astfel, reiese din spusele celor mai vârst
nici că Legea pensionării s-a abătut peste
cei mai mulţi dintre ei cu forţa unui vis
un1. Sigur că unii, tentaţi de putinţa de a
obţine o pensie mai mare şi, poate, şi de
gândul că vor mai avea prilejul să joace,
au acceptat compromisul de a pleca din
teatru prin bună înţelegere. Regretul s-a
ivit după un timp, când au constatat că
sunt mai puţin solicitaţi să repete şi că
spectacolele în care încă jucau erau
scoase cu încetul de pe afiş:
Procedura aceasta prin care suntem
"
scoşi la pensie fără a se cerceta dacă mai
putem sau nu juca este extrem de tristă.
Eu mă simt în plină fonmă şi totuşi de un
an de zile nu am mai repetat nimic. E un
semn; mă simt de prisos... "(loana Citta
Baciu); " Detest această lege! Actorul nu
trebuie să fie pensionat Fiecare poate
juca atâta vreme cât TI ţine mintea şi
trupul. Când acestea cedează, se retrage
singur. E drept că unii au fost bucuroşi că
vor primi mai mulţi bani. S-au trezit însă,
la un moment dat, fără nici un rost. Au
sperat că vor fi chemaţi să joace, dar asta
se întâmplă din ce în ce mai rar"(George
Serbina).
Sărăcia tot mai evidentă în care se zbat
teatrele este resimţită de fiecare după
puterea de adaptare şi după optimismul
sau lipsa de optimism care-I caracter
izează. De pi ldă, Grig Dristaru
mărturiseşte aproape candid:
"Încercăm să înnoim ceea ce e vechi, să
facem roşu din roz, albastru din cenuşiu ...
Deocamdată trebuie să mulţumim Prefecturii pentru că ne sprijină ori de câte
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ori ne aflăm în impas. Mai greu va fi când
vom trece sub tutela Primăriei, despre
care am auzit că nici măcar nu ne vrea...
Stelian Stancu, actor la Teatrul Dramatic
şi director al Teatrului " Guliver", nu pare
foarte pesimist: " Drept să spun, nu resimt
această sărăcie ca fiind ceva de nesupor
tat. Poate că dincolo de starea generală
de anonmalitate, aici, la Galaţi, trăim într
o oarecare nonmalitate. Asta, fireşte, pen
tru că cei de care depindem direct iubesc
teatrul susţinându-ne pe cât cu putinţă".
" Reevaluarea salariilor, lăsată - după cum
se pare - în grija directorului dă, însă, prilej
de gâlceavă între colegi:" Cred că potic
nelile cele mai mari din teatru de dato
rează lipsei de bani, dar şi modului cum
aceştia sunt gestionaţi. Sunt de vină cei
care lasă la îndemâna unui singur om
împărţirea unui avut, oricum mizer. La
noi, cel puţin, nu există un consiliu artistic
şi nici un sindicat al artiştilor, iar în
Consiliul de administraţie - care oricum
nu s-a mai întrunit de foarte multe luni nu se află decât un actor. Cine să ne
apere drepturile?! Managerul este singurul
care <<hotărăşte>> calitatea muncii
noastre, plătindu-ne după cum crede de
cuviinţă. Să fie oare drept?" (Gabriel Con
stantinescu).
Sunt şi dintre cei care neputând să
trăiască dintr-un salariu de debutant, se
descurcă făcând şi altceva: "Am plecat din
Bucureşti pentru a deveni actor. In
Capitală nu te bagă nimeni în seamă şi,
atunci, după unele tatonări, am venit la
Galaţi, unde pe lângă faptul că ni se dau
case simt că se întâmplă cu adevărat ceva.
Îmi doresc roluri principale şi sunt gata să
joc gratis. Numai să joc! Oricum, dintr-un
salariu de debutant nu se poate trăi şi tre
buie să mai fac şi altceva" (Daniel Iancu).
Cum este şi firesc la o petrecere de pre
mieră, se găsesc şi artişti ce se desprind
mai greu de actul scenic şi, orice întrebare
le-ai pune, ei tot către evenimentul abia
trecut se îndreaptă: "Am încercat să dau
de lucru tinerilor. Sigur că Proscrisa este
un text mai special, dar e conflictual deci
dramatic! Pentru că nu e tocmai o piesă,
nu are propriu-zis o poveste, nu mi-aş fi
penmis un risc atât de mare decât în
teatrul în care sunt angajat, unde oamenii
.•
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mă cunosc, au încredere în mine şi de la
care eu ştiu ce să aştept" (Vasile
Nedelcu).
Spre sfârşitul serii m-am apropiat de
directorul teatrului, Adrian Lupu, punân
du-i o singură întrebare:
Cum reuşiţi să depăşiţi starea evidentă de
criză, nell!sând să se vadă prea tare
sărăcia în care, cu siguranţă, şi teatrul
dumneavoastră se zbate?
"Starea de sărăcie, care deja a devenit
starea noastră de nonmalitate, nu mai tre
buie depăşită. Ne învăţăm cu ea şi am
ajuns să ne simţim ca peştele în apă, dar
cum şi apa seacă mereu, ne zbatem şi noi
cu coada pe uscat. Durerea mea cea
mare este că ritmu l de şase-opt
săptămâni alocate unei premiere pare tot
mai mult o năstruşnicie, o bizarerie a mea
şi nicidecum o necesitate. Totuşi, într-un
oraş cu o populaţie de 500 000 de
locuitori şi cu un potenţial de 30 - 40 000
de spectatori, publicul poate fi ţinut
aproape de noi doar oferindu-i cât mai
multe spectacole.
Pe de altă parte, mă bucur că încă mai
pot aduce tineri în trupă. Faptul că pleacă
după un timp, mai scurt sau mai lung, este
un act intim pe care-I hotărăsc singuri şi
pe care refuz să-I comentez în vreun
fei.Sper doar că, atunci când vor fi ve
dete şi îi va şti toată suflarea românească,
să-şi aducă aminte că şi-au început cariera
la Galaţi.
Cât despre cei care au ieşit la pensie în
vremea din unmă, nu se poate spune că
au fost detenminaţi s-o facă pentru a mai
atenua cumva sărăcia teatrului nostru,
salariile la care ei aveau să renunţe putân
du-se folosi într-un alt mod. Eu personal
nici măcar nu le-am fluturat această idee".
Teatrul este ceva viu, în continuă pre
facere. Numai forfota fiecărei clipe, numai
diversitatea opiniilor, numai încercarea
tuturor de a ieşi la liman îi justifică exis
tenţa. Dincolo de aceasta nu putem
decât să recunoaştem că viaţa artiştilor
nu este deloc uşoară; lupta cu sărăcia, cu
timpul, cu sistemul îi uzează, dar nu-i
învinge niciodată.

Marinela Ţepuş

c

colocvii

D ra m atu rgi a
in când în când capitala teatrului
românesc se mută în oraşe care
mai rar sunt şi capitalele de
mondenitate ale acestei arte. Sibiul s-a
transformat în ultimii ani într-un loc
important al gândirii teatrale din România,
prezentând totodată, în cadrul colocviilor
sale de critică teatrală, şi spectacole pro
prii. Aşa s-a întâmplat la ultimele două
ediţii ale Colocviilor, când vorbele fru
moase au fost ilustrate practic prin
reprezentaţii de valoare ca Sinucigaşul de
N. Erdman sau Don Quijote după
Cervantes.
Alegându-şi ca temă "Dramaturgia de azi
în premieră absolută", cea de a IV-a ediţie
a Colocviului naţional de critică teatrală
" Radu Stanca" , desfăşurată în zilele de 2 1
şi 22 februarie 1 999 la Sibiu, a demon
strat că, şi în condiţii de severă austeritate
materială, dacă mai mulţi sufletişti îşi
reunesc eforturile, se pot obţine câştiguri
semnificative pentru strategia şi tactica
vieţii culturale. Dezbătând, în ediţiile pre
cedente, chestiuni actuale precum "Dra
maturgia românească pe scenele din
ţară" , "Rolul secretarului literar în teatru "
sau "Probleme de estetică şi teatrologie" ,

D

era firesc să se ajungă la abordarea pro
blemelor referitoare la piesa românească
pe afişul teatrelor şi în portofoliu! edi
turilor. Asta şi pentru că prezenţa vie a
unei mişcări teatrale nu se exprimă numai
în numărul de piese valoroase puse în
lumină de actori talentaţi şi regizori inven
tivi şi originali, ci în primul rând prin
frecvenţa şi seriozitatea cu care este ser
vită dramaturgia naţională şi mai ales cu
care sunt create condiţiile pentru scrierea
ei în continuare. Căci nu ne putem dec
lara mu�umiţi cu succesele internaţionale
dacă plămada spirituală din care sunt
alcătuite aceste reuşite nu este în primul
rând una naţională. Dacă iubim teatrul
românesc şi credem în potenţele sale
artistice este firesc să ne punem între
barea, reluată cu obstinaţie şi la colocviu:
cum este asigurată prezentarea drama
turgiei româneşti de azi în premieră abso
lută?
Salutându-i pe participanţii la colocviu,
Alexandru Ion Olteanu, subprefectul
judeţului Sibiu, a promis că nu va precu peţi sprijinul acordat teatrului pentru ca

Sibiu

în p rem i e ră abso l ută

Sibiul să rămână în continuare un impor
tant centru de cultură şi artă. Subliniind
ideea păstrării şi valorificării dramaturgiei
româneşti, Mircea Ghiţulescu a pledat
convingător, alături de alţi participanţi,
pentru necesitatea cunoaşterii acestei
dramaturgii aşa cum a fost ea scrisă,
întrucât mulţi dintre regizori, invocând o
libertate greşit înţeleasă, s-au îndepărtat,
în spectacolele lor, de sensul textului. De

cialişti, tocmai
pentru ca acest
mesaj originar
să fie cunoscut
şi pentru ca re
prezentaţiile te
ribiliste, care nu
ma1 păstrează
din piesă decât
trtlul, să se îm
puţineze
tot
mai mult. Iar ne
cesrtatea ca tea
trele să prezinte
dramaturgie ro
mânească actu
ală
răspunde
nevoii publicului
de a găsi soluţii
la întrebările a
cestui tulbură
tor sfârşit de
mileniu, piesa
românească fi
ind singura ca
pabilă să ne lăr
gească orizontul
cunoaşterii de
noi înşine.
În debutul colocviului de critică, invitaţilor
le-a fost oferită premiera absolută a spec
tacolului Cantonul de vânătoare de
George Genoiu, în regia lui Horaţiu Ioan
Arpad, realizat la Teatrul "Radu Stanca" .
Actorii au reuşit să anime personajele
inspirate din realitatea convulsionată a
"perioadei de tranziţie" , când mulţi con
dotieri sau mercenari ai vechiului regim
au "schimbat barca" , încercând să ne
convingă că şi-au schimbat şi credinţele.
Autorul propune o antrenantă dezbatere
pe tema trăirilor şi motivaţiilor acestui tip
de personaje, reprezentate în piesă de
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Dominic (Mentorul) şi de Şuteu, şi
demască o teribilă racilă neociocoismul.
În Cantonul de vânătoare reprezentările
sale polrtico-istorice sunt stilizate, capa
bile să reveleze înţelesuri ascunse, imper
ceptibile altfel, iar locurile unde se
desfăşoară acţiunea capătă surprinzătoare
deschideri metaforice. Cătunul devine
astfel un centru simbolic de manipulare,
condus de Mentor. Dar dacă Dominic

ceilalţi mercenari, foşti nomenclaturişti de
rangul doi, vor suferi în final un act
justiţiar care-i anihilează. Cantonul de
vânătoare reprezintă deocamdată cea
mai succintă, poetică şi critică analiză
făcută totalitarismului şi posttotalitarismuFresca socială ce prinde viaţă pe scena
sibiană vine să ne convingă că promisi
unea " Mentorului" acestui teatru de a
realiza o stagiune dedicată integral dra
maturgiei româneşti are toate şansele de
a se împlini.

Victor Ernest Maşek
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um1na
in locuieste
.

neori, lumina înlocuieşte
decorul. Lumina este creatoa
re de spectacol, face parte din
zona preocupărilor timpurii (înainte de
repetiţiilor), apare o dată cu
text

"U

nu «se pune» la sfârşit" - mărturisea regi
zorul Alexandru Dabija în cadrul unui
workshop. Chiar şi alegerea piesei poate
fi o consecinţă a limbajului pe care regi
zorul TI propune. Alexandru Dabija se

�

opreşte asupra textului Şcoala femeilor
de Moliere pentru a-şi continua ideile re
gizorale dezvoltate în Comedia erorilor.
În piesa lui Moliere quiproquo-ul este
care îşi schimbă numele cu
unul mai nobil:
de la Souche.
Arnolphe face
parte din aceeaşi
familie cu Harpa
gon din Avarul
sau
Domnul
jourdain din Bur
ghezul gentilom.
Ei şi-au construit
o lume după chi
pul şi asemăna
rea lor, confor
mă meschinăriei
lor
i nterioare.
Moliere demon
strează că acest
univers falsificat
se dărâmă când este confruntat cu cel
normal, raţional.
Textul piesei - alternanţă de dialoguri şi
aparte-uri - ne introduce în convenţie
declarată. Suntem în teatrul de mască, a

De ce
visează personajele l U .1
rezenţa pe scena Teatrului
Odeon a spectacolului lvan cel
Groaznic în reg1a lui Beatnce
Bleonţ prilejuieşte spectatorilor o reîntâl
nire cu fantasticul, în tărâmul căruia mai
totul ne pare posibil, amintindu-ne toto
dată de acel "grăunte de nebunie necesar
fiecăruia" - cum spunea Erasmus -, sin
gurul care permite supravieţuirea în orice
"sistem " .
Regizoarea dezvoltă în cheie comică
nuanţele alegorice ale textului, potenţând
ideea de parodiere a imposturii, a unui
sistem social absurd, în care individul

P

�

42

decorul

condamnat la singurătate visează.
Visul, semn al neîmplinirii şi al dorinţelor
refulate, marchează spiritul montării: totul
e vis! Chiar şi realitatea cea mai evidentă,
imobilul administrat de Bunşa, îşi pierde
ades "contururile", devenind - datorită
cercetărilor inventatorului - un spaţiu
deschis tuturor posibilităţilor. l nvitând la
compătimirea acelora care nu sunt capa
bili să-I descopere în banalitatea vieţii de
zi cu zi, spectacolul prezintă visul ca fiind
singura posibilitate de evadare dintr-un
univers închis, ostil, în care îţi este con
trolat până şi dreptul la viaţă spirituală: din
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cărui regulă de bază, sugestia, este apli
cată de Alexandru Dabija cu rafinament
şi subtilitate. Cortine de tul sugerează pe
rând pereţi şi uşi; bolovanul poartă pe o
parte o scrisoare scrijelită, ca apoi să fie
piatră pe mormântul iubirii lui Amolphe
pentru femeia ideală, a cărei imagine este
o păpuşă într-un coş de nuiele. Pentru
momentul în care Agnes este sechestrată
se utilizează o armură medievală zăvorîtă
pe dinafară. Sugestia este prezentă şi în
jocul actorilor; de muh:e ori replicile capă
tă înţeles dublu.
Este folosit spaţiul gol (pe care ni 1-a re
dat Peter Brook), ritmat de ecleraj: re
flectoarele din culise dau fâşii de lumină
care alternează cu fâşii de întuneric. Efec
tul este că actorii par a evolua într-un film
alb-negru.
Spaţiul gol pune în evidenţă jocul actori
lor care trebuie să se sprijine "pe ei înşişi "
(prin ţinută corporală şi mişcare), şi nu pe
obiecte. Riscul regizorului este foarte ma
re, deoarece actorul nu este un meca
nism perfect, orice emoţie sau factor ex
terior putând rupe circuitul energetic ,
scenă-sală-scenă.

Liana Ornea
Teatrologie I I I

B u l gakov

difuzoare se va auzi mereu aceeaşi arie
din opera " lvan cel Groaznic", preferata
supraveghetorului. Decorul semnat de
Constantin Ciubotariu redă însă cel mai
bine această stare, prin imaginea
mansardei care se suprapune aceleia
descompuse a unei foste biserici. Totul e
în declin, ca şi podeaua în pantă a
locuinţei de la etaj. Atunci e firesc să te
întrebi: ce mai rămâne? Visul.
Coordonatele acestuia sunt urmărite din
punct de vedere scenografic şi în cea de
a doua parte a spectacolului, în care
acţiunea se mută la Curtea Ţarului lvan.

Falduri de pânză se mişcă uşor, încadrând
spaţiul de joc în care nu se găseşte decât
un tron. Apelând doar la simbolul puterii
- dar şi al tiraniei, de această dată -,
reconstituirea unei alte lumi opresive
pare a fi suficient de exactă. Imaginea ale
gorică a nou lui univers închis este
susţinută scenic de mişcările diacului
obligat să pătrundă în sala tronului fie pe
brânci, fie - în cel mai fericit caz - cu
capul plecat şi spinarea încovoiată. Este
mai mult decât un simplu joc scenic, e o
metaforă a întregii stări sociale, a unei
lumi pentru care lejeritatea deplasării spre
"Înalt" (balonul solului suedez se consti
tuie în metafora unei lumi opuse celei din

�p

faţa noastră) va rămâne o îndepărtată
speranţă.
Altemarea planurilor (cu divagaţii ironice
forţate şi poate prea dese) duce şi la
binomul identitate reală-identitate fantas
tică pe care personajele şi le asumă. Este
cazul dublului rol administratorul Bunşa
Ţarul lvan, în care Virgil Ogăşanu con
struieşte magistral imaginea cea mai
grotescă a imposturii şi stupiditatea pro
priei învestiri într-un climat al indiferentei
faţă de individ. O identitate dublă îşi
asumă şi Miloslavski, amestec de fantezie
comică, spirit alert şi şiretenie, a cărui
realizare i-o datorăm lui Mugur Arvunes
cu. Alături de escroc, personajele piesei -

admirabile prin compoziţie plastică - con
turează o întreagă varietate tipologică, iar
jocul nuanţat al Rodicăi Mandache, al lui
Geo Costiniu, Constantin Cojocaru, Radu
Panamarenco, Ioan Batinaş, al Virginiei
Rogin..., evidenţiază scenic amprenta pe
care condiţiile unui mediu frustrant o
imprimă caracterelor umane.
Gustul pentru contrast al montării ne-a
purtat din prezent în trecut, din real în fan
tastic şi invers, de la resemnare spre spe
ranţă. În final, personajele, într-o stare hi
pnotică, dispar cu ajutorul "maşinii timpu
lui". Să fie un nou vis sau dorita evadare?

Alina Mang
Teatrologie I I I

Liliana Dalu:
,,M-am săturat
de vorbe frumoase! ''
proscenium

Cum ştii dadi ceea ce faci pe scenă e
bine?
Asta e! Nu poţi să ştii cu adevărat nicio
dată. Încerci, încerci şi o singură dată
dintr-o sută îţi iese. Cred în fiecare cuvânt
pe care îl rostesc. De aceea nu vreau să
obţin doar o oarecare naturaleţe, aş dori
ca după fiecare spectacol oamenii să ia cu
ei "ceva" din mine însămi.
Ce?
Actorul e ca o lentilă. În mod normal, un
fascicol de lumină poate străbate nestân
jenit distanţa dintre două puncte. La fel e
şi cu noi. Poţi să scrii cuvinte, să te mişti,
şi toate astea să nu însemne nimic. Dar,
dacă aşezi actorul-lentilă în locul potrivit,
ai şansa să aprinzi, în spectator, o scân
teie.
Ce Tnseamnă pentru tine Marele Premiu
obţinut la Festivalul de la Costineşti? Ţi-a
adus ceva Tn plus? O confirmare a valorii?
Academia nu-ţi dă talent (n.n.: Liliana a
absolvit la Târgu-Mureş), dar ţi-I şle
fuieşte. Talent am de la mama şi de la
Dumnezeu. Sper că acest premiu îi va
face pe regizori să aibă măcar un strop de
încredere în mine.
De ce n-ai lucrat cu un regizor pentru
recitalul tău?
Timpul a fost destul de scurt şi nu aveam
numai recitalul de făcut Eu lucrez la
teatrul din Bacău. Mi-ar ti trebuit timp şi
bani ca să plec la Târgu-Mureş pentru a
lucra cu un regizor în care să am
încredere şi care să aibă la rândul său
încredere în mine (ceea ce nu s-a mai
întâmplat de la debutul meu pe scena
Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, în

anul 1 1 , sub bagheta domnului Dan
Alecsandrescu, care m-a şi pregătit pen
tru institut). Nu ştiu de ce, cu profesorii
din facultate n-am putut comunica. De
prea multe ori am întrebat: "De ce să fac
asta?'' şi mi s-a răspuns: "Taci şi fă cum îţi
spun!"
Acum te-ar tenta să "adormi pe laurii vic
toriei'?
M-am săturat de vorbe frumoase, multe
şi mari, şi bine aduse din condei. Puţini
sunt cei care s-au bucurat cu adevărat că
am luat premiul ăsta. Mi s-a tot explicat
ce obligaţii am de acum înainte. Pentru
Dumnezeu, ca şi cum
eu n-aş fi aceeaşi!
Adică până acum n-au
văzut că pot să joc
bine, că mă gândesc la
ceea ce spun pe scenă
şi în viaţa "civilă"! De
bine ce m-am întors
după al doilea premiu
(pentru că pe primul l
am luat la laşi, pentru
rolul Mela din Profesiu
nea doamnei Dulska, în
studenţie), m-am trezit,
la Bacău, înlocuită în
Bădăranii. Asta am
afiat-o abia după patru
zile, printr-un telefon;
nici măcar nu au stat
de vorbă cu mine! Pro
babil s-au supărat că
mi-am permis o "va
canţă" de o săptămână
la Costineşti. Dar mi se

pare normal să vreau să văd cât mai mult
Meseria se fură, nu? Am venit cu premiul
de la Costineşti, dar n-am fost conside
rată destul de bună pentru a juca la pre
mieră...
M-am bucurat că din şase nominalizaţi la
Gală trei au fost absolvenţi de la Târgu
Mureş: eu, Ada Milea şi Relu Siriţeanu.
Aveam nevoie toţi de puţin curaj, de un
petec de sol tare sub tălpi! Asta nu ştiu să
dea profesorii de la Târgu-Mureş:
încredere. Şi, după mine, ăsta nu e un
defect, ci o vină!
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Ioana Florea

Cri sti an Pep i n o:

d ""''ng
A

,, I n m e s e r i a a sta
t re b u i e sa
v

� trageţi dintr-o familie de actori şi
totuşi nu aţi ales actoria. De ce?
Am ales teatrul! Am avut marea şansă ca
unchiul şi mătuşa mea, fiind actori la
"Bulandra", să mă ducă la repetiţii când
eram copil. Stăteam foarte cuminte în
fundul sălii şi vedeam mari actori dintre
care mulţi azi nu mai sunt - generaţia lui
jules Cazaban şi a altora; urmăream felul
cum se lucra, pătrundeam cumva spiritul
acelei atmosfere extraordinare de
creaţie... "Bulandra" era o şcoală şi un
model fabulos de teatru. De aici mi se
trage şi pasiunea pentru scenă, dar şi un
ideal artistic, un ideal care, din păcate, nu
mai e ilustrat prea abundent.
L-aţi putea descrie ceva mai concret?
În primul rând era vorba de un anumit cli
mat în care se năşteau spectacolele.
Acum sunt alte timpuri. Nu spun că el nu
se mai regăseşte deloc. Când vedeţi o
montare bună sa ştiţi că acest climat se
reface în datele lui esenţiale: acele relaţii
aproape deslvârşite între oameni, spiritul
de echipă. dorinţa de autodepăşire, exi
genţa adevărata. nu demagogică. Se vede
clar de câte ori apare o astfel de con
junctură după câte spectacole-eveniment
sau pur şi simplu inspirate există.
Idealul dumneavoatrt 1n teatru coincide
integral cu credinta el din vreme în
vreme trebuie sa se ivească momente
privilegiate de comunicare 1ntre cei ce
gândesc un spectacol?
E foarte important. Nişte oameni care se
întâlnesc din obligaţie, vin la serviciu, unde
ştiu că au de petrecut câteva ore şi apoi
au terminat-o cu activitatea nu pot realiza
decât lucruri călduţe, în cel mai bun caz.
Teatrului, ca să-I faci bine, trebuie să i te
dăruieşti cu toată fiinţa, fără orar, cu
iubire, cu speranţă, cu emoţia pe care o
dă apropierea de nişte oameni atât de
sensibili, de orgolioşi, de vulnerabili ..
Cum v-aţi decis sll vA dedicaţi teatrului de
păpuşi? Este un exerciţiu de fantezie care
şi-a găsit treptat forma cea mai îtnplinitl
sau opţiunea dumneavoasW se leagă de
jocurile bune ale întân1plării?
Trebuie să vă spun că am formaţie de
plastician. Mă preocupa desenul încă din
copilărie, iar de la vârsta de 1 0-- 1 2 ani am
început să nutresc ideea că voi candida la
Arte Plastice. M-am pregătit în consecinţă

1..

până prin 1 969, când ... m-am răzgândit. În
ultimul moment am dat la Regie-teatru. În
anii '60--70 �xistau la ''Ţăndărică" specta
cole deosebite şi un climat artistic care
mă fascina şi mă ispitea. Ce-i drept, nu
faci întotdeauna ceea ce doreşti, ci ceea
ce viaţa Tţi oferă. Iar mie mi s-a oferit posi
bilitatea să lucrez în teatrul de păpuşi.
Înţelegeţi că opţiunea mea a fost firească.
Am regăsit aici un climat apropiat de ide
alul meu. În plus, limbajul plastic - e�enţial
în teatrul de păpuşi - îmi era familiar. Un
avantaj era pe atunci şi faptul că, fiind în
acest spaţiu, nu te lua nimeni în serios.
Aici era un aer mai respirabil, nu exista
acea pândă dureroasă pentru artişti, acea
tulbure încordare. Spuneam lucruri mai
dure decât cei din "teatrul serios", însă nu
aveam problemele celor care lucrau sub
presiunea absurdului ce crea tensiuni
inimaginabile, dar - ca o răscumpărare şi uluitoare soluţii de supravieţuire.
ln spectacolele dumneavoasW aţi semnat
uneori şi scenografia, ca la Visul unei
nopţi de vară, la Adunarea păsărilor sau la
Play-Faust, v-aţi 'împrumutat" vocea
unor personaje ca lvan T urbincl sau aţi
făcut ilustraţie muzicală, ca în multe alte
montări: Aventuri cu Scufrţa roşie, Vitejii
cetăţii Bade-Bade, Norocosul Arlechino.
Există tentaţia de a încenca totul într-un
spectacol de păpuşi şi marionete, ori o
doză de hazard v-a obligat să acceptaţi
noi ipostaze?
N u sunt domenii în care ţin să lucrez. În
general, sunt adeptul ideii ca păpuşarii să

.
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îşi facă vocile personajelor, să fie nu
numai mânuitori, ci actori compleţi. Nu
resping ideea ca un mare actor să înno
bileze un spectacol de păpuşi. Când am
făcut scenografie sau voci secundare am
recurs de fapt la o soluţie disperată ... În
teatrul de păpuşi apar situaţii în care tre
buie să salvezi ceva. Mi-e mult mai
comod să colaborez cu un scenograf.
Când am lucrat singur păpuşile a fost o
muncă foarte grea, epuizantă.
Dramaturgia pentru copii este pe
nedrept considerată un gen minor. Aţi
fost nevort să recurgeţi frecvent la
adaptări, pe unele semnându-le chiar
dumneavoastră V-a atras ideea de a scrie
texte pentru virtoarele dumneavoasW
spectacole?
Am scris câteva piese originale. Am soli
citat de câteva ori dramaturgi de mare
valoare. Nu e însă de ajuns ca eu să-i rog
pentru ca, dintr-un elan tineresc, să se şi
apuce să scrie. Trăim vremuri grele, iar un
dramaturg nu va fi plătit pe măsura efor
tului său. O iniţiativă pe care ar trebui s-o
aibă festivalurile de profil ar fi să invite
dramaturgii remarcabili să vadă teatru de
păpuşi pentru a-i atrage în acest circuit.
Aşa se întâmpla acum 30 de ani, când
dramaturgii pentru păpuşi se numeau
Gellu Naum, Alecu Popovici, Nina.
Cassian, Nella Stroescu, Iosif Naghiu. G.
Călinescu a creat şapte-opt piese de
teatru pe care le-a pus în scenă împreună
cu studenţii săi. Puţine ţări se pot lăuda cu
mari oameni de cultură, cum au fost Max

jacob, Lope, Lesage, care au scris pentru
"scena mică", dar atât de expresivă, a
păpuşilor. Teatrul de păpuşi pentru copii
e o invenţie relativ recentă. Iniţial era
vorba de un teatru pentru adulţi.
Fireşte, nu vreau să le reproşez dra
maturgilor că nu vin la ''Ţăndărică".
Vieţuim într-o lume pragmatică şi
atunci trebuie să existe o motivaţie
materială, chiar şi în creaţie.
Să încercăm să ne retragem
din aria omniprezentului
pragmatism. Ce vă ilu
minează existenţa,

Visurile nu contează.
Am trecut şi de vârs
ta iluziilor. Sigur, îmi
fac şi acum iluzii, dar
ele sunt, ca să spun
aşa, mai la obiect.
Sunt iluzii mai "specializate". Îmi do
resc să îmi păstrez
bucuria de a lu
cra. Când n-o sămi rămână decât
p ra g m at i s m u l ,

atunci o să lucrez prost. Sigur, aş prefera
să am existenţa asigurată şi să mă bucur
în voie de meseria mea fără să cunosc
probleme materiale. Satisfacţiile mele
sunt legate de reacţiile publicului. Copiii
nu-şi truchează emoţiile, nu au
prejudecăţi, nu te pizmuiesc. O sală plină
de colegi e altfel. Când, după o premieră,
îi vezi pe unii colegi trişti, înseamnă că e
bine. Dacă nu eşti ambiţios, dacă nu te
"superi" când altuia i-a ieşit ceva bine şi
nu te încrâncenezi să faci mai bine, nu ai
cum să evaluezi. Trebuie să fii pizmaş în
meseria asta. Ne spunea profesorul nos
tru, David Esrig: "În regie poţi să fii ori
martir, ori escroc". Aplauze obţine şi un
lucru bine făcut. şi o montare neinspirată.
Bucuria oamenilor o poţi stâmi şi cu
muncă multă, şi cu mai puţină. Ceea ce
are cu adevărat importanţă în artă este
ceva care ne scapă, e o sclipire a fanteziei,
un crâmpei de gând neliniştitor, iar satis
facţia vine atunci când publicul răspunde,
e viu, necomplezent, atent, generos. Caut
bucuria oamenilor. Sunetul aplauzelor e
de fapt ca o bătaie din aripi - te ajută să
te înalţi puţin, să pluteşti înainte de a te
reaşeza pe pământ.

Adina Bardaş

C colocvii

V i itoru l trad u c e ri l or

d i n d ramatu rgi e

a laşi au avut loc în toamnă lucră
rile întâlnirii 'Tineri traducători",
acţiune iniţiată şi organizată de
Serviciul Cultural de pe lângă Ambasada
Franţei la Bucureşti, pentru studenţii ro
mâni. Obiectivul central al întâlnirilor ele sunt concepute periodic, pe diferite
genuri literare şi au loc în diverse centre
universitare - este fonmarea de (tineri)
traducători, apţi să selecteze titluri de
referinţă din cultura franceză şi să ofere
traduceri adecvate.
laşul a găzduit secţiunea "Traduceri din
dramaturgie". S-a procedat la analiza
textului lui Samuel Beckett Ultima
bandă. S-a lucrat pe grupuri de studenţi,
asistaţi de profesori de la laşi, Suceava,
Botoşani, Craiova. Am participat ca
reprezentant al Ministerului Culturii, dar şi
ca traducător de texte dramatice.
S-au analizat "didascaliile" (indicaţiile din
paranteze ale autorului). S-au căutat cu
asiduitate în "Petit Robert" sau alte
dicţionare (inclusiv de sinonime) nuanţe,

L

echivalenţe...
Întâlnirea cu spectacolul omonim, realizat
la Teatrul Naţional din laşi de regizorul
Ovidiu Lazăr şi interpretat de Constantin
Popa, a animat dezbaterile, dată fiind dis
tanţa sesizată între textul de autor şi tex
tul de regie. Tăieturile din piesă, existenţa
unor imagini paralingvistice, suprapunân
du-se replicilor sau înlocuindu-le, au sus
citat vii dispute, întrebări, au condus la
clarificări.
Dinspre partea franceză s-a replicat că, în
Franţa, regizorul este mult mai fidel tex
tului. Noi am încercat să demonstrăm că
receptarea, la sfârşit de secol XX - când
spectatorul este şi telespectator, fiind evi
dent marcat de vizual şi de ritmul mai
accelerat al percepţiei -, este diferită faţă
de, spre exemplu, secolul XIX. Un regizor
care montează astăzi un text clasic - inte
gral - realizează, poate, un spectacol
document, dar afişul nu se poate susţine
cu spectacole de trei sau patru ore.
Cultura regizorului este detenminantă,
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atât pentru selecţia repertoriului. cât şi
pentru lucrul pe text: a şti dacă şi cât sau
ce să elimini, a lucra cu autorul - respec
tiv, cu traducătorul - pentru variante,
pentru oralitatea replicii, pentru o sporită
rigoare a condiţiei personajului, aşa cum
reiese ea la nivelul replicii şi al didascali
ilor, pot fi atribute ale unei montări de
valoare.
În cazul textului bekettian, s-a analizat şi
comparat traducerea jucată - semnată de
prof univ. Anca Rusu de la Universitatea
din laşi - cu traducerea lui Alexandru
Baciu, din 1 969, editată de revista
"Secolul 20", reieşind clar modernitatea.
calitatea literar-scenică superioară a vari
antei alese acum.
Întâlnirea a dat ocazia studenţilor, dar şi
celorlalţi traducători, mai experimentaţi,
să se confrunte cu un gen literar de mare
dificultate şi care are legi inteme ri
guroase, textul dramatic nefiind scris
(doar) pentru lectură.

Oana Popescu
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,,Talentul regizorilor români
ţine � r� b:!>��
d
spec ială"
- d ialog cu Martha Coigne, d i rectoarea Institutu l u i I nternaţional de Teatru -
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New York,

În

se

fac în

America,

la

era exact invers,

până la apatiţia . mişcătilor "off''
şi "off-off'' Broadway, ca reacţii

iuunt(td

la conservatorul şi costisitorul

l'ufiiu(ot i't t

Broadway. Experimentatorii şi
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priile

companii

montări

şi

au

competitive.

făcut
Acum

şi un

mare adevăr în aceste
aşa ceva s-a întâmplat
în Estul Europei. Acum, când
poţi spune totul liber, teatrul şi-a
mai pierdut din importanţă.
Teatrul american a inventat
musicalul, care a avut pe
rioade de glorie. Pe Broad
way se face coadă 1a intrarea
teat:relor unde se joacă musi
caluri. Credeţi că poate fi
vorba despre o nouă eră a
acestui gen?
vorbe şi

Este o reenergizare a priceperii

. ldil 'ilol<·(t . 1 ftn1/J<'i ()Jt:�/ 1(; d<'

joase se fac în teatrele

cura
din afara

noastre de a face spectacole

'fll' ijil lil (

Broadway-ului. Teatrele ameri

că e vorba despre o nouă eră a

cane

musicalului.
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se
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va

soi

care,

de

sunt

ceva

foarte

interesant. Şi acest lucru

cred că

muzicale,

dar asta nu înseamnă
Cea

mai impor

tantă bogăţie a teatrului ameri
can

este

apărut

musicalul,

care

a

ani,

cam acum 40 de

olriiJttil ru I 'J'JS. Îl l /Jiru/ 1/ <il' /o

se

etojl ll trei o/
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următor. Această stranie aştep

către un alt fel de spectacol,
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tare generală, care premerge

tea. trai.

mileniului trei, e prezentă şi în

montează acum la New York

teatru. Teatrul american are un

nu sunt făcute pentru publicul
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mileniul

potenţial şi o vitalitate

deose

bite,

câlent ililtchliri.

Ne at1ătn nu departe de
Broadway, în teritoriul ino
vaţiei artistice care se prac
tică în teatrele mici, cu posi
bilităti financiare modeste,
dar cu ambiţii mari. Că tea
trul newyorkez e foarte di
vers şi fiicut pentru toate gus
turile este un lucru evident,
dar, survo1ând această puz
derie de teatre, unde aţi
plasa teatrul metropolei: mai
aproape de comercial ori
tinzân.d spre teatrul de artă?
Până acum 25 de ani , Broad
way-ni era inima a ceea ce era
mai bun în materie de artă
teatrală în America, fie piese de
teatru, fie musicaluri. Era o co

dar nu suntem acum într
unul din cele mai creative mo
mente ale existenţei noastre
teatrale. Cred că suntem într-un
moment de analiză.

Nu am urmărit foarte îndea
proape

teatrul

european

totul

decât

altfel

se

turişti. Sunt.

de teatru, ci pentru
cu

care

de

spectacole

musicalurile

de

acum

câteva decenii.

Dar e firesc ca
în teatru lucrmile să se schimbe
Star-sistenml alilerican. func
ţionează şi în teatru sau a ră
mas cheia reuşitei numai în
cinematografie?
Funcţionează

într-o

anumită

măsură, dar nu aşa ca în cine
matografie,

şi

crmile nu stau excelent în do

Broadway.

Sunt

meniul creativităţii. Ţările

chiar pe acest lucru mizează:
actori cunoscuţi ori regizori ce

Est au un teatru interesant,

din
dar

mai

ales

teatre

pe
care

foarte serioase cu

lebri. New York Shakespeare

tranziţia de la un sistem la altul.

Festival, de exemplu, e cunos

şi probleme
Asta nu

înseamnă că au uitat să
dar efectul tranziţiei

cut pentru că aduce actori de la

facă teatru,

Hollywood

a fost absenţa finanţărilor. Ci

speare

neva spunea odată că, pentru a

grozave,

valoarea venea

interzici. Sună îngrozitor,

46

Musicalurile

operetă

exemplu, că nici la Londra lu

stimula

�

în

dar ştiu, de

munitate extrem de bogată, iar

din comercial,

la

mereu.

Consideraţi că teatrul euro
pean este în acest nx>tDent
pohd creativităpi?

toate detaliile lui,

printr-un viraj de

teatrul,

trebuie
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să-1

dar e

şi

să

joace

uneori

ies

Shake
lucruri

cum a fost cu Al
Pacino, dar sunt şi situaţii când
totul e un dezastru.

Dar teatrul românesc, cel tă
cut în ţară. cât este de cunos
cut în America?
Nu e cunoscut prea bine, dar

Aţi adus vorba despre
Shakespeare. E adevărat că
anJ.e.ricanii au un complex
când trebuie să joace Shake
speare, considerâ.ndu-1 prea
britanic?

întâlnire a şcollior de teatru la
ea.t·e va patticipa şi Bucureştiul.

Mulţi

ţierea metodelor europene şi

există,

asiatice de pregătire a actorilor.

şcoală de regie serioasă aveţi.

actori

americani

joacă

Shakespeare foatte bine, sunt o
mulţime de festivaluri de autor,
deci nici vorbă de un asemenea
complex. Poate că britanicii au
un complex legat de felul

cum

jucăm noi Shakespeare! Shake
speare este cel

mai jucat autor

în America.

Dar autorii

de teatru ameri
contemporani sunt

can

mai interesante. Chiar prima

acţit.me a m în acest an va fi o

Ceea

ce

această

ne

interesează

la

întâlnire este eviden

Cu excepţia lui Andrei Şer
ban. care şi-a început cariera
internaţională aici, la New
York, şi a lui liviu Ciulei. ce
alti regizori români mai sunt
cunoscuţi în America?

interes, măcar pentru oamenii
care

lucrează
pentru

în
că

domeniu,
se

ştie

ce

lipsa de interes a marelui pu
blic american vine din conser
vatorismul care-1 caracterizează.
America e o ţară faatte izolaţio

nistă . Deşi sunt atâtea naţionali

tăţi care compun America, când

Sunt cunoscuţi mai ales Pintilie,

e vorba de ceva nou, străin a

Penciulescu, această generaţie a

pare o ezitare.

Ce

jucati?

pentru a putea să lucreze. Şer

Din generaţia clasică se joacă

ban este versiunea

Albee, Williams, dar faatte în

aceleiaşi situaţii. Toţi au reuşit şi

strategie credeţi că ar tre
bui să adopte teatrul româ
nesc pentru a pătn.m.de în
mediile străine, inclusiv în

datorită geniului lor,

cel anJ.e.rican?

Marsha Norman.
În ce reJat:ii se află m cu
România?

la o ţară la alta, de la t.m gen la

Eu nu ştiu ce puteţi face, dar
chiar şi teatrul francez - şi dau

altul şi să

creeze universal. liviu
ro

acest · exemplu pentru că cele

Ciulei spunea despre şcoala

două culturi sunt

Am fost la Bucureşti o singură

mânească de teatru, despre re

- e puţin cunoscut. Deşi aici

dată, cu mulţi ani în urmă, chiar

gizorii

sunt

este reprezentată în mic aproa

cu

ocazia uneia dintre primele

foarte buni, că probabil talentul

pe fiecare naţie a lumii, pentru

manifestări pe care le-am orga

depinde de ceea ce mănânci în

că au venit toţi cei respinşi în

nizat, care-i viza pe tinerii regi

România

când eşti mic. Dar,

tara lor, ei refuză aproape tot

zori, în 1969. Acum reprezen

dincolo de glumă, n-am văzut o

ceea ce e non-american, fiind

altă ţară care să producă atâţia

din start

vogă sunt acum Sam Shepard,
I.anford Wt.lson, David Mamet,

tanta

ITI

este

la

UNITER,

exilului, care a plecat din ţară

tm că au ştiut

de

mai tânără a

dar şi pen
cum să treacă de

teatru,

ca.t·e

faatte

mai apropiate

suspicioşi cu

preşedinte f.tind Ion Caramitru;

regizori excelenţi. România e ca

membră în Comitetul Executiv

o mină de aur în materie de

vina şi pierderea le aparţin doar

regizori de teatru. Probabil e o

lor. ·

'

al m este Sanda Manu. Centrul
românesc

a

fost întotdeauna

unul dintre cele

mai active şi

ceea ce nu cunosc. Aşa încât

genă specială pe care românii o
au.

Oltiţa Cîntec
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Luca Ronconi:

,,Pe scenă, regulile
trebuie incălcate"
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actoria, imediat după primele

adică meseria mea de regizor.

să conduc
un atelier. Am continuat să mă

actori cu care lucrez laboratoml

tente. După aceea mi-am creat

1988 până în 1993. De atunci
am initiat la Roma un curs de

f>lll 'i/iuoucll'
Nuucu 1 1 i
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fi
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perfectionare
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lectură şi de transpunere sce
încălcare a regulilor. Pentru un
actor, a fi folll.'lat înseamnă a fi

ceva

zile

nu fonnaţi
urmare,
actori, ci faceţi teatru cu
actori în formare.

metodă. Metodele st.mt

Jhse1 1.

u 1 llllin u..te

.

Nu. Nin1eni nu poate spune că

1 !iddll'lull.

J,·u li /,·n 11 1s.

asta e tot.

Prin

nică a unui text reprezintă o

are
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tinelilor

Aveti o tnetodă anumită?
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dispozitie

Sunt convins că orice proces de

pentru

actori profesiorllşti.

scriil1 1r i/c. 1 '1 i1 1lrc (f/ll'!l'.

ale

ani, din

de . l l iuslu. fJI'<':c'l llltlli
diulrc
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propria şcoală pe care am con
dus-o timp de cinci

pun la

meu de creatie, "bucătăria" mea

ocup apoi de el, cu inten:ni

!o / !ole/c f>rlli:ic'IIC. ti t

!Ju/lon!. îl j(tcl' c/ 1 1 /usu ll ,�·i f>l l-

Le

montări, mi s-a ce1ut

o

exterior,

există

care

în

pur şi simplu în

echilibm cu

sine. Eu nu pot fi altfel decât

propriul

foarte flexibiL

bine lucrată şi întreaga tehnică

Vă adaptaţi personalităţii
fiecărui actor?

în numele propriei mele expe

trup,

a

avea

vocea

pusă la punct. Evident, vorbesc

ÎI ICC'/(fl Sll 11/udijfcc u/J(\'I I I I il lfe/c

Nu tocmai. Adesea, actorii nu-şi

riente în teatru . Am debutat ca

cunosc exact propria personali

actor - şi nu eram un actor

/(f

tate. Şi apoi cuvântul "personal

prost, aveam ceva succes . . . - şi

destul de res

totuşi, când jucam, vocea mea

să vorbesc despre

nu era bine impostată, n-aveam

posibilităti.

o dictiune corectă şi nici Hzicul
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sens

despre

De câte 01i personalitatea nu

totuşi,

Aveti per:tectă dreptate. Ce ar
trebui să fie, la modul ideal, o
şcoală de tea

ajuns

tru?

Cl lnÎI Id culldl lullur fll1i,'lic (f/

Mi-e foarte greu
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care

treizeci de
muncă;

au

ani de

evident,

ţinând totuşi cont
de faptul că elevii
nu au această ex
perientă. Aceleaşi
probleme le pun

.\1n 1slx>i l 1,'!!, .

şi actorilor cu ca

De când lucraţi cu actori în
formare?
Din 1966 . la puţin timp după

tacolul Astă sea

re lucrez la spec

ce mi-am terminat studiile la
Academia

din

�

Roma,

48

de Artă
unde

Dramatică
am

urmat

nu era chiar cum trebuie. Şi

limitează posibilitătile?!

ră

se

impro

vizează Nu sunt
şi nici nu vreau

să fiu "profesor".
Fac ceea ce ştiu,
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aveam

rezultate.

Am

deci să cred că nu sunt

necesare corectiile . Dar nu tre- ,

buie neglijată justeţea atitu
dinilor, poziţia centrului de
greutate, mobilitatea, tehnicile
vocale. CUnoaşterea regulilor
este fundamentală. Dar în clipa
când te afli pe scenă trebuie să
le încalci, nu să le aplici. Iată de
ce mi-e greu să vorbesc despre
formare. Nu pot decât să-mi
comunic experienţa, sperând
să transmit tinerilor actori ceea
ce cred eu că ştiu să fac.

Dar în timpul repetiţiilor
pregătiţi această încălcare a
regulilor despre care vor
beaţi, nu-i aşa?

Ceea ce fac în timpul repetiţiilor
este mai ales o lămurire a in
tenţiilor dramaturgice. Iar prin
dramaturgie nu înţeleg doar
construcţia textului, lectura, in
terpretarea acestuia, ci şi sta
bilirea unui fel de pact ce va
lega toate componentele spec
tacolului, va lega actorul de
text, dar şi de public, de per
cepţia acestuia asupra acţiunii
scenice şi a textului, de memo
ria care va trebui să păstreze o
serie de gesturi, de sunete, de

text. Fiecărui actor, tânăr sau
mai puţin tânăr experimentat
sau nu, îi indic, îi sugerez calea
de parCW"S a personajelor, linia
de dezvoltare a situaţiei. Îl pri
veşte cum va îndeplini aceste
indicaţii, cum le va adapta la
ceea ce-l caracterizează. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru
scenografi, fie ei creatori de
cosu.une sau de decoruri. Eu le
ofer indicaţii despre felul în care
este construit, după părerea
mea, textul, iar soluţiile trebuie
să le propună ei. Evident, unele
dintre aceste soluţii sunt idei
bune, altele, dimpotlivă, sunt
nişte simple găselniţe - ştiţi
prea bine că multe spectacole
conţin mii de găselniţe şi nici o
idee! Şi atunci trebuie să se
lectezi, să elirnini găselniţele, să
faci ca activitatea tuturor să
meargă în aceeaşi direcţie:
realizarea ideii care, prin ea în
săşi, poate face să funcţioneze
întregul.
Aşadar, elevii au o trutre li
,

atelier din ultimul lor an de
şcoa1ă 1a Strasbourg...

Da, aşa cred. Eu încerc să o
biectivez textul pe cât posibil,
astfel încât fiecare să dispună
de cât mai multe date cu pu
tinţă; apoi, fiecare îşi adaptează
treptat această viziune obîec
tivă, asmnându-şi propria res
ponsabilitate.

Ginette Herry
• Ginette Herry colaborează la
Şcoala Teatrului Naţional din
Strasbourg; predă literatură
comparată la Facultatea de
Litere din Strasbourg. Traduce
din teatrul italian, în special din
Goldoni. A tradus şi adaptat
piesa lui PirandelloAstă seară
se irnprvvizează î n cadrul
atelierului pe care-i conduce
cu studenţii

Traducerea:

Mădălina Negrea şi Luminiţa
Răuţ

bertate de iniţiativă în acest
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Teatrul Bacovia din Bacău
În distribuţie: Costache Babii, Paula ' Văcaru, Tina Moga Oltean
Ionescu, Iulia Popescu
În repetiţii:
Prem1ere:
Ginere de import de Viorel Savin
Amurgul burghez de Romulus Guga
Marat-Sade de Peter Weiss
Regia: Constantin Dinischiotu
Regia şi scenografia: Kinces Elemer
Regia: Cristian Hadjiculea
În distribuţie: Mircea Andreescu, Marius
Scenografia: Cristina Ciobanu
Privind inapoi cu mânie de john Cordoş
Compania "Tompa Mikl6s"
Osbome
În repetiţii:
Premiere:
Euridice de jean Anouilh
Regia: Dumitru Lazăr Fulga
Electra de jean Giraudoux
Scenografia: Crist1na Ciobanu
Regia: Anca Bradu
Regia: Dinu Cemescu
În distribuţie: Geo Popa, Firuţa Apetrei, :
Decorul şi costumele: Lia Maria Vasilescu
Teatrul "Torna Caragiu" din Ploieşti
Liliana Dalu
Mişcarea scenică: Mălina Andrei
În distribuţie: Kovăcs Agnes Anna, Farkas
În repetiţii:
Premiere:
Vliduve de tinereţe de George Genoiu
Leonce şi Lena de Georg Buchner
lbolya, Kilyen Lăszl6
Regia: Constantin Dinischiotu
În repetiţii:
Regia: Andreea Vulpe şi Cristian juncu
Scenografia: Andreea Mincic
juventus ventus de Gyula Holăsz şi
Teatrul ''Victor Ion Popa" din Bârlad
Mihăly Eisemann
Premiere:
Teatrul de Stat "Andrei Mureşanu" din Regia: Simon Balăzs
Smntu Gheorghe
Soţul plidlit de Moliere
Premiere:
Regia: Monica Teodorescu
Teatrul "Ion Creangl"
Lazaretul, dramatizare după Brunea- : În repetiţii:
Scenografia: Sandu Maftei
În distribuţie: Constantin Petrican, Marcel
Fox
Prinţ şi cerşetor de Mark Twain
Regia: Gelu Badea
Anghel, Lili Popa Alexiu
Scenanul şi regia: Constantin Dicu
Muşchetarii mligliriei sale de Ion Lucian Scenografia: Cristian Gătina
În distribuţie: Duţa Guruianu, lna Teatrul de Stat din Oradea
şi Virgil Puicea
Regia: Vasile Mălinescu
Andnucă, Adrian Ancuţa
Premiere
Scenografia: luliana Cahu
Steaua fYă nume de Mihail Sebastian
Regia: Florin Antoniu
În distribuţie: Virgil Leahu, Dana Tom�ă. Teatrul Naţional din Târgu-Mureş
Compania "Uviu Rebreanu"
Costumele: Amalia judea
Geta Cacevschi
În distribuţie: Dorin Presecan, Mariana
Premiere:
Macbeth de William Shakespeare
Teatrul "Sicli Alexandrescu" din Braşov
Presecan, Eugen Harizomenov
Regia: Ştefan lordănescu
Premiere:
Teatrul Dramatic din Galati
Weekend de adio de M.G. Sauvajon şi Decorul: Horaţiu Mihaiu
Costumele: Cristina Nagy
W.D. Home
În repetiţii
Muzica: lldik6 Fogarassy
Regia: Şerban Pwu
Adunarea femeilor de Aristofan
În distribuţie: Claudiu Bleonţ, Diana Regia: Ion Dore
Scenografia: V. Penişoară Stegaru
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