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Teatru cu,
teatru fără

D

ilerna care a agitat spiritul unor personahtăti
proeminente de la începutul secolului şi care a
dat bătaie de cap ideologilor comunişti pe la
mijlocul secolului, continuă acum, la sfârşit de secol,
să se insinueze în paginile unor publicatii şi în
mintile unor dramaturgi, critid sau rnanageri: teatru
cu sau fără tendinţi.
După ce, timp de 45 de ani, creatorilor li s-a băgat
în cap că arta trebuie să aibă tendinţi, să condamne,
să înfiereze, să veştejească, să biduiască şi, în acelaşi
timp, să pledeze, să educe, să formeze, iată că acum,
când nimeni nu-i mai întreabă împotriva cui şi pen
tru ce, unii se simt în continuare ispititi să demon
streze că sunt contra sau pentru, să schimbe serrmul
vechi, predecembrist, cu inversul său, respectiv plus
cu minus, ori viceversa. Imperativele comuniste nu-i
lasă să doannă şi, ftindcă tot trebuie, consideră ei, să
condamne ceva, atund condarrmă ceea ce au exal
tat şi, în consednţi, exaltă ceea ce au condamnat.
Acesta ar fi teatrul cu tendinţi, pe care unii îl prac
tică încrâncenat, iar altii, dezinvolt. Cât despre teatrul
.fată tendinţi, când nu simti în prezenta lui că mes
ted vată, poate avea candori suave şi benigne.
Pe la sfârşitul disputei dintre Maiorescu şi Dobrogea
nu-Gherea, în care s-au aruncat, de ambele păfti, şi
alti - cum se zice azi - lideri de opinie de la începutul
secolului, Caragiale a privit cu adâncă întelepdune şi
a notat: "Noi, Românii, suntem o lume în care, dacă
nu se face ori nu se gândeşte prea mult, ne putem
mândri că, cel putin, se di'>CUtă foarte mult". Ne mân
drirn şi azi. Apoi: ,,Aşa, de exemplu, multe ilustratiuni
literare au discutat vreo dnci ani cu înaltă căldură
asupra întrebărilor: artă pentru artă? sau artă cu ten
denţă? Rezultatul aprigei lupte a fost că fiecare dintre
polemişti a rămas să împărtăşească până la unnă
opinia sa proprie". Mai departe: ,,Au tendenţi piese
le lui Shakespeare? - Desigur, nu. Dar Tadt? ... dar
Divina Comedia? - Ba bine că nu. Dar le Tartufle?
- Mai ales". În sfârşit, cheia: "Care e artă şi care nu,
din cele două categorii de produceri, de creatiuni iri
telectuale? Scurt: acele cari au fost opera unui talent"
("Câteva păreri", în Opere, vol. m, Ed. Cultura Na
tională). Răspunsul lui Caragiale a fost ignorat de teo
retidenii perioadei comuniste. Nu se cuvine să-1
ignorăm azi.
În definitiv, sunt la fel de încântătoare piesa "cu ten
denţi" Femeile savante de Moliere în spectacolul
de la National şi piesa ,,Iară nid o tendenţi" Pălăria
de Labiche în spectacolul de la Comedie, teribil de
tendentioasele Master C1ass şi Dragoste in bala de
peşte (National) şi sclipitor de gratuitele Puricele
(Teatrul "Nottara") şi Crbna din strada I...ourdne
(Teatrul Tineretului din Piatra Neamt şi Teatrul
Maghiar din Cluj).
Între cele două categorii de "produceri" nu avem de
ales decât pe cele cu adevărat bune, care sunt "opera
unui talent".

Dumitru Solomon
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etenesc din paginile următoare. La vârsta Înjelepciunii, adrijele adaugă entuziasmului tinerejii doar amintir
ile plăcute, oamenii interesanji şi neabătuta Încredere În surprizele viitorului. Aici, poate stă diferenja spe
cifică: trăirea simultană În lumea realităjii şi În cea a plăsmuiri/ar consolidează speranja şi o mdreptăjeşte.
La orice vârstă, când spun adevărul sau când mint, adrijele sunt femei fericite.

1.

Cât de dficil a fost parcursul de la inocenţa şi entuziasmul
debub.U la maturitatea creatoare?
2. Dacă a1 trebui si vă opriţi asupra unJi singw moment impor
tant, "de cotiturA", care a1 fi acesta? Mai sunt şi altele?
3. Aţi putea face in câteva cuvinte un bilanţ al carierei dumnea
voastră?
4. Ce colaborAri cu actori, regizori sau alţi oameni de teatru v-au
marcat evoluţia in mod deosebit?
5. Cale consideraţi ci sunt perspectivele vieţii du'nneavoastri
profesionale in momentul de faţă?

Adela Mărculescu:

în această muncă a noastră de
colectiv, fiecare îşi poartă cu sine

noul. Şi îl marchează pe celălalt.

5. La

un ador, profesia şi viaţa sunt

una şi aceeaşi. n iei de pe scenă, dis

pare. Asta nu înţeleg unii. Mă rog, nu

vor să În,teleagă. Eu visez... am
curaj... eu nu fac bilanţuri... nu pun
punct. Viaţa mea - profesia mea merge înainte. Cred în ea. Concret?
Veţi vedea.

3. Nu am contabilizat niciodată
nimic. Nici banii, nici anii. Şi fiecare

Luminita Gheorghiu:

"N-am contabilizat
nici banii, nici anii"

aniversare îmi oferă o surpriză ...

l . Dacă mă gândesc la începuturi -

plăcută. O vreau şi o am. De la pri

au trecut de atunci mai bine de 50 de

mii paşi pe scenă (la vârsta de 6 ani),

1 . Am ajuns la o concluzie foarte

ani-, este vorba, neîndoielnic, despre

la primul impact - ca actriţă "diplo

optimistă, şi anume că am greşit pro

o răstumare de date. Pomeam atunci

mată" - cu un public total străin, la

fund în atitudinea mea faţă de profe

de la vis spre realitate. Iar acum, de

Botoşani, la Ploieşti,

intrarea la

sie. Mi-aş dori să pot spune- adap

la realitate spre vis. Şi oricât de... ne

Naţionalul bucureştean, perioada

tând -ca Verşinin: "Viaţa mea, ca o

"Trebuia să bat tare
la uşi"

suferită este realitatea, visul rămâne

rolurilor

spre

ciomă greşită, să o şterg toată şi s-o

frumos. Pentru că orice nouă piesă,

comedie... Drumul mi l-am deschis

iau de la-nceput". M-am născut cu o

grave,

întoarcerea

orice nou spectacol înseamnă mereu

prin muncă şi dragoste, am învins

mare doză de naivitate, de cum

şi mereu un început. Şi acest vis vreau

pentru că am avut cura;. Curajul de

secădenie. Deşi la prima vedere pot

să-I dăruiesc tuturor. Şi celor care mă

a fi femeie, pe scenă, în viaţă, pe

părea calităji, aceste caracteristici (ca

iubesc, şi celor care nu.

ecran. Să treci de la copil la adoles

tot ce e mult şi strică) nu mi-au fost de

2. Sunt multe momente importante.

cent, la maturitate... la senectute. Să

Şi apoi, fiece clipă în scenă, fiece

te arăji aşa cum eşti, cu un rid, cu

primul rând, n-am ştiut să cer. A sta

nouă montare pot fi o cotitură. M-oş

kilograme în plus... Acesta este cura

deoparte şi a aştepta să ţi se ofere

ajutor, cel puţin nu în meseria asta. În

comedie: Regina de NavarTG sau,

jul. Dar să te dăruieşti cu totul.

s-a dovedit a fi o mare greşeală. Cine

4. Am jucat alături de mari artişti ai

şi când să aibă timp să se gândească

mai

Anapoda... cu lacrimi şi îndâ�ire.

teatrului românesc, am jucat alături

la cariera ta, dacă nu tu singur? Iar

de foarte tineri actori. Toţi m-au mar

eu nu am făcut-o.

Dar, ce minunată întoarcere! Mă

cat. De la toţi înve)i, de altfel, întot

La început mi s-a părut inutil să bat la

deauna, ceva nou. Mistui este un

vreo uşă, să spun că ar trebui să joc

opri doar la marea întoarcere spre
pregnant,

Idolul

şi

Ion

bucur şi acum de zâmbetul pe care îl
pot oferi.

suflet viu,

o

personalitate puternică şi,

mai mult. Asta şi pentru că, atunci
când mi-am început cariera, n-am
avut a mă plânge. Au trecut însă anii
şi eu am zis mereu că mai e timp.
Abia acum am înţeles că trebuia să fi

bătut tare la uşi, iar dacă erau
închise, să fi intrat pe fereastră, pentru
a nu apuca să regret. Au fost şi câte
va situa)ii fericite, când am jucat roluri
în care am fost special distribuită. De
multe ori, însă, am primit 'întâmplă
tor" partiturile. Dumnezeu m-a ajutat,
însă, ca nu o dată rolurile mici să fie
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parteneri.

riguroasei Marietta Sadova şi �

Acum, du

kuntala şi Îngerii trişti ale ului

pă ce mi

torului Aureliu Manea s-a desăvârşit

am

formarea mea ca actriţă. Această

făcut

bilanţul,

unică

constat că

extremelor a căpătat peste timp, în

importan

Trilogia lui Andrei Şerban, o nouă

te

sunt

marea pu
tere şi do

şi minunată

experienţă

a

confirmare.

3. Deşi am jucat foarte mult, consider
că un bilanţ al carierei este indicat să

î1 fac prin prisma a ceea ce îmi doresc

rinţă

de

lucru

pe

şi nu am jucat încă, de exemplu

care le am

Învierea lui Tolstoi sau Anna
Karenina. Pe de altă parte, sosirea

şi care îmi
retinute de public. Oricum, am jucat,

întregesc bucuria de a trăi. Timpul

la Teatrul Na�onal din Bucureşti, în

dar nu atât cât aş fi vrut şi aş fi putut.

nu-mi este împotrivă. Dacă mai trece

anul 1 973, a însemnat pentru mine o

Atâta timp cât î)"i poţi număra uşor

un an, nu are importanţă pentru

lungă perioadă dedicată aproape

rolurile importante, e clar că lucrurile

mine, fiindcă sunt destule piese, în

exclusiv comediei şi rolurilor de forţă

nu s-au petrecut cum trebuia, cel pujin

afară de Dama cu camelii, cu care

comică. Acestora le-a urmat, o dată

din punctul tău de vedere. Într-un târ

m-aş putea întâlni. Important e că am

cu Vassa Jelez:nava, mult-aştep

ziu am înţeles că vina îmi aparţine.

chef de muncă. Vorba Saniei, din

tatul moment de cotitură şi împlinirea

2. Momentul de răscruce a fost

Unchiul Vania: ''Vom munci, un

într-un

intrarea,

chiuie, vom munci". Salvarea noastră

graţie comuniunii aproape magice

e în muncă.

cu Ion Cojar.

prin

concurs,

la Teatrul

"Lucia Sturdza Bulandra", după doi
ani

şi jumătate

de

activitate

la

Botoşani. Faptul că am putut să joc în
regia lui Liviu Ciulei, faptul că am

Florina Cercei:

"imi doresc să joc

registru

grav şi copleşitor;

4. Eu îi iubesc pe toţi regizorii cu care

am lucrat de-a lungul timpului, dar o
bucurie mereu nouă mi-o aduc cei

putut face film cu Lucian Pintilie, fap

invierea.."

tul că am "întâlnit-o" pe Catrina

1 . Aceasta este o profesie în care nu

tatea şi îndrăzneala vârstei lor. Despre

Moromete au însemnat clipe de feri

poţi să minţi pe nimeni; nu po� să-ţi

partenerii de scenă pot spune aproa-

cire şi de maturizare profesională. Şi

înşeli partenerii de scenă, indiferent

au fost, de aseme.nea, momente de

dacă o practici de o săptămână, de

mare libertate interioară, căci, în co

o lună, de un an sau de 35 de ani,

laborările amintite, am putut fi eu

cum este cazul meu. Pentru un ador;

însămi.

pierderea inocenţei sau a entuzias

De mare ajutor mi-a fost rolul Verei

din Doi pe

o

bancă de Alexandr

mului înseamnă mortificare şi echiva
lează cu o sinucidere artistică.

Ghelman, oferit de Mircea Comiş

Eu personal mă simt la fel de tânără

teanu. O altă întâlnire, artistică şi u

ca la început, dornică să îmi împros

mană; care va rămâne întotdeauna

pătez mijloacele şi să mă înnoiesc,

pentru mine un moment cald de viaţă

absorbind din fiecare colaborare cu

aceea cu Alexandru Darie. Am jucat

de asemenea, una dintre fericitele

pe care l-am trăit în teatru , a fost

actori sau regizori un suflu nou. Sunt,

mai multe spectacole în regia lui -o

acestei profesii, deoarece m-am bu

dată chiar mi-a inventat un personaj,

curat întotdeauna nu doar de sănă

pentru că Ducu al nostru îşi �ne

tate fizică, ci şi de un echilibru interior

aproape de suflet şi de scenă oame

tineri prin prospe�mea, spontanei

indispensabil surmontării emo�ilor şi

nii pe care îi iubeşte. Nu-i uit nici pe

obstacolelor pe care orice nouă par

Lauren�u Damian sau pe Nicolae

titură le presupune.

Mărgineanu, în film. De fapt, mo

2. Evoluţia unui ador este întotdeau

mentele importante în cariera mea

na dificilă, deoarece piedicile pe care

au fost cele ale "întâlnirilor".

le avem de înfruntat sunt extrem de

3-5. La început jucam pentru mine,

diverse: intime, profesionale, sociale,

din dragoste de teatru, din entuziasm.

politice. Din acest punct de vedere,

Trecând anii, cred că am reuşit să

mă consider iarăşi foarte norocoasă

învăţ să fac această profesie cu luci

pentru că am avut, chiar de la

pe acelaşi lucru, pentru că ei mi-au

ditate, transformând entuziasmul în

începutul carierei, marea şansă de a

oferit mereu puncte de sprijin. Dacă

migală, exuberanta şi inocenta, într-o

lua contact cu doi regizori foarte dife

ar fi să dau un singur nume, acesta ar

muncă elaborată, ca sub microscop.

riţi ca stil şi ca personalitate artistică.

fi,

Am acumulat experienţă fie obser

La Teatrul Na�onal din Timişoara, la

Constantin.

vându-i din sală pe unii dintre colegii

sfârşitul anilor '60, între A două
sprezecea noapte a exigentei şi

5. Perspectivele şi grijile actorilor

şi

prietenii

mei,

fie

avându-i

ca
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deoarece sărăcia pennanentă în
care trăim ne poate arunca într-un re
gres estetic care numai cu mare
greutate s-ar putea recupera. Sarcina
noastră a tuturor dar în special a
actorilor tineri trebuie să fie aceea de
a păstra teatrul cu modestie, înţelep
ciune şi demnitate la nivelul unei elite
intelectuale şi artistice de care să
putem fi mândri.

Tora Vasilescu:

"Cioburi de adevăr"

·

1 . E foarte greu să-I descriu, pentru
că nu mai am reperele de atunci.
Pornisem, ca orice tânăr, cu o dorinţă
egoistă de a reuşi pur şi simplu. Pe
parcurs m-am surprins din ce în ce
mai preocupată de a mă exprima, de
a arăta ce înţeleg eu din viata mea şi
a celor din jur. Deci, s-au modificat
tennenii. Nu mai pat judeca astăzi ce
a fost, căci s-a schimbat însăşi pozitia
mea în faţa vieţii în general, nu doar
a celei profesionale. Cred acum că
actoria se face, în primul rând, nu din
dragoste de "meserie", ci din iubire
de oameni. În nici un caz nu doresc
să-mi fac "chip cioplit" din profesie.
Se spune că adevărul, întreg, gata
făcut, a fost oferit oamenilo r fărâm�at
special pentru ca, într-un fel chinuitor
şi misterios, fiecare să-şi găsească
ciobul lui de adevăr. Teatrul e intere
sant pentru mine tocmai din acest
punct de vedere, deoarece prin el pot
uni mai multe astfel de cioburi, pen
tru a obţine un adevăr puţin mai
mare. În drumul pe care l-am
străbătut de la debut şi până acum
am găsit şi eu un mic ciob de dia
mant, pe care, de ani de zile, încerc
să-I şlefuiesc, uneori cu mijloace rudi
mentare, dacă e să vorbim despre
condiţiile materiale precare din
teatru.
2. Ani de zile am avut parte de un
drum drept, chiar dacă nu lin. Apoi a
apărut o mare răscruce, care mi-a
deschis ochii asupra adevăratelor
valori morale. A fost o răscruce exis
tenţială. Mi s-a părut, la un moment
dat, că port o povară mult prea grea
pentru umerii mei. Ceva din stâlpul
care mă susţinea atunci s-a fisurat.
M-am trezit deodată foarte singură.
Din acea criză am ieşit consolidând
stâlpul despre care vorbeam şi care,
de fapt, este credinţa. Consider că în
afara lui Dumnezeu nu e nimic, iar
speranta este un sinonim pentru
credinţă. Reconsolidând stâlpul vieţii

�
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mele (format din credinţă, speranţă şi
iubire), am găsit forţa şi optimismul
de a merge mai departe. Asta
reprezintă, de fapt, experienţa
câştigată în urma a tot ce am jucat şi
am trăit.
3-4. Mi se pare nedrept să înşir acum
nişte nume. După treizeci de filme şi
sute de colaborări în teatru, radio şi
televiziune, lista nu ar încăpea în
spatiul de care dispunem pentru
această discuţie.
Sunt unele episoade pe care aş vrea
să le uit. Dar am şi amintiri pe care le
păstrez cu tandrete. Repet, ar fi ne
drept să numesc aici doar o parte
dintre cei alături de care am simţit că,
pe o porţiune din drumul parcurs
împreună, am reuşit să unim două
cioburi de adevăr, bucurându-ne lao
laltă de o reflectare mai bogată a
vieţii. Pe toţi aceştia îi păstrez în şiragul
meu de perle mici din cutia cu amin
tiri. Când o deschid, trecutul îmi pare
un pumn de cenuşă, care, răsfirat
printre degete, mi-a lăsat în urmă
"perluţele" de care vorbeam.
5. Dacă insinuezi că "toamna se
numără bobocii", află că slJnt încân
tată cât de frumos e "ruginiul toamnei
mele" şi nu consider că am ajuns la
strânsul recoltei.
Perspectivele mele seamănă cu refor
ma. Planuri măreţe, dar deocam
dată, în mână, nimic. Obiectivul prin
cipal este să-mi păstrez starea de
deschidere, de "neînrăire", într-o
perioadă în care trăim - aproape ca
pe o epidemie - o psihoză a dis
perării, în care toţi căutăm cu
lăcomie un sprijin.
Uneori, o minciună frumoasă e mai
suportabilă decât un adevăr crud. Şi,
pentru că trăim într-o epocă a
violenţei şi a cruzimii, care amenintă
să ne sufoce, eu mă mint frumos că
vor veni încă zeci şi zeci de roluri aşa
cum mi le doresc, care să exprime
exact ceea ce se întâmplă cu noi. Mă
interesează un teatru implicat, o
oglindă a societăţii în care trăim.

Rodica Mandache:

"Continuu să fiu o
ingenuă-"

1 . De la şansa care mi-a fost oferită
de Alexandru Finţi, în anul 1 de facul
tate, de a o înlocui pe Coca Andro
nescu în piesa Fiiatle de Sidonia
Drăguşanu pe scena Naponalului şi
până astăzi, consider că cea mai ma
re bucurie şi cel mai mare câştig al
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carierei mele î1 reprezintă oamenii pe
care i-am întâlnit şi alături de care am
avut norocul de a mă împlini atât din
punct de vedere artistic, cât şi din
punct de vedere emoţional.
2-3. Privind înapoi, bucuria mea nu
ar fi întreagă dacă nu aş aminti de cei
doi ani minunaţi, după terminarea
facultăţii, pe care i-am petrecut la
teatrul din laşi alături de actorii de la
care am învăţat, cu adevărat, cât de
importante sunt, în această meserie,
modestia, demnitatea şi, nu în ulti
mul rând, frumuseţea şi echilibrul
interior.
Deopotrivă cu colegii mei actori,
publicul a fost întotdeauna important
în cariera mea. Încă de la 1 7 ani când am urcat pentru prima oară pe
scenă - am înţeles că spectatorul vine
la teatru ca să ia putere şi curaj pen
tru viaţa de zi cu zi. Pentru el, specta
colul este o hrană spirituală care tre
buie să-I bucure, să-I educe şi să-I
motiveze. În tot ceea ce am realizat
m-am străduit să nu uit niciodată
aceste lucruri.
4. Pentru talentul unor actori ca
Mariana Mihuţ, Florina Cercei,
Carmen Stănescu, Valeria Seciu,
Monica Ghiuţă, llinca Tomoroveanu,
Florin Piersic, Ion Caramitru, Costel
Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan,
Virgil Ogăşanu, Mircea Andreescu,
Ştefan Radof, Lucian Iancu (şi al mul
tor altora, regret că nu-i pot menţiona
pe toti), cu care am colaborat pe
scenele tuturor teatrelor bucureştene,
am nu doar un profund respect, ci şi
o enormă recunoştinţă. Ei sunt ave
rea mea, moştenirea mea, mă laud
cu ei şi mă consider extrem de noro
coasă deoarece, înainte de toate,
datorită lor am reuşit să păstrez neal-

terote, de-a lungul anilor; uimirea,
prospetimea, entuziasmul şi dorinta
de a fi mereu pe scenă.
5. Dincolo de toJi oamenii extraordi
nari pe care i-am întâlnit şi de toate
momentele unice pe care le-am trăit,
unul dintre cele mai frumoase daruri
- poate cel mai frumos - care mi-a
fost făcut vreodată se numeşte
Beatrice Bleont. Ea mă face să mă
simt tânără, şi importantă, şi amuzan
tă, şi respectată. De aceea, cea mai
mare dorintă a mea este să con
tinuăm să lucrăm împreună şi să
ducem la bun sfârşit toate proiectele
care se conturează deja promitător.
Ca tip adoricesc, eu am fost şi con
tinuu să fiu o "ingenuă". De aceea,
rolurile pe care le interpretez şi pe
care le voi primi de acum înainte tre
buie să.conJină candoare şi inocentă.
Sunt roluri pe care le aştept pentru că
simt, în acest moment, după o viată
întreagă petrecută pe scenă, că po
sed echilibrul, energia şi puterea de a
cuceri orice "redută". Şi mai ştiu
acum că lucrul cel mai important
pentru un ador - şi nu numai - este
nu să vrei să spui cu orice pret ceva,
ci să ai într-adevăr ceva important de
spus.

Mirela Gorea:

"Nu-mi place
suspansul"

1 . Acest parcurs a fost unul dintre
firele care m-au ghidat în afara vieJii
personale. Îl simt şi acum plin de ten
siune. Mi-a adus şi bune, şi rele. M-a
"consumat", uneori m-a golit şi m-a
răvăşit. Şi apoi, din nou, m-a încăr
cat.

cu publicul ieşean.
Un alt moment crucial a fost reuşita la
concursul prin care am intrat la
Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra". Pe
vremea aceea erau concursuri foarte
grele. Din acea izbândă m-am
"hrănit" o perioadă destul de lungă.
Posibilitatea de a exista profesional (şi
chiar ca persoană "civilă") alături de
unele dintre cele mai mari perso
nalităji artistice m-a făcut să parcurg
trepte importante în formarea mea
profesională.
Am avut şi alte clipe de răscruce care,
în timp, şi-au tras substanta din tot
felul de conjuncturi. Aceste momente
m-au făcut să înteleg că nu e de
ajuns doar să ai talent, că e de prefe
rat să afli dacă ai vocajie şi care sunt
limitele ei, căci numai în felul acesta
poJi rezista.
3. Sunt foarte mulji cei care m-au
făcut să exist ca actrită, prin simpla
posibilitate de a "f\Jnqiona" alături de
ei. Dintre regizori îi enumăr în ordine
cronologică-, după Mihai Măniutiu,
au fost Cătălina Buzoianu, Alexandru
Tocilescu, Valeriu Moisescu, Silviu
Purcărete, Alexandru Darie şi Gelu
Colceag. Dintre actori e dificil să
aleg. Duc dorul celor care nu mai
sunt printre noi şi fată de care am mai
mult decât afecjiune: recunoştintă că
i-am cunoscut.
4-5. Bilantul meu constă în sentimen
tul că această "carieră" care defi
neşte în general un ador -incepe în
totdeauna mâine. Asta nu înseamnă
că nu mă închin în fata tuturor
momentelor şi etapelor profesionale
pe care am avut şansa să le trăiesc.

siune.
2. Cel dintâi moment ·;m,CV>,rtm,t
a fost dezlipirea de mica
din lnstiM- ca o transformare
omizii în fluture - şi pătrunderea
în teatrul profesionist o dată cu
angajarea mea la Teatrul Natio
nal din laşi. A urmat o perioadă
senină şi totuşi foarte ardentă
eu jucând mult- care mi-a adus
bucuria unei relajii foarte bune

Perspectivele stau, la mine, sub sem
nul aşteptării. Deşi nu-mi place sus
pansul, gust şi înteleg sensul sur
prizelor; chiar când sunt neplăcute. În
general, mă sfiesc şi mă feresc să
cristalizez în cuvinte ceva atât de
intim, ceva care constituie aproape
un "modus vivendi", cum este aceas
tă profesiune care mi-a venit în în
tâmpinare dându-mi un rost. O pri
vesc, deşi mă simt uneori ridicolă, cu
ochi de adolescent (care presupun şi
prospejime, dar şi derută uneori) şi
mă gândesc că, dacă mai vrea să
mă provoace la luptă, sunt capabilă
să suport şi-o îmbrânceală, şi-un
upercut, însă mi-ar plăcea să-mi pot
permite şi seninătatea învingătorului.

llinca Tomoroveanu:

"Nu o cotitură-"

1 . Evolujia unui ador- între debut şi
maturitate - nu este altceva decât
parcursul de la inconştientă la res
ponsabilitate, de la simplu la compli
cat, de la spontan la profund.
2. Momentele de cotitură sunt provo
cate de evolutia profesională, dar şi
de vârstă. În ceea ce mă priveşte,
cred că acest moment a fost atunci
când am trecut de la rolurile de
"jună" la cele de maturitate, mai pre
cis când am jucat prima "mamă", în
spectacolul Între patru ochi de
Alexandr Ghelman. Eu nu aş numi
această clipă ca fiind una de cotitură;
mai degrabă înseamnă evolutie,
împlinire.
3. Un bilant al carierei în câteva
cuvinte? Nimic mai simplu: greu,
uşor; un1, plăcut, neplăcut, obligaJie,
insomnii, disperare, credintă, bucurie .
. În primul rând trebuie
spun că am avut no
rocul de a juca, la înce
puturile carierei mele,
de marii actori ai
· Najional: Tantzi
Cocea, Eugenia Popavici,
Irina Răchiteanu, Elvira
Godeanu, George Cal
boreanu, Emil Botta şi
mulji a�ii, de la care am
avut imens de învăţat. În
aceeaşi perioadă am ju
cat în regia celor mai im
portanti regizori ai Najio
nalului: Sică Alexandres
cu, Alexandru FinJi, Moni
Ghelerter; Marietta Sa
deva. Apoi, trebuie să-i
9
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Alexandr Ghelman. Eu nu aş numi
această clipă ca fiind una de cotitură;
mai degrabă înseamnă evoluţie,
împlinire.
3. Un bilanţ al carierei în câteva
cuvinte? Nimic mai simplu: greu,
uşor; unr, plăcut, neplăcut, obligaţie,
entuziasm, insomnii, disperare, cre
dinţă, bucurie.
4. În primul rând trebuie să spun că
am avut norocul de a juca, la începu
turile carierei mele, alături de marii
actori ai Teatrului Naţional: Tantzi
Cocea, Eugenia Popovici, Irina Ră
chiteanu, Elvira Godeanu, George
Calboreanu, Emil Botta şi multi al�i,
de la care am avut imens de învăţat.
În aceeaşi perioadă am jucat în regia
celor mai importanţi regizori ai
Nationalului: Sică Alexandrescu,
Alexandru Fin�, Moni Ghelerter; Ma
rietta Sadova. Apoi, trebuie să-i nu
mesc pe regizorii Horea Popescu,
Sanda Manu, Ion Cojar; Sarona Co
roamă-Stanca, Camel Todea, Mihai
Berechet, cu care am lucrat multe
roluri bune în spectacole de succes.
După 1 989, i-aş adăuga pe Andrei
Şerban, Victor Ioan Frunză, Nicolae
Scarlat. Nu pun semnul egalităţii între
ei, deoarece fiecare m-a marcat
într-un fel aparte. Ar trebui să mai
adaug o lungă listă de nume ale
unor parteneri alături de care am
jucat în aceşti 35 de ani, c� au tre
cut de la debutul meu pe scena
Teatrului N�onal. Mul� dintre ei au
plecat prea devreme dintre noi. Unii
îmi lipsesc foarte tare, cum ar fi
Gheorghe Cozorici, care mi-a fost un
partener minunat în multe specta
cole.
5. În viitorul meu privesc cu încredere
- aceeaşi încredere pe care o am în
actualul director general al TNB, pro
fesorul şi regizorul Ion Cojar; că mă
va ajuta să nu am un sfârşit liniştit de

�

carieră.

şi ar fi nedrept să-i numesc pe unii şi
să-i omit pe al�i. Dar vreau să spun
că acela care mi-a marcat evolu�a şi
Catrinel Dumitrescu:
"Am ajuns eu la
a cărui încredere şi grijă nu vreau nici
maturitate?"
acum s-o dezamăgesc este (n-am să
spun niciodată: a fost) profesorul
1 . Ştii că până acum nu m-am gân
dit serios că am ajuns la "maturitate", meu, Octavian Cotescu.
fie ea şi "creatoare"? Asta, poate, Am avut întâlniri cu roluri foarte fru
pentru că, ori de câte ori o iau de la moase. Le-am iubit, am încercat să le
capăt, cu fiecare rol, pomesc la drum : însufletesc, să le fac prezente umane,
cu inocenta şi entuziasmul debutului să le fac să fie... Nu ştiu cât am
şi parcurg, mereu, perioade de reuşit... dar; în concluzie: uneori treci
descifrări, întrebări, acumulări - timp tu, ador; pe lângă roluri, alteori trec
în care te îmbogăţeşti ca să poti ele pe lângă tine şi rămâi în suflet cu
dărui...
amorul unei sărutări pe care n-oi
Parcursul? Ca şi viaţa: cu bune, rele, putut s-o dai la timp.
îndoieli, visuri, bucurii, tristeti, şovăieli,
Florina Bucur
certitudini, conjuncturi, competitii,
Mădălina Tulinescu
înfrângeri, biruinte, dorinta de bine,
de mai bine ... Mi-ai dat, cu întreba
rea ta, ciudatul senti
ment că trebuie să
mi fac bilantul. ..
Deh! "T ineretea e
singurul defect de
care ne corijăm fără
voia noastră".
Că am ajuns la "ma
turitate creatoare"
mi-aş dori să ob
serve cei de care noi,
actorii, depindem...
2. Momente de răs
cruce? La tot pasul!
Şi cu toate astea,
teatrul este cea mai
frumoasă dintre me
serii, pentru că este
cea mai vie, dar
poate fi, în acelaşi
timp, cea mai absur
dă, ca şi viata atunci
când te dezamă
geşte.
3-4. Am învătat de la
to� cei cu care am
colaborat - sunt mulţi

10
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Când aţi simţit că nu puteţi fi
altceva decât actor?

multe

texte

dramatice,

eseuri,

Am

încât am certitudinea că

"Fericiţi cei săraci cu duhul!". Pot fi

fost martoră la multe
repetiţii cu Richard al II-lea şi am
observat, cu acest prilej, nevoia
dumneavoastră şi a regizorului
Mihai Măniuţiu de a comunica
prin replici ironice, un fel de
joacă spirituală care făcea ca
repetiţiile să devină ele însele
mici spectacole

nu eu am ales această m serie;

de acord că prea multă carte cre

Aparent,

poate că era sc.Qs în destinul meu

ează un soi de inhibiţie. O pregă

atunci când lucrezi o perioadă mai

filosofie, dar...

Aş şti liă vă spun mai degrabă

fascinat de această profesie, dar

Aceste lecturi nu vă inhibau?
Se spune că un ador trebuie să
aibă mai ales talent, nu şi cine
'
ştie ce cultură...

multă vreme mi-a lipsit îndrăznea-

Cred că această asertiune ar trebui

la de a-mi propune măcar să fiu

înţeleasă

când am simţit frica îngrozitoare
de a deveni actor. Am fost mereu

actor. Aşa

asetneni

celei

bibl,ice:

••.

vocabularul

sărăce te

să se petreacă aşa. Am iubit-o e-

tire tedtetică strălucită îi poate în

lungă cu acelaşi regizor.

norm, o iubesc în co tinuare şi mi

greuna cumva procesul de creaţie,

Şi

se dovedeşte că n-aş putea să fac

pentru că va fi

această formulă de lucru

altceva.

pună întrebări. E un "bagaj" care îi

Care au fost întâmplărlle sau
întâ.lnirile ce v-au marcat cariera?

poate folosi mai

Au fost împrejurări în care perso-

că vorbe frumoa

najele principale erau oamenii din

se, importante.

mereu tentat să-şi

mult în afara sce
nei, ca să rosteas

preajma mea. Mai întâi am avut un

Mie-mi

foarte bun profesor de literatură

acest talent şi asta

lipseşte

română la Liceul "Fraţii Buzeşti"

mă face să cred

din Craiova, un om minunat cu

c-ar fi mai bine

care purtam intermihabile discuţii,
rin parcu-

dacă aş vorbi mai
puţin, daca aş da

plimbându-ne la braţ

etrecând lungi seri

mai puţine inter

alături în ceqaclurile literar-artis-

viuri. Sunt un om

tice.

cu o minte destul

Aţi scris vreodată poezie?

de contorsionată,

Nu, dar îmi plăcea s-o ascult; eram

poate tocmai din

fascinat de cei care puteau să o

cauza faptului că

facă, fie

am

citit

mult

în tinereţe.

riie craiovene,

i cumva îngăimat, cău-

tând... Oupă aceea am

fost luat "în

foarte

custodi " de către o mare actriţă a

Mi-am

acelor ani Paula Culitza, minunată

seama că a gândi

animatoare a unei

dat

îns

c.ol,i populare

prea mult - chiar

de artă, fQ tu! Conservator Gometti.

dacă laborios - îţi

Era o ftnă intelectuală, cu o dm-

micşorează ener

goste

aproape

furioasă

pentru � gia, îţi diminuea-

artă. Printr-o întâmplare, l-am în-

,

tâlnit pe Remus Mărgineanu, cu
care am mai făcut nişte paşi către
teatru.
pefiant

Astfel

că,

pentru

în

mine

1974,
şi

stu-

ză

amplitudinea

visului, iar faptele
interioare, pe ca

t re vţei să Je scoţi

pentru

la

lumină

prin

cunoscuţii mei, am reuşit să intru

vorbe,

la

nesc. Actorul nu

Institut

cercare.

chiar

Mă

din prima în-

aflam

parcă într-o

barcă pe o mare furioasă. Ori-

zontul meu în materie de artă se limita la literatură.

îmbătrâ

trebuie să fie o

j

sumă de reflexe
condiţionate, dar

Citisem foarte : nici un erudit.
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nu vă

ech;pă?

limitează

cumva
în

Mi-am dat seama că nu pot pro
duce altceva decât propriile mele
imitatii. Nu reuşeam să găsesc mi
cul secret al personalităţii fiecă
ruia. An plus, e o muncă foarte

specială, UR tip_ de reîncă car

per

manentă după ce, de'ifieca'r 'aată,

îti goleşti rezervoarele în preajma
unei serii de studenţi. 'I'rţbuie să

fii eapabil să acoperi mu1te do
menii şi la un nivel foarte înalt; să'

laşi amintiri adânci şi să provoci în
ei experienţe de neuitat, care să-i

..

însoţească toată viaţa.

Şi chiar credeţi că nu le puteaţi
comunica astfel de lucrori?
A, mă ascultau cu gura căscată,
dar nu cred că asta e de-ajuns.

Nu v-ati gândit să folosiţi
spatiul Teatrului-Act �i pentţu o
asemenea experi&fă?
'
Adrian Titieni a avut o ide

care

' mi se pare extraordin'ân\; să invite

mari

actori,

români car

regizor

·-scenografi

să le vorBea că stu

denţilor, să le împărtăşească din
experienţa lor. Este un gând; nu a
căpătat deocamdată formă,

mtre, '"
'

altele şi pentru că e teribil de greu
să pui cap la cap timpi personali
în lumea noastră.
Ati jucat, în vremea

din urmă,
eroi negativi, dictatori ucigaşi
cărora le-aţi dat un chip pro
fund uman. l-aţi făcut nişte
mari nefericiti, detimi de toată
compătimirea..
.'

Am să 'vă relatez o discuti,e avută
c\1 un britanic exact

a�eastă

ID,

temă. A văzut

,.. chard
drală,

Richar
II-lea, Omor

al

Caligula.

�

Ricate

M-a întrebat

de

ce a trebuit să intervin "citindu-1'1
altfel

pe

Richard

III, de

pilQă,
.

f
Măniutiu a tăiat, a inversat re lid, .,

"lăsând la

()

parte 'faptUT ca Miha

"greu", "aici lânge" etc. Dacă \e-ati

a articulat rotiţele unui mecanlsm

pune pe hârtie încercând să faceti

aşa cum a vrut el. Acesta fuo.gio

un discurs oerent, nu ati reuşi,

neq,ză, e fascinant, dar. nu e� Sba

dar

eu ştiu ce vreau să-i spun lui Mihai

j{espeare. Richard al III-lea este

şi el

om infernal. Tot Shakespeare spu-'

înţelege exact

ceea ce încerc

n

eu să-i transmit. El poate să for

ne că teatrul nu este decat o oglin:

muleze tema sau concepţia unui

dă în car te vezi aşa cum eşti. Voi

şpectacol într-o singură propozitie.

lucro nu de mirare, ci vred
de admiraţie: deşi familia
rizat cu eroU shakespearieni şi
cu lucrul alături de Mihai Mă
niuţiu, erati in fiecare zi primUl
ilic

la scenă, vă incălzeati vocea şi
trupul prin exerciţii, vi fami
liarizati cu elementele noi de

�
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manipula�i ·>arta şi pe spectatori,

evident:,. mi-a spus amicul meu
'englez. Voia să spună că noi întâi
stricăm un mecanism, pentru ca
apoi să-1 recreăm după cum soco
tim de cuviinţă. Dar dacă, totuşi · privim teatrul ca pe o oglindă

·fu

seamnă că o parte din Richard
zace în mine. Am dreptul - cu ceea

canera,

ce este real în mine din Richard -

m

mod normal, un

surotj . . .

actor n:oa

Eu pot, în calitate de creator, să

N u s-a mai pun/ şi altceva. Era un

cu cariera. Şi tot epoca burgheză a

S{Dem'a'col

făcut posibilă

am

o atitudine, atunci când mo

delez un personaj. Toată creaţia
Shake

e

con� .

că .

t i

ă=. . pon tne, o

rob1e�a oglinzii se re

zumă de fapt la întrebarea: Cine
u

dm

de

nr, ghebos, p1in

·

·

rnm,os

cu o respiraţie

t'm

cut

nefericit,

fascinant,

poul existenţei: un timp dramatic

actorului adevărat rămâne neatins,

care părea că se suprapune celui

el nu apartine vreunui :(fat social.

real .

Cum se sim.te un �cţ.or dind
"trec" premiile pe lângă el1 Mă
gândesc că, ani la rând, .nu aţi
fost nici măcar nominalizat de
cătr jurille l.1Ni'i'ER:

la

o ast

aproape

"Atunci de ce ai ales acest perso

suferă permanente mu
se caută formule noi, se
revine asupra unor modalită
folosite ruăt :demult. · Este m
continuă "fer,nentart:"::�

naj?" "Pentru că eu cred, şi am

păcate, f0arte puţini

l-am

răspuns:

"Da,

în

primul rând pentru că pe mine nu

pu

oameni,

t-o demonstra, că ţlin orice

tea

om rău poate fi iertată măcar o
pax;te-/· "Păt
.... ...,�

n

•

"Nu,

eu

,

da, dar
,

altă •. mncepţle

r că spiritul

-am simtit nimic rău. Era,
văţat că poti

crea

în

în linişte,

tentatii . Din cauza asta

fără

fost sin

cer şocat când, în acest

n, . mi -au

la

dat două premii. A fost ca pe vre

iu cu adevărat despre ce

mea copilăriei, când uitam că tata

eferindu-se,: astăzi,

totul

este vorba. Teatrul este agresat de

mi-a promi

autorul . . . "

redaJnă, de distracţie, de divertis

veam să iau zece la limb,a română

i

ecât

actoru1ui. S,i

trivă, şi ceva bun în asta.

· ·

mă interesează să joc un om rău".

auţrff!ărarea, mane

vrarea

plexe - fundamental rău. Tu l-ai fă
onest. .. "

să aibă legătură

�pecială; avea ţxcelent croit tem

Dar nu v-aţi mai întors
fel de experienţă.

tine o lipda? "Richard al III-lea e

cu

o bîdcletă dacă a

rostesc aceleaşi vorbe,

s=nt. El a răspuns destul de bine

i, când totuşi o căpătam, era ca şi

împrejui'ăllilţ sunt aceleaşi. . . " "Este

şi acestei provocări. Din păcate,

cum, aş fi visat. Eu îm1 făcusem

nu ştiu dacă va răspunde l

treaba ori

o îndrăzneală îngrozitoare",

a

con

fel de

bine - poate că da - la provo

chis interlocutorul meu. Nu i-am

rea

instrum t.

m.

·.

Credeţi că artistul are eapira
n
le de o recuno� de
t : el? Îl ajută?

spus lui,

d<If vă spun dumneavoas

de a fi transformat în

tră

deşi

complexati

Probabil că are în el însuşi capaci

că apartinem unei culturi
.,
mtct, n01, actoru romam, avem ca-

şi de a manevra lumea, cum au Bi

pacitatea înnăscută de a plămădi

blia sau marile legende ale ome

personaje care apartin oricărei lite

nirii . Dar nu e uşor pentru noi.

ţit dintotdeauna nevoia unei defi

raturi dramatice. De.. a i�' ece prin

Epoca burgheză a dat o mare lovi

Atunci când cineva primeşte un

porii noştri într-un fel

tură attiştilor. Un artist, în esenţa

premiu, lucrul aces

a-şi

semne cu adevăr

că,

,� .
.,pentru
J . •••,• 1 O J 0
0
0

���.

e·l

t'tr �ui

să fac ceea ce consider că e bine.

suntem

•

A

unic. Un soi d

.alchimi

traniu şi

·

trebuie

să

fie

dispus

r
·

Aij:>ot't

diţii, indiferent că a mâncat
·
că est ' ·'o . :Il' sa
ă c.

[ 'n ,
'

u

aceeaşi epocă a "creat" aetorul d

Cre 'că da, deşi la not lucrurile

sunt âtât de amestecate. .
niri clare a noţiunii de

"trăiască" personajele în orice · o -

·

Nu ave
ci 9: nostalgi
dram tur�a rusă? Aţi

Am sim

premiu.

trebuie să în
ceva.

Altfel,

dispare motivaţia.

•

·�

cânL.o' ră.
reniii e
ritiCII

�fL'#I-"'r'--r..,...

c

lui,

pe care o

stăpânim şi pe care n ·· ne-o poate
.
contesta · eni. .
.

tatea de a exprima ideologic ceva

•

t·tie ne.

onstat cu regret dispariţia pre
miilor anuale pentru creatorii de
teatru cunoscute sub numele de
Premiile Criticii. Ca urmare a unificării
celor două secţii române ale Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru s-a
optat pentru păstrarea doar a Galei
UNITER. căci cele două secţiuni s-atJ
reunit sub "umbrela" Ull<IITER. Personal,
regret dispariţia Premii! r Criticii şi voi
argumenta de ce.
În primul rând, încă
ocazie de a
recunoaşte public valoarea unor artişti m i
s e pare a avea o comp nentă d e igienă
socială, intr-o realitate românească. Tn
care adesea pare că n mai cinismul şi
lipsa de scrupule au câşt g de cauză
În al doilea rând, in lip
unei retribuţii
materiale decente, câteva premii pot
ajuta la păstrarea tonusului. Societatea le
arată astfel creatorilor d teatru că, deşi

__......

nu îi poate plăti cum merită, ii respectă.
Mi se pare important
În al treilea rând, modul de desfăşurare a
ceremoniei de acordare a Premiilor
Criticii era diferit de cel al Galei UNITER.
În timp ce la prima decemare premiantii
erau cunoscuţi şi anunţaţi in presă, iar
ceremonia�evenea -de-ar o- sărbătoare- i
sine, la cea de-a doua suspansul e prelun
git prin mecanismul nominalizărilor şi al
deschiderii plicurilor cu numele premi
anţilor chiar în faţa spectatorilor. Tn timp
ce la prima premiile reflectau opţiunile
criticii de teatru, la cea dea doua avem
de-a face nu numai cu două jurii (unul de
nominalizări şi unul de premieri). ci şi cu
opţiunea tuturor categoriilor de profe
sionişti din lumea teatrului reprezentati în
aceste două jurii.
Tn al patrulea rând, in condiţiile scăderii
continue a publicului la manifestările eul-
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turale, aceste premii au inclusiv o com
ponentă comercială, căci "marfa" premi
ată se vinde mai bine, iar artiştilor le
creşte cota de piaţă.
Şi din acest motiv, îmi imaginez, Statele
Unite ale Americii au atât Globul de Aur,
cât şi Oscarul, sau atât Pulitzer, cât şi
ny et��----�
Iar noi, în loc să luptăm cu toate forţele
pentru a ne plasa într-un centru de
atenţie al societăţii, deşi avem nevoie de
public ca de aer, ne luăm cuminţi
ferăstrăul şi începem să lucrăm la craca
de sub picioare.
Eu zic să ne mai gândim.

Theodor-Crisdan Popescu
P.S. Mai ales că şi Festivalul Naţional de
Teatru a devenit recent necompetitiv.

13

1:1

''

�a cum a reieşit şi din dezbaterea publicată În numărul trecut, schimbările din teatru (nu mai folosim cuvântul reformă
din supersfi,tia aşteptărilor mult timp Înşelate de promisiunile intelectualilor aflati În posturile de unde ea ar fi trebuit să
se declanşeze} sunt greu de diferen,tiat. Pe de o parte, există artişti care nu pot accepta trecerea indiferentă a timpului
consumat din viata lor şi, Împreună cu unii colegi - aleşi mai curând pe criteriul partizanatului - , Încearcă alte formule,
insinuându-se printre scăpăr/i e legilor vechi, şi _tinându-se departe de birocratia Închisă În formule matematice a noilor
reglementări. Pe de altă parte, prudentii nu vor să renun,te la veniturile mici dar certe, asigurate de bugete tot mai aus
tere. Ei alcătuiesc majoritatea. Dor este o majoritate incapabilă să-şi impună vreo op_tiune pozitivă: opinii informe, cârteli
răutăcioase, puseuri de adivism din zorii vietii sindicale, contestarea Îndârjită a celor care Încearcă noi formule orga
nizatonce şi institu_tionale. Şi dacă parfumul culiselor a avut dintotdeauna ceva otrăvit, acum pare că el influentează În
mod dired ceea ce se petrece În lumina refledoarelor. Spectacolele izbutite, atâtea câte sunt, nu alcătuiesc o mişcare
cu trăsături generale identificabile. Horqtiu Mălăele crede că de vină ar fi teatrul expresionist. Probabil că e felul lui de
a numi teatrul prost. Am putea adăuga la temele de medita_tie expuse În acest număr de colaboratorii noştri Încă una:
tinerii adori (cei care vin şi În teatru În pauzele lăsate de prezentarea concursurilor şi reclamelor televizate) se Încadrează
fără crâcnire Într-o realitate confuză. Tinerii regizori navighează Între scenele teatre/ar de stat unde sunt acceptati pe
post de suplinitori ai valorilor pierdute. A venit rândul acestei generatii să-şi afirme şi să lupte pentru valorile comune,
care, orice s-ar spune, nu pot fi echivalate cu suma de pe contrad. kedacjia aşteaptă cu legitimă nerăbdare şi opini
M. 8.
ile lor.

1

A

domn acest mod de manifestare,

n principiu, climatul se leagă de

�a înţeleasă ca dictatură a majoritătii

calitatea membrilor colectivului,

(care întotdeauna este mediocră)

considerându-1 normal. Când, însă,

din punct de vedere atât uman

asupra minorităţii (talentate, domice

asemenea indivizi încearcă să tulbure

cât şi profesional . În toate cele

de muncă şi preocupate doar de

în mod grav climatul de muncă şi să
împroaşte cu noroi teatrul de unde

Mineriadă teatrală la Brasov
'

mănâncă o pâine, prin turnătorii, prin
memorii adresate te miri cui şi care
cuprind adevăruri trunchiate sau min
ciuni grosolane, prin scandaluri de

aproximativ douăzeci de teatre cu

desăvârşirea profesională) nu are ce

presă sau prin denigrare publică a

care

căuta în artă - în spetă, în teatru. Sunt,

activită�i institu�ei, lucrurile devin into

am

colaborat

am

întâlnit

nemultumiri - şi este firesc să fie aşa.

hotărît, împotriva

deciziilor

lerabile. Cred că astfel de persoane

Însă atunci când nemultumirile per

importante pentru viaţa artistică prin

trebuie eliminate în cel mai scurt timp

luării

sonale se împletesc cu cele profe

ridicarea de mână, sunt, hotăn1,

din colective. Deocamdată, nenoro

sionale - adică atunci când teatrul

împotriva punerii pe picior de egali

citul Cod al muncii din anii

este cufundat în mediocritate - izbuc

tate a artiştilor importanţi cu cei

încă mai este în vigoare, constituie o

50

'

,

care

nesc, de obicei, crize acute. E drept

mediocri; sunt pentru

acordarea

frână în calea unor măsuri coerente.

că, de multe ori, chiar când teatrul

drepturilor de tot felul în mai mare

Or, calitatea climatului dintr-un teatru

este activ şi bine văzut în contextul

măsură celor buni şi cu har

general, apar probleme legate de

de la Dumnezeu. Niciodată

nemultumirile personale ale unora.

nu voi considera egal votul

(De cele mai multe ori este vorba de

unui mare artist cu voturile a

artişti mediocri, pe care sentimentul

cincizeci

ratării sau, pur şi simplu, dorinţa de a

Mistui adevărat merită să

face rău colectivului în care nu

aibă un statut preferenţial

intrigi, să colporteze neadevăruri sau

talent

să trimită plângeri pe la "organe".)

mulţi ani de muncă grea.

Înainte de anii '90 toată lumea ştia de

De regulă, cei care

frica partidului, care punea lucrurile

joacă sau nu primesc roluri

muncesc îi îndeamnă să umble cu

de mediocrită�.

pentru că şi 1-a câştigat prin
şi, de obicei, prin
nu

la punct în mod "principial", după

pe măsura preten�ilor (nu a

cum dictau interesele celor mai tari şi

talentului!) sunt cei care

mai pe placul Puterii. O dată cu

înveninează atmosfera. Nici

democra�a, lucrurile s-au schimbat,

o revolu�e nu va reuşi să

nu în ceea ce priveşte calitatea

schimbe comportamentul ş�

oamenilor ori talentul acestora, ci în

datele genetice ale oame

ceea ce priveşte atmosfera civilizată şi

nilor, în

respectul valorilor. Cred că democra-

artiştilor, în special. Nu con-

�

general,

şi ale
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se răsfrânge şi asupra calităţii spec
tacolelor acestuia. De aceea, un
director are datoria nu numai de a
încerca să obpnă performanţe artis
tice, ci şi de a face tot ce-i stă în
putinţă pentru a asigura liniştea celor
mulţi şi buni, sacrificându-i pe cei
puţini şi răi. Atunci când raportul se
inversează, trebuie sacrificat direc
torul.
Am lucrat şaptesprezece ani la Teatrul
Naţional din Craiova şi am orgoliul
să afirm că o parte dintre marile sale
succese din ultimii zece ani mi se
datorează; eu şi alţi câpva regizori
care au lucrat în timp acolo am cres
cut împreună cu trupa mare a teatru
lui craiovean, ne-am modelat reci
proc. Cei care au venit după mine
(eu am plecat de acolo în 1 990) au
găsit o trupă validă, profesionistă, cu
o putere de muncă ieşită din comun,
şi un climat favorabil creaţiei. Sigur că
şi la Craiova au fost şi sunt nemulţu
mip, cârcotaşi, mediocrităp, dar toate
acestea fac parte din normalitate,
neavând efecte grave pe scenă sau în
viaţa teatrului. La "Bulandra", unde
am realizat două spectacole în anii
'84-'85, a fost o plăcere să constat că
umbrele marilor mentori ai acestui
teatru erau mereu prezente în sufle
tele artiştilor şi ale tuturor celorla�i
angajaţi, iar orice încercare de a
degrada atmosfera nu avea nici o
şansă de izbândă.
După 1 990, apele s-au tulburat rău,
aproape peste tot. Democraţia prost
înţeleasă a încercat să dea peste cap
ierarhia reală, actori de mâna a
şaptea s-au erijat în revoluţionari şi
lideri de opinie, ajungându-se la
aberaţii de felul celor prin care mari
artişti trebuiau puşi la index numai
pentru că fuseseră membri în B.O.B.,
secretari de partid, şefi de sindicat sau

S

ubiectul este într-adevăr,
aşa cum l-aţi numit dum
neavoastră, "vag". Eu nu
înţeleg de ce atâta nelinişte.
Câţiva dintre câştigătorii acestui
"moment-loterie" şi-au expus expe
rienţele şi ceea ce au înţeles din ele.
Eu nu privesc acest nod marinăresc al
existenţei în contextul reformei ne
reformă altfel decât ca pe . drumul
greu, plin de hârtoape, al viepi mele
în teatru. Adică aşa, ca într-o echipă
de intervenţie, am fost obligată să mă
descurc şi m-am descurcat. Am
încercat şi sponsorizarea, şi co-pro-

directori de teatru. Cred că, treptat
treptat, lucrurile încep să reintre în
matcă şi vechile valori, alături de cele
noi, care nu sunt puţine, vor fi din nou
recunoscute, domnia calităpi nemai
putând fi umbrită de pegra medio
crităţii.
În ce priveşte teatrul din Braşov, am
acceptat să candidez la postul de
diredor în urma apelului unei părji a
actorilor de aici. În 1 996, în teatru
era o atmosferă foarte tensionată,
legată, în special, de absenţa unui
director artistic. Între 1 994 şi 1 996, a
existat un interimat asigurat de direc
torul adjunct - care a făcut tot ce a
putut ca să pnă corabia pe linia de
plutire -, ale cărui argumente artistice
puteau fi însă· oricând contestate pe
temeiul faptului că el nu avea o
asemenea competenţă. Am crezut că
voi putea să aplic de la început un
program necesar revitalizării trupei. În
primul an am fost împiedicat de tot
felul de malversapuni ale unora, care
voiau alt director şi care, împreună cu
câţiva ziarişti locali şi cu unii respon
sabili culturali, au încercat să-I şi im
pună, pe căi mai mult sau mai puţin
legale. Am mai dat două .concursuri
şi, în sfârşit, în iulie 1 997, am fost
numit director, cu ade în regulă. De
atunci, programul meu a început să
capete formă, iar calitatea spedaco
lelor teatrului s-a îmbunătăpt, cred,
considerabil. Am chemat regizori im
portanţi, s-au pus în scenă piese valo
roase, am angajat mulţi tineri, am
invitat un mare număr de critici de
specialitate care, dând seamă despre
ceea ce se întâmplă aici, au început
să constate revenirea în formă a tru
pei braşovene. Sigur că nu toate
spectacolele au fost grozave, sigur că
marele "eveniment teatral" nu s-a
produs încă, dar valoarea medie a

producţiilor braşovene este bună. În
acelaşi timp, au dispărut cu desă
vârşire subproducţiile cu comedioare
şi dramolete montate de actori velei
tari. E drept, sunt şi câţiva nemul
ţumiţi care au vrut să destabilizeze
situaţia, a avut loc chiar şi un soi de
mineriadă, în luna martie, când trei
actori, un maşinist, un electrician şi un
regizor de culise au alcătuit un me
moriu către Consiliul Local, prin care
se cerea schimbarea conducerii.
Motivele? Faptul că se plătesc sume
prea mari colaboratorilor, că direc
torul este angajat prin cumul, că nu
este consultat sindicatul (acesta fiind
condus de patru actori şi cuprinzând
cu totul opt sau nouă din cei
douăzeci şi opt angajaţi). Suntem în
plină bătălie. Această încercare ar fi
trebuit să mă "scârbească" - vorba
preşedintelui Constantinescu - şi chiar
mi-a produs o asemenea senzaţie
(normală, socotesc eu, atunci când
nişte actori de care n-a auzit nimeni,
nici măcar la Braşov, încearcă să
murdărească totul în jur!). Însă, în loc
ca această mizerie să mă demora
lizeze şi în loc să plec de la Braşov
pentru a realiza spectacole în teatrele
care mă doresc, am hotăm să rămân
în continuare "pe poziţii", încercând să
duc la bun sfârşit proiectele începute
alături de oamenii valoroşi şi de
bună-credinţă.
Din cOte am aflat cu toţii, vremea
mineriadelor a trecut şi sper să intrăm
în normalitate, astfel încât nemul
ţumirile personale sau colective să
poată fi rezolvate prin dialog. Cine nu
va accepta o astfel de soluţie - cel
pupn la Braşov şi atâta vreme cât voi
fi eu director - va trebui să-şi caute
fericirea în altă parte.
Mircea Cornişteanu

Să ne vedem de treabă
ducţia, şi colaborarea cu teatrul par
ticular sau cu teatrul de proiecte, şi
asigurarea unui loc stabil într-un
teatru de repertoriu. Tot ceea ce pro
fesia mea şi valoarea spedacolelor
mele îmi puteau asigura. Deşi cuvân
tul "a asigura" e cel mai nesigur. . Am
muncit neîntrerupt şi m-am iluzionat
că pot fi apărată de independenţă.
M-am înşelat. Am refuzat direcţia
unor teatre şi am fost, aproape întot.

deauna, în mâinile unor directori
care m-au folosit şi mi-au distrus sis
tematic spectacolele. Adică acele
spectacole care au făcut gloria
teatrelor conduse destul de prost de
ei. M-am trezit cu spectacole, de
mare succes în ţară şi în competiţii
intemaţionale, oprite mai rău decât
cum se făcea pe vremea defunctului
Consiliu al culturii - oprite de limitele,
orgoliile şi incompetenta lor. Nu mă
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plâng. Constat. Atâta timp cât mai
rezist, îmi continuu drumul acesta de
ţară pe care am ales să merg. Suport
şi calomnia, şi atacurile la adresa
mea sau a familiei mele. Asta despre
climat. Nu aştept nimic bun de la
nimeni. Deci nici de la această "fata
morgana", reforma, în care nu cred.
Adevărul e că trăim clipa unui dezas
tru economic. Nu mai sunt bani pen
tru nimic, darămite pentru artă...
Atunci, se inventează reforma. Cu
toate că teatrul, cea mai cameleoni
că dintre arte, a inventat el însuşi tot
ce se putea: teatrul privat, teatrul
sărac, spaţiul gol şi
celelalte, pe
scândură sau pe butoaie, în poduri,
în pivn�e sau pe stradă, numai ca să
supravieţuiască.
Cum toate astea sunt vechi de când
lumea, se vor descompune şi recom
pune mereu în alte soluţii. Plus mece
natele, destul de umilitoare, uneori.
Când se vor decide să facă reforma,
actualii noştri conducători (mă refer la
noi, oamenii de teatru) vor face ceea
ce nu îndrăznesc încă - vor tăia în
carne vie şi vor îndepărta balastul,
adică vor condamna la dezastru,
poate la moarte, oameni care - vai
de capul lor! - nici nu înţeleg şi nici
n-ou habar să facă altceva. Ştim că
viaţa e crudă şi dură. Vom spune
aşadar că e firesc şi că nu trebuie să
fim sentimentali. Şi vom închide ochii
la oportuniştii şi impostorii care
infestează comunitatea noastră,
ocupând şi funcţii de conducere,
aşadar de decizie. De aceea nu cred
în reformă. În reforma teotrelor. Ea ar
trebui să înceapă cu o "purificare"
etică şi a valorilor reale.
Şi acum, despre evolujia sau involujia
fenomenului teatral românesc.
Spuneţi că doar personalităţile

toate

creea ză "momente". Dar când
a fost altfel? Cum era media
mişcării teatrale la noi pe vre
mea legendarilor Ciulei, Esrig,
Penciulescu, Pintilie? Şi cum alt
fel au fost create nucleele
teatrale, în derivă astăzi, decât în
jurul unei personalităţi cataliza
toare?
P ărerea mea e că această
situajie ar putea continua şi
acum. Condiţia e ca acest drept
să-I dejină personalităjile reale,
nu cele contrafăcute. Un fe
nomen teatral e întotdeauna viu
şi nu impus. Un teatru e creat de
la zero de un regizor cu viziune
şi talent pedagogic, dublat de
un manager-sosie. Directoratele
încredinţate actorilor, chiar unor
mari actori, au fost, cu pujine
excepjii, dezastruoase sau me
diocre. Dar am văzut şi directori,
buni regizori, care au "feştelit-o" rău
de tot. Concursurile sunt o formali
tate, decizia aparţine tot zonei
politice.
Dar cum altfel se petrec lucrurile în
alte ţări cu tradijie teatrală? Nu sunt
regizori mai buni decât la noi şi nici
bani mai mulji. Sunt puţine teatre
întrejinute de stat. În rest, se găsesc
solujii, ca şi la noi. ..
Cred că mişcarea teatrală intema
jională e stagnantă, în derută. Valu
rile sunt, îndeosebi, politice sau ţin de
modă: moda chinezească, rusească
etc. Ca şi în cinematograf. Revoluţia
teatrală autentică a anilor '70 s-a ter
minat de mult şi a lăsat în urmă des
tulă suspiciune. Rezistă ceea ce e
adevărat, surprinde francheţea.
Momentul românesc intemajional a
fost tot o chestiune de modă, cu
nuanţă politică. E timpul să ne vedem
•

H o rati u Mă l ă e l e :
1

��Se simte nevoia unei
noi
V
''
:nns c an . . .
•

•

�

ucrul cel mai rău care se
întâmplă este faptul că nu
s-au mai născut, în vremea
din urmă, evenimente tea
trale. Mă încearcă un sentiment
epigonic aducându-mi aminte ce
spectacole am apucat eu la începutul

L

�
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carierei; mă gândesc la cele realizate
de Liviu Ciulei, David Esrig, Lucian
Pintilie, Radu Penciulescu, Andrei
Şerban, Vlad Mugur. Erau extraor
dinare. Mă tot macină întrebarea de
ce atunci se puteau întâmpla astfel de
lucruri, iar acum nu ... Or, sentimentul
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de treabă. Pur şi simplu.
Cătălina Buzoianu
Post scriptum: Referitor la reportajul
"O dimineaţă în teatrele bucu
reştene" din revista dumneavoastră,
menţionez că spectacolul meu,
Mutter
are decorul semnat
de Dragoş Buhagiar, nu de Mihai
Mădescu. Admiţând că sunt un regi
zor "urechist", care n-a citit nimic nici
despre Războiul de treizeci de ani,
nici despre Petru cel Mare, datele,
anii şi chiar anotimpurile se spun
înainte de fiecare scenă în Mutter
iar în Petru, anul este
declarat încă de la început. Eu am
afirmat, într-o repetiţie, că epocile
sunt apropiate. Costumele nu sunt
ruseşti, dar nu mai declar nimic,
înainte de premieră, decât în
prezenţa avocatului meu.

Couroge

Couroge

,

,

meu, destul de clar de altfel, este că
acele evenimente s-au petrecut în
momentul în care o autoritate în
domeniu a puM să adune artiştii în
jurul unui manifest. Cum a fost, de
pildă, cel al lui Liviu Ciulei - retea
tralizarea teatrului - care a izbutit să
strângă laolaltă toată floarea teatrului
românesc. A însemnat o adevărată
revolujie, o răsturnare a conserva
torismului în artă, o renunţare la ideile
îmbătrânite... Sigur, exista un scop ...
Părerea · mea
că, în momentul
acesta, tocmai scopul lipseşte. Toată

este

lumea acţionează haotic! Lucrurile de
care vorbeam se întâmplau prin anii
'60. Cum este şi firesc, structura a
îmbătrânit; sunt 30 de ani la mijloc.
Acum se simte nevoia unei noi
mişcări pentru că expresionismul şi
realismul fantastic care se practicau
atunci au fost percepute tot mai
superficial de către noile generaţii de
regizori. Aşa că, în iureşul timpului,
s-a tot pierdut câte puţin din fondul
problemei. S-a ajuns treptat la un for
malism bezmetic care acum acţio
nează în mare forţă. Teatrul adevărat
există numai la nivelul unor mici acci
dente, în rest avem parte de enorm
de multe eşecuri. Socotesc că trebuie
să se renunţe grabnic la acest expre
sionism cu orice preţ. Sunt foarte
mulţi pictori care abuzează de non
figurativ pentru că nu ştiu să deseneze
altfel. În teatru se întâmplă la fel.
După părerea mea, trebuie chemată
o autoritate intelectuală care să
impună un anumit stil teatral, un
curent. Pe urmă, eu socotesc că prin
cipalul defect al spedacolelor de azi
este faptul că dispare, în mod înspăi
mântător; emoţia, iar fără emoţie
piere însăşi noţiunea de teatru . Poate
că o reîntoarcere la matcă,

la mugurii teatrului, la un soi
de realism care să-I repună
în drepturile lui iniţiale ar fi
necesară. Abia mai pe urmă
să se caute şi alte căi.
Divorţând, deocamdată, de
teatrul constructivist, de cel
expresionist... dar întorcân
du-ne la Cehov şi la
Stanislavski. Cred că numai
aşa lucrurile ar putea intra pe
un făgaş mai drept şi mai
adevărat.

Cum aedeJi că
lucrurile?

îhvioro

s-ar

putea

O alternativă o pot constitui
teatrele particulare, însă nu
mi dau seama în ce măsură
sunt ele în stare să supravie
ţuiască în condiţiile econo
mice actuale.
Afund

ce ar trebui să se
îhl6mple OJ 1eatrele de slat?

Recunosc că eu sunt mai
degrabă pentru teatrele
"bugetivore", dar structura lor
trebuie să de
vină mai flexi
bilă. Trebuie
lăsată mai
multă libertate direc
torilor de teatru pen
tru a dispune de puţinii
bani primiţi de la
stat. Or; ei sunt
dependenţi de
tot felul de
scheme, de
grafice . . .
înAsta
greunează activitatea unei
instituţii .
Până la
urmă
t o t

problemele financiare sunt cele mai
grave. Cine investeşte, cum inves
teşte, cât investeşte, în ce investeşte?
Când se va răspunde la aceste între
bări, probabil că se vor desţeleni
multe teritorii. Pentru că în momentul
când ai bani, poţi avea şi actori buni,
şi regizori buni, şi repertoriu bun. Deşi
nu mă pricep la astfel de treburi, cred
că ar trebui să vină nişte economişti
foarte buni care să regleze lucrurile.
Noi - câţiva - ne-am chinuit, acum o
vreme, să restructurăm acest sistem
obosit; nu am puM. Pe de altă parte,
nu cred că trebuie daţi afară actorii
din teatre, dar nu ştiu dacă va fi nevoie chiar de toţi. Apar tot mai mulţi,
absolvind felurite şcoli. În Occident
chestiunea este destul de clară. Se ştie
că într-o ţară sunt 20 000 sau 30 000
de actori, dintre care efectiv lucrează
numai 5 000, să spunem. Ceilalţi fac
altceva. În curând, probabil că şi la
noi va trebui să se întâmple la fel.
Marine la Ţ epuş
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Basanio: Un om ucide tot ce nu iubeşte?
Shylock: Dar să urăşti ce nu ucizi e voie?
(Negufătonll din Veneţia, act IY, scena 1 )

Dubrovnik, Elsinore, Veneţia . . .
S

pre deosebire de Romeo şi
Julieta, Negujătorul din

bani cu împrumut, nu-i dai unui pri

răspundă acesta, dacă nu tot prin

VeneJia are o faimă proas

mai lesne de pedepsit în caz că nu

Ticăloşia de la voi învăţată eu o voi

eten, ci îl dai unui duşman, cu atât

răzbunare, urmând pilda creştinului?

tă. Scena care începe cu

plăteşte". La început, Shylock este un

pune în practică, şi să nu vă miraţi

versul "Romeo, schimbă-ţi numele ce
nu-i/ Nimic din tot ce ai..." face parte

duşman politicos, ba chiar şăgalnic:

dacă vă voi desăvârşi învătătura!".

"Ce repede v-aprindeti! Eu voiam/

Shylock este tolerat la Venetia de

din vocabularul mondial al tolerantei,
folosit de toţi cei ce cred că dragostea

Să fim prieteni, şi să mă iubiţi,/ Voiam

dragul bunei funcţionări a mecanis

să uit ocările de-alt-dată/ Şi, fără vreo

mului economic. Ca să poată da

poate învinge devotamentele de
clan, în timp ce proza lui Shylock

dobândă, să vă dau/ bani cu-împru

bani cu camătă, trebuie să fie evreu.

mut, oricât aveti nevoie,/ Dar nici nu

Dacă rămâne evreu, nu e om. Fiica

" Dar oare un evreu n-are ochi şi

vreţi să-mi ascultaţi oferta,/ Măcar

lui, Jessica, consideră iudaismul un

el? ... "(l ), monolog unde cămătarul

că-i bună... ". Evreul trăieşte şi se

stigmat:

îşi pledează cauza, este mult mai

îmbogăteşte din camătă, în timp ce

sânge, nu-i sunt fiică şi prin fire./

interzisă de religie.

Nevoit să se

chin se va sfârşi, căci soată bună,/

împrumute pentru a-şi ajuta prietenul,
Antonio acceptă straniul contract:

Creştină-oi fi cu tine împreună".
P ărăsit de fiică, ba chiar şi de slugă,

dacă nu va plăti la timp, evreul

Shylock se lansează în aventura

puţin celebră. În zonele de conflict
armat (Palestina, Bosnia), regizori mi
litanţi montează cu trupe multicultura

le Rorneo şi Julieta, considerându-se
că textul poate să purifice conştiintele,

negustorului creştin aceasta îl este

" Deşi sunt fiica lui/ Prin

Lorenzo, de cuvânt de te vei tine,/ Ăst

în timp ce NegujOtorul se arată rar pe
scenă, chiar şi în zonele liniştite ale

pretinde "din trupul dumneavoastră,

absurdă a procesului, respingând

drept amendă, un funt de carne

versiunea împăciuitoristă a Dogelui

planetei, din teama de a nu da argu

fragedă, pe-alese". "Şugubeaţa în

judecător: În absentă,

referă la el ca la "un zbir cu inima de

cu

parfum medieval este

Dogele se

mente celor care şi aşa se urăsc. Unii

voială"

învătatî susţin că Shakespeare ar fi

încheiată între doi negustori care -

piatră". Când apare, însă, el îşi

scris piesa NegujOtorul din Venejia, în

amândoi - presupun că nu se va

înveleşte sentimentele în limbaj diplo
matic: "Da, Shylock, lumea crede, ca

care un negustor evreu se poartă ori

ajunge până acolo, că se vor putea

bil cu un negustor italian, după des

urî de la distantă şi după ce se vor fi

şi mine/ Că răutatea ta e doar o

coperirea complotului lui Lopez, un

servit unul de altul. Fiecare crede

mască/ Purtată până-n cea din urmă

evreu condamnat la moarte sub acu

despre celălalt că nu ar merita să

clipă,/ Când vei vădi o milă şi-o

zaţia că ar fi vrut s-o otrăvească pe
regina Elisabeta. Alţi savanti susţin că

aparţină speciei umane, dar nece

ndurare/ Mai stranii încă decât ti-e

sităţile vieţii le impun o relaţie con

cruzimea/ P ărelnică..." Îmbătat de

piesa a fost scrisă înaintea acestor
evenimente. Oricum, textul a fost

tractuală. Din această ambiguitate se

puterea clipei, cămătarul preferă dis

hrăneşte mlădita tragediei. Antonio

pretului ura şi vrea să-şi ducă sfidarea

folosit în Germania nazistă de către

nu poate plăti, Shylock vrea funtul de

până la capăt. Victoria lui nu vizează,

Ministerul Propagandei, condus de

carne: '�urat-am plata să-mi primesc,

decât de dragul demonstraţiei, funtul

Goebbels, într-un celebru spectacol
vienez din 1 943, cu Wemer Kraus,

întocmai/ Cum

de carne, el e învingător când tribu

care - se spune - ar fi justificat
"soluţia finală". Replica a venit târziu,

scrie-n învoială.

Dreptu-acesta/ De mi-I tăgăduiti, în

nalul e gata să cedeze, când legea e

greu pericol! Vă puneţi însăşi carta

gata să-i susţină pretenţiile nelegiuite.

libertăţii/ Cetăţii voastre".

Îmbrăcată în straie bărbăteşti, inter

de la regizorul Peter Zadek, tot la

Prin încăpăţânareo lui, Shylock vrea

vine Portia şi, ca un iscusit avocat

Viena, unde aceeaşi piesă, într-un

să dovedească existenţa unor prin

american din zilele noastre, câştigă

decor de zgârie-nori din otel şi sticlă,

cipii de convieţuire care transcend

procesul în favoarea lui Antonio -

propunea spectatorilor să contemple
propria contribuţie la istoria anti

deosebirile religioase. Pentru ca o

invocând interpretarea legilor în

cetate să fie într-adevăr liberă, ea tre

ansamblu şi nu respectarea fiecăreia

semitismului. Probabil că a fost greu

buie să impună respectarea tuturor

în parte. Toate legile, inclusiv

de făcut din Shakespeare un aliat al

învoielilor liber încheiate. Dar liber

numele căreia Shylock este scos în

lui Hitler, dar nici să-I transformi în

tatea ei se exprimă şi prin modificarea

afara societăţii, sunt absurde, când

membru la Arnnesty International nu

legii când aceasta şi-a pierdut întele

intoleranta le determină consecintele.

merge.
"Cât îl urăsc fiindcă e creştin!", spune

neamul său Shylock vrea să-i răs

Shylock de cum îl vede pe Antonio. În

timp ce-i cere bani cu împrumut,
Antonio îl consideră o întrupare a
diavolului şi stabileşte exact termenii
relationali ai contractului: " De-mi dai

�
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sul. Intransigentei cu care este tratat

pundă pe măsură : "Când un evreu îl

cea

în

În alt plan, scena finală, când aceeaşi
Portia, în straie femeieşti, e gata să-şi
pedepsească iubitul pentru că şi-a

nedreptăţeşte pe-un creştin, cum îl

călcat,

răspunde acesta în smerenia lui? Prin

jurământul (de fapt, tot la instigarea

răzbunare!

Când

un

creştin

îl

nedreptăţeşte pe-un evreu, cum să
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în

conditii

exceptionale,

ei), tratează în registru minor tema
centrală:

viaţa e mai complicată

decât previziunile omeneşti codificate
în legi şi jurăminte. Aceste complica)ii
sunt, probobil, la originea ezitărilor în
fata unui text deporte de regulile lui
"politically correct".

Nu este pentru prima oară când, tot
obosind să fie contemporan cu noi,
Shakespeare o ia înaintea timpurilor.
Acum câ)iva ani, la un colocviu, un
critic povestea, mai mult amuzat

decât indignat, că în castelul dintr-o
sta)iune bolneară de pe malul Medi
teranei, unde lumea beo, dansează şi
face dragoste, s-a jucat Hamlet în
costume moderne. "Cei de la curtea
lui Claudius semănau cu lumea de
pe plajă. În mijlocul acestei societă)i
agreabile, deodotă apore un spectru
care spune: «Răzbunare, Hamlet,
răzbunare!» Ce să răzbune? Epoca
lui Stalin? Holocaustul? Epoca lui
Hitler? Spectrul era perfect ridicol. Nu
ştiu ce încerca să facă regizorul.
Sensul piesei era perfect răstumot. Ne
aflam la Dubrovnik, de care Elsinore
era foarte deporte, un lucru al trecu
tului, al trecutului feudal. Până şi
holocaustul apor)inea istoriei. Prezen
tul însemna plaja, însemna să faci
dragoste şi să bei vin. Spectrul,
umbra era altceva, umbra unei vechi
idei poate, a unei vechi ideologii, a
unei poveşti străvechi"(2). De atunci,
spectrele de la Dubrovnik cerând
răzbunare se arotă nu doar criticilor
de teatru. Dilema lui Shylock şi a lui
Basanio stă în inima tuturor tratatelor
intema)ionale. În cazul în care ele au
inimă.
Magdalena Boiangiu

şi mai departe, Negujătorul
traducere de Petre
Sa/amon, Shakespeare, val. 3,
Editura Univers, Bucureşti, 7 984.
2. Jahn Elsom, Mai este Shakespeare
contemporanul nostru? Editura
Meridiane, Bucureşti, 7 994.
7. Aici

din Venefta,

din Madame Bovary
îndepărtării în timp de momentul trecut al grefei. Şi pen
tru că acest exerci)iu are rezultate atât de neplăcute, au
toarea consideră că "punerea în scenă a unei piese
scrise în urmă cu treizeci de ani poate părea la prima
vedere un gest, eufemisitic vorbind, caduc". Ne îngro
zeşte gândul la ce ar fi fost dacă lnes Sîrbu nu apela la
blândetea limbajului eufemistic. Dar; o dată pornită pe
ponta tolerantei, ea apreciază "dialogul, o rememorare
aproape cinematografică a unei vieti care vine de nici
unde şi curge implacabil către nicăieri", se bucură că
lumea râde de "monotonie unei vie)i conjugale care
frizează absurdul" şi încheie cu o concluzie oarecum
surprinzătoare: "o frântură de Tanta şi Costel se află în
fiecare cuplu din România". Eufemistic vorbind, potina
vituperantă rezistă privirii introspective, rememorând
aproape cinematografic perioada comunistă, acum
caducă.
M.B.
https://biblioteca-digitala.ro
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inamica fenomenului teatral este, prin forţa imprejurlrilor, o rnlrlme v.tablll. Ea creşte sau
scade, de la o lună la alta, in funcţie de factori precum bugetul disponibil la un moment dat,
planificarea şi desfăşurarea repetlţlilor, promptitudinea atelierelor ş� cta, vremea de-afarA.
Aşa se intâmplă d intr·o lună ni se oferă zece premiere, Iar in alta, numai trei; dteodată, nici una.
Desigur, seriozitatea unei mişcări teatrale şi a fiecăreia dintre instituţiile care contribuie la confi.
gurarea ei se exprimă şi in ritmicitatea producţHior noi; din acest punct de vedere, insA, in
România mai este mult de muncit. O dovedeşte şi afişul lunii aprilie, dnd in Bucweşti, de pildă, au
apărut numai două premiere (una la Naţional şi una la ''Bulandra''), celelalte teatre preferând, proba
bil, să-şi inghesuie spectacolele noi in mal şi iunie, la sfârşitul stagl� pentru a le putea, reporta
(şi raporta) in sezonul următor. Din păcate, spectacolele din ţară mai multe, fireşte nu au putut
fi văzute decât de un număr mic de cronicari; este şi motivul pentru care ne-a fost Imposibil să
alcătuim, ca până acum, un ''top" care să desemneze "spectacolul lunii". Rămâne, eventual, d-1
ghicească fiecare, citind cronicile care urmeazA. . .

D

•

•

•
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IEJutt;r cauragel

Teori a r
dar Ş i p a ct i C a
Al
nhămată la cărută, sub egida
Uniunii Teatrelor din Europa (al
cărei membru este Teatrul " Bu
landra"), Anna Fierling străbate fos
tele câmpuri de luptă ale comunităţii
europene de astăzi. Au trecut 6 1
de ani de la scrierea piesei Mut1er
Courtlge, s-a terminat un pustiitor
război mondial şi s-au încheiat câte
va sângeroase conflicte locale (au
început altele), dar - aşa cum scria
Brecht - morala celui mai tare este şi
acum aceea care organizează lumea
şi, pentru a supravietui, cei slabi se
agată mereu de cei tari. Când du
rează treizeci de ani, războiul devine
echivalentul normalitătii şi calitătile
umane se măsoară prin gradul de
adaptare la acest firesc.
'
Anna Fierling nu este un monstru, ci
doar o femeie indiferentă la victoria
protestantilor sau a catolicilor; intere
sată doar de viata ei şi a propriilor ei
copii. Ea trăieşte într-o lume unde nu
există oameni buni şi nici alternativă
la rău. Ceea ce Brecht voia să fie un
manifest demascator al relatiilor
malefice bazate pe profit devine în
viziunea mai putin maniheistă a
Cătălinei Buzoianu trtJgedia înfrân
gerii individului de către un meca
nism despre care îşi închipuie că îl
stăpâneşte. Regizoarea renuntă - şi
bine face - la pretentiile dramaturgiei
epice şi ale efectului de distantare,

�
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tratând materialul dramatic cu mij
loacele conventiei traditionale. Paraboia este implicită, pe scenă contex
tul organizează povestea, dezvăluind
treptat traiectoria sentimentală a per
sonajelor; expunând motivatiile psi
hologice, urmărind tensiunile dramei
şi nu explicatiile acestor tensiuni.
Decorul şi luminile lui Dragoş Buha
giar şi costumele Velicăi Panduru pro
iectează cadrul deloc neutru al acjiunii: spatele frontului devine prima
linie, pentru a se răsuci iarăşi, capri
cios ca însuşi mersul războiului. Din
când în când, de pe câmpurile de
bătaie îşi fac aparitia hoardele orga
nizate pentru omor. Omogenă,
alcătuită din indivizi fără fată, reduşi
la gesturile strict necesare împlinirii
misiunii lor; masa se individualizează
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doar când trebuie să facă loc morţii:
o lumină ascutită, aproape insu
portabilă, dezarticulează viul, într-o
cădere familiară tuturor coşmarurilor.
Din acest grup se desprind chipuri,
grade, siluete, revenind apoi în în
tregul inform. Regizoarea foloseşte în
diverse roluri aceiaşi actori, fără a
face efortul de a masca procedeul:
este un alt mod de a arăta perma
nenta instinctului gregar; indiferent la
înfătişările concrete ale componen
telor multimii. Obiectul eminamente
paşnic care ar trebui să fie căruta de
negustor a Annei Fierling are ceva
dintr-o armă încă neinventată, inclu
zând-o astfel şi pe ea în vâltoarea
luptei. Poate că Brecht a vrut să arate
că nu poti câştiga nepedepsit de pe
urma războiului, dar cred că specta-

colul Cătălinei Buzoianu vrea să ara
te că nu poţi trăi în afara conflictului,
că neutralitatea este o iluzie ucigând
la fel de precis ca şi gloanţele cau
zelor juste.
După ce au declanşat o acţiune,
oamenii - generalii la fel ca vivandie
rele - nu mai sunt stăpâni pe conse
cinţele ei şi această dramă este expri
mată de personajele piesei. În teoriile
lui Brecht, songurile - procedee ale
teatrului de divertisment - sunt mijloa
cele prin care spectatorului i se expli
că ce trebuie să înţeleagă din ceea ce
vede. Aici, muzica (Paul Dessau,
Dorina Crişon Rusu, Iosif Herţea) nu
exprimă nici un fel de raţionalitate,
dimpotrivă, ea introduce o trăire di
zarmonică: faptul că Anna Fierling
înţelege cât de rău e războiul nu îi
asigură un spatiu vital ocrotit de con
flict şi ea nu poate încheia o pace
separată pentru copiii ei. Exercitând
moximum de forţă pe minimum de
întindere, Ion Cocieru, Ion Besoiu,
Mihai Bisericanu, Marius Capotă,
Petre Lupu, Răzvan Săvescu sunt
feţele multiple ale cruzimii şi fricii.
Indiferenţi, ei intră şi ies din viaţa
Annei, lăsând urme greu de uitat.
Această evoluţie a ansamblului asu
mată de actori cu experienţă asigură
tensiunea dramei şi fluenta povestirii.
Cei trei copii ai Annei joacă imaturi
tateo afectivă, nuanţând şi contri
buind la caracterizarea personajului

central. Zoltan Octavian Butuc are trăsături din frică, îndoieli şi timiditate.
Dacă ar fi fost mai puţin curajoasă,
hazul avânturilor ei, gustul ei pentru
aventură, Gheorghe lfrim - candoa copiii ei ar fi trăit. Oricât ar fi vrut
rea, Ana Ioana Macaria-neputinţa Brecht să-şi îndoctrineze publicul,
(aici fizică) de a exprima sentimentele.
instinctul lui a fost mai putemic decât
Emilia Popescu este o altă Anna voinţa: Mutter Courage nu trăieşte de
Fierling, doar că ea
joacă
la
ruleta MU1TER COURAGE de Berlolt Brec:ht. Traducerea: Tudor
Arghezi • TEATRUL "BUI.ANDRA" şi TEATRUL 1\!AŢJONAI.. din
războiului nu căruţe
TIMIŞOARA • Data reprezenicfiei: 24 aprilie 1 999 • Regia:
şi copiii, ci propriul
�1110 Buzoianu Decorul & Ught Design: Drogoş Buhagi
trup. Cuplul însoţito cr • Costumele: Velia:J Panduru • Muzica: Paul Dessau •
rilor, bărbaţii din Adaptarea muzicaiO: Dorina cn,an Rusu • Coruri şi ambianta
amurgul erotic al sonoro: Iosif HerJea • Distribuţia: tvbiana M"huţ (Anna
Annei, Virgil Ogaşo Fierling), lvla Ioana �/Antcanela Zaharia (Kattri n,
nu şi Doru Ana, îşi ŢOranca), Zollan Oc:lavian Buluc: (Eilif), Gheorghe lfrim
oploşesc neputinţa (Schweizerkas), Marius CapoiO (Recrutorul, Locotenentul), lan
pe lângă căruţe ei. Cocieru (Plutonierul, Sergentul major, Ţoranul tatO), Doru AnQ/
Nici unul nu este în Mircea Rusu (Bucătarul), Ion Besaiu (Generalul), Virgil
stare să-i ofere sigu �nu (Predicatoru�, Ror.<an SOvescu (Magazionerul,
Soldatul), Emilia Papesc11 (Yvette Pottie�, Petre Lupu (Chiorul,
ranţa: pentru predi
Soldatul bătrdn), Mihai Bisericonu (Secretarul, Ofiterul), Costel
cator, religia este o
� (Soldatul tânOr, ŢOranul tânO�, Silviu GeamOnu
formă goală, pentru
(Ţăranul).
bucătar, viaţa în doi
este un mod de a trăi singur. Onctuos pe urma războiului, ci în război. Nu
rapacitatea o distruge, ci incapaci
şi decerebrat, Virgil Ogăşonu navi
ghează cu precizie printre ambigu tatea de a se opune violenţei.
Părea că Brecht nu se potriveşte ta
ităţile personajului, iar Doru Ana
lentului
Cătălinei Buzoianu. Din uscă
foloseşte cu bune rezultate momentul
ciunea
sa didactică a rămas doar
de spectaculoasă expresivitate oferit
rigoarea
unei demonstraţii trăite. Nu
de regizoare. Mariana Mihuţ este
e obligatoriu să fii prost când eşti sen
locomotiva acestui spectacol pentru
timental, adevăr cunoscut de către
că aşo a vrut autorul, aşo a vrut regi
Brecht, chiar dacă nu î1 teoretiza.
zoarea şi aşo poate actriţa. Ea joacă
modul în care Anna Fierling, o femeie
obligată să fie curajoasă, tenace şi
Magdalena Boiangiu
răzbătătoare, îşi alcătuieşte aceste
•

Deget�! o
enorocirea este că tocmai
atunci când vrem să părem/
fim mai profunzi, mai sinceri,
mai emoţionanţi. . . devenim, din con
tră, superficiali, falşi, demonstrativi.
Este răul cel mare de care suferă
spectacolul timişorean, unde, din do
rinţa de a fi cât mai expresive, cât mai
elocvente, cele două actriţe cad ta
man în păcatul "trăirismului" desuet,
al didacticismului ostentativ. Patetis
mul cu care Laura Avarvari, în rolul
doctoriţei psihiatre Kate, pregăteşte
fişe de observaţie sau pur şi simplu îşi
îngrijeşte pacienta (pe Dorro, femeia

N

violată şi de sârbi, şi de bosniaci)
ne-o face de-a dreptul antipatică.
Mai temperată, Claudia Ieremia
ajunge la câteva momente de credi
bilă suferinţă, dând la iveală cazna
unui suflet zdrenţuit de atrocităţile
războiului.
Beneficiind de idei regizorale în ma
re parte adecvate - cea mai pene
trantă fiind imaginea din finalul
scenei când cele două eroine beou
vârtos de disperare, divagând pe
marginea " mentalităţii bărbatului
balcanic" şi când un panou din fun
dal se deschide brusc, luând forma
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spaţiu scenic core-

şi numai la final, când un pâlc de

spunzător - concen

copii

traţionar -, reprezen
taţie pare totuşi lip

mitralierele îndreptate spre public).
Spre luare aminte - şi aceştia vor

sită de finalitate. Ne

creşte şi vor deveni luptători într-un

arată fără a ne
convinge. Nu reu

sugereze, băgându-ni-se degetul în

unui sex femeiesc imens, cuprins de

şeşte să ne implice în nici un fel.

ochi. Cam facil pentru un adevăr atât

flăcări, în interiorul căruia sunt arun
caţi bărbati-manechine -, de un

Dimpotrivă, pe alocuri, devine chiar

de crunt.

DESPRE SEXUL FEMEII CA UN � DE LUPTĂ 1N
RĂZBOIUL DIN BOSNIA de Malai VIŞI'liec • TEATRUL
NA.ŢIONAI.. din TIMIŞOARA • Data reprezenta�ei: 26 aprilie
1 999 • Regia: Ion-Ardeal Ieremia • Scenografia: Gela
Mealf'lSChi • Distribujia: Lauro Awr.ori (Kate), Claudia Ieremia
(Dorra).

agasantă (dacă este să ne gândim fie

sunt

aduşi

în

scenă

cu

război lipsit de sens - vrea să ni se

Marinela Ţepuş

Ta r to r u l fo r m e i
ş• J u ca r la s o rt i i
.

J

V

•

•

�

ulieta îi cere fără înconjur lui
Romeo să renunte la propriul

nimic, se încumetă să-i scruteze

atât părinţii îmbătrâniţi şi nesimţitori,

amploarea, reuşeşte să-I facă înţeles.

cât maleficii intelectuali Mercutio şi

nume care, aşa cum numele

Înfruntarea dintre elanurile Montague

Tybalt, reprezentanţi redutabili ai tira

şi Ca puiet nu e decât
TEATRUL o tragicomedie iden

niei formelor. Romeo este, la început,

titară care se consu

exprimă iubirea pentru o oarecare

ROMEO ŞI J UUETA de William Shakespeare •
"MARIA RLOTn" din BRĂilA • Data reprezenfa1iei: 1 7 aprilie
1 999 • Regia: Ion Min::ioag6 • Scenografia: Gheorghe
� • llustrafia muzicală: Wone1S1!i0 Radu • Distribujia:
Monica Zugrovu/CO!Oiina Nedelea (Ju lieta), Ciprian
Nicoloiasa (Romeo), Uliana GhiJO (Doica), Cornel Ompoae
(Mercutio), lv1an::el Turooianu (Tybalt), Bujor tiAacrin (L.orenzo),
Mi!-ICiela Trollmov (Lody Capulet), George Ţoropoc (Capulet),
Costioo Burlacu (Peter), Valentin Terente (Paris), Dan
Moldoveanu (Printul) ş.a.

un tânăr sofisticat şi prejios, care-şi

mă la nivel de sim

Rosalinda cu elegantă de curtean, în

bol. Ei nu au de împă�t vreun teritoriu,

stilul euphuisfic al epocii. Mercutio,
care-i poartă o af�une vizibil dubi

ca hutu cu tufsi, sâr

oasă, caută să-I menjină în zona

bii cu bosniacii (sau

imaginarului şi încearcă să-I seducă

albanezii), kurzii cu

prin artă, de aici importanţa monolo

turcii sau evreii cu

gului despre regina Mab. Tybalt, tor

arabii. Au destul loc

forul formei, este, de fapt, complicele

trandafirului nu exală nici un parfum,

şi se simt bine-n Verona-ncântătoare,

lui Mercutio, pe care-I omoară doar

nu are nimic de a face cu farmecul

dar continuă să-şi joace conştiincios

din cauza intervenjiei hazardate a lui

natural, bărbătesc al celui ce-l poar

rolurile dure în care tradiţia i-a dis

Romeo. El este cel care veghează

tă. Îndrăzneala tinerei e fără de mar

tribuit. Echilibrul de putere este tulbu

gini, deoarece ea pretinde ca par
tenerul să renunte la tot ce constituie
simbol, semn identitar; la orice ele
ment de conventie culturală care ar
stăvili desfăşurarea nestingherită a

rat de intervenţia Julietei, care-şi folo

seşte

asupra păstrării neştirbite a tradijiilor;
apără rigorile sociale, dă convenjiei

forţa solară proprie, atrăgân

strălucire şi stil. Ideea de a-i întări pre

du-şi ca aliată şi puterea telurică a

zenţa şi de a-1 înfăţişa tăios, cu capul

Doicii, pentru a înfrunta nu destinul,

ras, nu ca pe un skin-head bătăuş, ci
ca pe un D'Annunzio rafinat, este

pulsiunilor naturale. Nu este de mira

cum îndeobşte se crede, ci convenţiile
şi rigorile unor forme fără fond. Spec

re că Julieta e născută sub zodia

tacolul lui Ion Mircioagă arată clar că

Moartea tinerilor este expresia nemij

Leului (la 31 iulie, Shakespeare are

adevăra�i adversari ai iubirii sunt nu

locită a victoriei semnelor asupra

grijă să o spună), zodie solară a celor
debordând de curaj şi energie. De
altfel, în spectacol, ea este inspirat
îmbrăcată în nuanţe de galben solar;
imperial. Ceea ce se joacă în această
comedie crudă, crâncenă, cum o
numeşte regizorul Ion Mircioagă, este
lupta dintre natură şi cultură, dintre
perversitate şi spontaneitate, dintre
refl�e şi inven�e.
Ion Mircioagă se fereşte de ispita
actualizărilor stridente şi, spre deose
bire de cei care nu pregetă să
ajusteze textul dramatic în funcţie de
capriciile inspiraţiei de moment, are
curajul de a nu tăia din el (aproape)

�
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una dintre reuşitele spectacolului.

realităţii. Romeo se sinucide pentru că
interpretează greşit simptomele morţii
Julietei, aceasta din urmă piere din
cauza unui deficit de comunicare.
Jucăria sorţii este mai curând Loren
zo, cel care a crezut că poate mânui
nepedepsit semiotica nonverbală a
leacurilor şi otrăvurilor.
Constructia ideatică bogată şi coe
rentă a spectacolului este susţinută de
numeroase rezolvări scenice de deta
liu, multe de bună calitate. Momen
tele de comedie mută din casa
Capulet, dansul fellinian al servitoru
lui la moartea Julietei, relaţia mută
dintre Benvolio şi Romea sunt ele
mente remarcabile. Scena balului, cu
încremenirea invitaţilor gen "Frumoa
sa din pădurea adormită", mi s-a
părut cam banală, o solutie lipsită de
inventivitate. Pe de altă parte, deşi se
vede că s-a lucrat atent şi minutios cu
actorii, prestaţia acestora nu se ridică
la înăltimea ambitiei demersului regi
zoral. Din fericire, nu este genul de

piesă care să aibă neapărat nevoie
de monştri socri în distributie. Ciprian
Nicolăiasa are un fizic interesant, o
personalitate accentuată, dar replicile
sale, începute bine, se destramă une
ori prin rostire incertă. Cătălina
Nedelea-Julieta pe care am văzut-o
- mai mult scânceşte şi sughite decât
vorbeşte. Liliana Ghită este, ca întot
deauna, irezistibilă. Doica ei e savu
roasă, interesantă, vie, poate doar
putin prea revuistică. Latura telurică,
chiar tragică-i-a murit propriul copil,
Julieta este un substitut -, lipseşte.
Comel Cimpoae este un Mercutio
intelectual, sofisticat, poate nu destul
de bizar. Marcel Turcoianu are un
profil interesant în Tybalt şi Costică
Burlacu susţine cu bun-gust rolul
comic al servitorului. Bujor Macrin,
binecunoscut stâlp al teatrului din
Brăila, se prea revarsă în rolul lui
Lorenzo, se simte o notă de caboti
nism. Există, din păcate, şi neîmpliniri
vizibile. Mihaela Trofimov nu este

Stea u a
ânărul regizor Florin Antoniu
explică în micutul caiet-pro
gram ce a vrut să fie specta
colul său de la Oradea: "un recurs la
poezie" . Frumos ... "Eu am încercat să
regăsesc - scrie dumnealui - poezia
care Încă mai există printre paginile
prăfuite ale vietii noastre cotidiene şi,
nu de putine ori, hilare. " Cum să nu
fii de acord cu aceste bine-simţite
gânduri din partea unui june realiza
tor, care nu-şi propune să epateze
printr-o viziune năstruşnică sau prin
tr-o formulă scenică şocantă, cum se
mai întâmplă? Salutându-i, deci,
gândul generos, să vedem cum se
naşte poezia în spectacol. ("Micutul"
caiet-program e, însă, substantial;
reproduce mărturii ale felului cum a
fost primită şi reprezentată piesa
acum 55 de ani, la 1 martie 1 944,
sub pseudonim, cronica de bun
augur de la premieră a lui N. Caran
dino şi o interesantă ipoteză a secre
tarului literar Mircea Morariu, care se
îndoieşte de faptul că Siguranta şi

Adrian Mihalache

1 Steaua fără

dom n i soarei
�

convingătoare în Lady Capulet, pare
sora mai tânără a Julietei. Valentin
Terente, ca Paris, parcă ar umbla
neîndemânatic pe picioroange etc.
Ansamblul este totuşi destul de bine
sudat, formează o echipă entuziastă
şi vioaie. Decorul şi costumele nu
sperie nici prin bogăţie, nici prin origi
nalitate. O anumită simbolistică a
culorilor (galbenul Julietei, alb-negrul
lui Romeo) este bine gândită. Armo
nizarea rochiei Doicii cu decoratia
platformei este plăcută. Muzica, des
tul de oarecare, nu supără deloc.
Revenind la remarca lui Ion Mircioa
gă că piesa este o comedie, mi se
pare acum mai curând profundă de
cât provocatoare. Shakespeare însuşi
a prezentat acelaşi subiect în manieră
comică în înscenarea despre Pyram şi
Thisbeea, pe care o joacă actorii
amatori din VISul unei nopji de vară.

nume

Cucu

T

Mareşalul chiar nu ştiau că autor era
evreul Mihail Sebastian - "un argu
ment în favoarea celor care contestă
poveştile fantasmagorice despre par
ticiparea României la Holocaust" .)
Suntem, de la început, neplăcut im
presionaţi de cadrul scenografic con
ceput tot de... Florin Antoniu. Biroul
Şefului de gară este un spatiu

deschis, dominat în fundal de un
panou pătat, cu trei arcade pe sub
care se circulă în voie; iar odaia lui
Miroiu e tot un panou, parcă un
perete din prefabricate înfipt şi uitat
acolo de lucrătorii unui şantier, mur
dar şi un"t, cu un gol mare în mijloc
pentru fereastră. Un pat în stânga, o
masă în dreapta. Nu putinătatea ele-
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Vasile cu simţul ha
zului de efect în cres
cendoul celor trei
"a" din imperativul
"Taci! "; Şeful gării,
creat fără ostentaţie
de Eugen Harizome
nov, cu experienţa
umorului autentic în
cele m�i mărunte detalii; Udrea,
interpretat de Doru Fârte cu atentă
sensibilitate şi efuziuni de candoare;
Eleva Zamfirescu, într-o oarecare
măsură, schiţată în uimiri adolescen
tine de Angela Tanko. L-am remarcat
şi pe un veteran al teatrului orădean,
Nicolae Toma, într-un rol mic, de
bătrân ţăran, pe care-I onorează cu
mucalită naturaleţe.
În categoria a doua ar fi un Grig
oarecare, impersonal, Romeo Ro-

STEAUA FARĂ NUME de Mihail Sebaelan
lfATRUl DE
STAT din ORADEA Data �i: 25 mc:de 1 999
Regio şi decorul: Florin Anloniu Costumele: Amalla .Iudea
Distribuţia: Dorin Pn!ucan (Miroiu), Mariana PI1188C011
(Mena), Eugen t-bia:menav (Şeful g6riij , Ocru Farla (l.Jdrea),
Mariana Vaaile (Oomnişoaro Cucu), Angela TanlcoiDelia
Marlin (Eleve Zamfirescu), Ron.o Romilcn (Grig), Ncdae
Toma (Un f(Jron), Ion Ruac:uf (lchim), Sebaslian i.l4lU (Pascu),
Morali Popa (ConductoruQ.
•

•

•

•

•

-----

mentelor deranjează, ci aspectul lor
sordid, meschin, inestetic.
E apreciabilă fidelitatea fată de text la
toţi interpreţii; cu decalaje extreme,
însă. Astfel, dacă pentru unii conturul
personajelor capătă încărcătură artis
tică reală, cu expresivitate şi nuanţe
bine definite, pentru alţii rămâne, din
păcate, contur pur şi simplu. Din pri
ma categorie fac parte: Domnişoare
Cucu, exemplar portret de tirană
provincială, realizat de Mariana

mitan, şi principalii căutători ai stelei,
Mana şi Miroiu. Mariana Presecan e
o apariţie albă, cu a ură de păr blond
răsfirat, cum se cuvine; Dorin Pre
secan e timid şi stingher prin spaţiu,
conform indicaţiilor: Dar prezenţa şi
evoluţia lor e anemică, nu vibrează,
nu transmite ecourile lirice ale fasci
nantei întâlniri pe care o trăiesc în
tâmplător; într-o noapte de miracol.
Decât fragmentar; în replici moi, une
ori insesizabile. Şi aşa se pierde poe
zia. Care sună o dată, târziu, în măr
turia strunită de emoţie a Domnişoa
rei Cucu despre propria-i frumuseţe
strivită de o viată fără orizont. Cu
tonuri adânci, răscolitoare. Steaua e
a ei, deci.
Constantin Paraschivescu

Gogo
i,
contempora nul
de interdicţie avea să
aibă parte, în acelaşi
an, în fosta Uniune
Sovietică, o montare
regizată de Tovsto
nogov. În fond, răul
înfătişat de Gogol
nu a putut fi cauteri
zat, el nu se limitează
doar la acel colţişor
de Rusie, hoţii şi mişeii cu stat de plată
şi carte de muncă, cu cămăşi "Car
tier" şi costume "Pierre Cardin", cu
celulare şi maşini Leganza înlocuin
du-i cu brio pe cei mai puţin rutinaţi
descrişi de clasicul rus.
De la această atroce perenitate şi de
la refuzul circumscrierii poveştii într-un
areal geografic precis pomeşte spec
tacolul conceput de Adrian Lupu.
Nici în caietul-program, acolo unde
se înşiruie ceea ce se cheamă dra
matis personae, dar nici pe scenă nu
vom întâlni nume precum Anton
Antonovici Skvoznik-Dmuhanovski,
Dobcinski, Bobcinski sau Hlestakov.
Personajele sunt denumite, simplu,
Primarul, Dob,- Bob, Inspectorul
ş.a.m.d., fapt de natură să ne indice
că în sistemul de semne al specta
colului preocuparea nu cade asupra

REVIZORUL de N. V. Gogol . .Adaplorea scenidl: ,6dna Z.",
lfATRUL DE NORD din SAlU MARE Data repezeilloJiei:
1 8 aprilie 1 999 Regia: Adrian i.l4lU Scenagmfia : T. lh.
Oupe
Muzica: George Moro.l
Distributia: Coustaulu
Dumilra (PrimaruQ, Dona Moisuc (Sofia lui), Iba Demelar
(Fiica lui), Morali Mireo (Direclorul spitoluluij, Adrian tJdloc::
(Inspectorul şcolar), Şlab1 Manlf (Judec:otoruQ , Cord Erd&s
(Dirigintele �i), Sorin Orcs (Bob), Emanuel Pelrt:rl (Dob),
Ioan Ardelean Qnspec:toruQ , Valentin Branipa (Osip), RcdJ Sas
•

•

•

•

•

•

(ComisaruQ.

scultând cu luare-aminte re
plicile din Revizorul, aşa cum
pot fi ele auzite în spectacolul
lui Adrian Lupu, am fost frapat de
extraordinara lor anistoricitate, de re
zonanta lor actuală. O rezonanţă pâ
nă la urmă tristă, căci ce poate fi mai
întristător decât să realizezi că mizeria
morală, imbecilitatea de proporţii
apocaliptice, circul tragic al minciunii
ca mod de existenţă, pe care le incri
mina Gogol în 1 835, sunt şi astăzi
prezente? Omul coboară încă şi mai
dureros la condiţia subumană, hoţia
cunoaşte aspecte încă şi mai buimă
citoare. Şi atunci nu are rost să ne mi
răm că Revizorul a fost interzis de re
gimul ţarist, că un spectacol cu
această piesă, montat în 1 972 la
Teatrul " Bulandra", a fost cu brutalita
te interzis de Ceauşescu însuşi şi că tot

A
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1 Revizorul 1

nostru

reconstituirii de tip istorist a unor exis
tente şi a unor întâmplări pitoresc-tra
gice, ci pe sublinierea ideii că uma
noizii satirizaţi de Gogol nu sunt
nicidecum umbră şi scrum, ci cât se
poate de vii. Trimiterea la contempo
raneitate nu este făcută în chip grosier
sau agresiv; spectatorul e cel chemat
să efectueze astfel de conexiuni. Sun
tem trimişi cu gândul într-un spaţiu de
provincie oarecare, anistoric, la mar
gine de civilizaţie, agresat pentru câ
teva zile de ideea controlului exercitat
de un ipotetic revizor ce ar putea să
descopere matrapazlâcurile comise
de mai-marii locului. Adiţionând
gândul regizorului cu spaţiul scena
grafic aparent sărăcăcios, dar tocmai
prin aceasta sugestiv (autor: T Th.
Ciupe), cu jocul actoricesc şi cu co
mentariul muzical compus de Geor
ge Marcu, aproape că aş spune că
spectacolul e de factură expresionis
tă. Cert e că Adrian Lupu îşi atinge
scopul de a converti comicul apăsat,
grotesc, într-un tragic straniu. Monta
rea nu dezbate "cazul Hlestakov", ci
"fenomenul revizorului" a cărui apa
riJie sperie până la demenţă mutanţii
ce se cheamă "autorităţile oraşului" .
Înveşmântate în mantouri largi, cenu-

şii, ele sunt cuprinse de o spaimă ce
se transformă în adevărate spasme.
Iar falsul revizor, inteligent, şiret, lipsit
de scrupule, îşi amplifică cererile,
gesticulând tot mai sigur şi mai
amplu, dându-şi seama cât de deli
rantă e spaima pe care o produce şi
savurând-o.
Aşadar, în Revizorul de la Satu Mare
nu se actualizează la suprafaţă, ci se
întoarce spre noi o oglindă meticulos
reconstituită, din cioburile căreia sun
tem chema� să recompunem propria
noastră contemporaneitate. Şi spun
fără teamă că ne aflăm în faţa unui
spectacol important, pentru că el dă
seama despre o etapă semnificativă
în procesul de consolidare a trupei
sătmărene. Împrospătat cu actori ti
neri, reprofesionalizat gr�e lucrului
cu regizori autentici, colectivul sătmă
rean se prezintă acum astfel încât nu
� se mai pare un miracol că pe
aceeaşi scenă s-au născut cândva
spectacole precum Rozboiul vacii ori
t.Âartin L..uther şi Thomos Mi.inzer.
lnterpre�i sunt exacţi, expresivi, îşi
asumă conţinutul şi stilul spectacolu
lui. Vorbele acestea sunt valabile
deopotrivă pentru actorii din "vechea
gardă", cum ar fi Marcel Mirea sau
Carol Erdos, pentru cei din gene�a

medie Rora De
Ştefan
meter,
Moreş, Radu Sas
şi pentru cei foare
tineri Dana Moi
suc, Sorin 'Oros,
Emanuel Petran,
Valentin Branişte.
Men�uni speciale
merită însă inter
preţii
rolurilor
principale: Con
stantin Dumitra,
pe care-I regă
sesc într-o formă
artistică excelen
tă, dezlănţuit, di
abolic, surprinzător, necuprins tem
peramental în spaimele, spasmele şi
prostia Primarului, şi foarte tânărul
Ioan Ardelean, interpretul Revizorului,
a cărui evol�e în timp îşi confirmă ta
lentul pe care l-am apreciat în Petru şi
l-am lăudat în Romeo şi Julielo. Per
sonajul său vorbeşte, pălăvrăgeşte,
înşală, jefuieşte, e grosolan şi grosier,
e cuprins de satisfaqe când îşi poate
bate joc de prostie, atinge cote elec
trizante.
Închei această cronică cu un detaliu
deloc lipsit de importanţă. Spectaco
lul i-a fost oferit publicului într-un mo-

Mare se confruntă cu o situaţie finan
ciară deloc de invidiat. Abandona�
de vechiul lor "patron", Consiliul Ju
deţean, neprelua� încă de Primărie,
cu salariile neprimite, actorii sătrnă
reni au produs totuşi o montare mai
mult decât onorabilă. Ar fi de neiertat
ca ascensiunea actuală a colectivului
să fie distrusă de cine ştie ce "revizor"
local care ridică nepăsător din umeri,
mormăind: "Nu sunt bani pentru cul
tură, nu sunt bani pentru teatru"!
Mircea Morariu

Ar ipa În g e r u l u i
n -a t rec u t p e a colo

1 Marat-sae
a 1

e la o premieră la alta, marea
sală a Teatrului "Sică Alexan
drescu" din Braşov continuă
să fie aproape goală. În ciuda unei
trupe întinerite cu actori realmente ta
lenta�, în ciuda prezenţei unor regi
zori cunoscuţi, veniţi din capitală şi
din străinătate, în ciuda unui reperto
riu gândit să satisfacă preten�ile şi
gusturile cele mai diverse. E ceva ce
nu merge în acest oraş în rel�a
spectatorilor cu teatrul. De parcă,
orice i s-ar da, publicul preferă să ia
alt drum decât cel care duce la teatru.
Mi-e teamă să gândesc că publicul
braşovean n-or mai avea nevoie de
teatru. De teatru bun, că de şuşe vul
gare ştiu că nu duce lipsă, ele avân
du-şi însă publicul lor, "specializat",
altul decât cel obişnuit de teatru . E

D

drept că publicul şuşe
MARAT-SADE de Paler Weiss. Traducerea : Gellu Naum.
lor mai greşeşte une
Versiunea scenică: Kinc:aes Elemâ- TEATRUL -stCĂ AI.E 
ori adresa şi nimereşte )Wo..IDRESCl.J" din BRAŞOV Data reprezentatiei : 25 aprilie
şi el la teatru, în 1 999
Regia, scenografia şi iluslrafia muzicală: Kinc:ses
tâmplător, hlizindu-se Elemâ- • Distribuţia: tv1ircea A.IChesc:u (tv\archizul de Sade),
când nu e cazul, chi tv'tarius Cordoş (Jean-Poul tv\arat), VIOrica GeaniO <llelbea
cotind şi comentând (Simone Evrord), Dan �nialanu (Anunfătorul), �
ca la fotbal, ceea ce Ciaar (Jocques Roux), Dana Trib1 (Moma), VH'Qinia llla Man:u
poate nici nu s-ar în (Doamna Coulmier), tvbtJ Niooleso• (Charlotte Corday),
tâmpla dacă rătăci�i George CuslurO (Duperret), l.cncb10 Bolemtu (KokoO, Mihai
ar fi înconju� de un Giur1Jan (ratOI).
jumătate sau cu o treime de sală,
public compact de teatru. Tocmai
absenţa acestuia din urmă, într-un care, din păcate, nici aceasta nu va fi
oraş cu tradiţii culturale şi viaţă uni
plină. Cam ăsta a fost răspunsul pu
blicului braşovean, mai alaltăieri, la
versitară, e cumva suspectă.
Pentru a nu se pierde în hăul fotoliilor Cum ....O place de Shakespeare, în
incitanta regie a lui Alexandru Col
goale, "viziunile" regizorale - ţinând
poate cont şi de sfaturile conducerii pacei, şi nu altul e răspunsul său,
teatrului - încearcă să-şi delimiteze un
recent, la tv\arot-Sade de Peter Weiss,
spa�u propriu, mulţumindu-se cu o spectacol regizat de Kincses Elemer
•

•

•
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lntrând în sala de spectacol, vom păşi

Evrard),

apoi în spatiul restrâns, bine delimitat,
al "sălii de baie" a ospiciului din

suportabile Dana Trifan (Mama) şi
Mihai Giuriţan (Tatăl) - ori de monot

Charenton, unde marchizul de Sade

ona cântări pe o singură coordă, În

înscenează povestea morţii lui Marot.
Primul personaj ilustru e interpretat de

Cordoş (Jean-Paul Marot) şi Dan

de

stridente

"excelează"

acum

greu

Marius

Mircea Andreescu, ador suprasolici

Cogălniceanu (Anuntătorul).

tat în stagiunea actuală, lucru ce

Până la urmă, nu e prea concludent

ajunge să se simtă şi într-o anume

ce-a urmărit de astă dată regizorul

repetare nedorită a mijloocelor sale

Kincses Elemer. Chiar dacă şi-a

de expresie, până în vecinătatea tic

asumat - în aste vremi de restrişte şi

urilor şi a gri maselor, care nu mai pot
fi suspectate de "sadism" decât la
adresa pu�ntelului şi firavului public

austeritate bugetară! -f"egia, sceno

prezent în "baie". Lui i se ad reseoză 

abia astfel nu sună prea bine, pe

grafia şi ilustraţia muzicală, ba chiar şi
"versiunea scenică" a piesei, care

cu ceva mai mult umor, dar nu cu

româneşte. Câteva replici ajung, ce-i

mai mare succes! directorul stabili

drept, "la zi", dar,

mentului, personaj

tualitătilor textului,

interpretat de

faţă de bog�a vir
montarea

nu

actrita Virginia ltta Marcu cu vădită

numai că rămâne datoore, dar lasă

bunăvoinţă. Ceilalti sunt mai mult sau

impresia că nici n-ar avea cu ce să-şi

mai putin tineri, cu exceptia

măcar cu profesionalism, dacă nu cu
suficient umor şi inspiraţie.

care

sau

lui

plătească datoria. Nu-i o catastrofă,

George Custură (Duperret), care nu

ci door un spectacol ceva mai căznit,

e nicicum. Rolurile par totuşi lucrate la

destul de modest în raport cu resurse

prima mână, poote pe fugă, şi nu

le piesei, cu posibilit�le trupei şi ale

putem vorbi de c�i actoriceşti con
semna bile ca atare, ci door de apa

regizorului. Aripa îngerului, de astă
dată, n-a trecut pe-acolo. N-a fost să

ri�i scenice schitate cu aplomb Mara

fie.

N icolescu

(Charlotte

Corday)

şi

Viorica Geantă Chelbea (Simone

Victor Parhon

nală

t::JeF 1h ultima luniJ produciMialea leall'f!llot a .amJt aandi: (nu numo/ tJ OJie Dtunalics. ..), fapt CIJ Sll mllec:JiJ � .,
dminuatea � a capilo/ulul nostru de Ocniat, c1toma1utrJio tom{)� a conlinuaf siJ t111 buc::ute de
alttrfia pe CDPB, mai nou, i-o declia'J Ol1işlil � ilsliluJIIIe. lD c:Ji6larlli mai mlcif de o UXt, dauiJ pl'fJITJitlte absolule driar absolule, acfic:XJ, nu aşa axn am puiul d6 tJ molaă3!fa pub/idlare ale unui Matu c:ln fatiJ: 'Fl!l:ta X tJ ptfiiTJiettJ
absoluliJ tJ aa,uJ )'"' - a douiJ axnedii aulohlone m siJ inlitme MtŞ�Jiosle � cJe.acum chosiloantle lama*"' ale
unor au/ori cv pritMe la c:lisaiminiiril dfrcnJ le 8!IA!t supu!JlJ liletuluto •JO/Iolw:JiJ. illllsgu; CBio nu hear••-' dJ
luaurile au ajuns la pet{ecJiune. Ael&1i/e noasile, alfJI faJiJ de Malle cbl � faJiJ de � de-abia h:8p siJ 08aiCd
•

• •

C h i n ez i i Ş I Ja po nez i i
•

BOABE DE ROUĂ PE FRUNZA DE LonJS fN BĂTAIA WNII

de Nlcxllae MatniOI'
TEAlRUL NAŢIONAL ,.L �
GIALE" din BUCUREŞn Data reprezenfofiei : 1 7 aprile 1 999
Regia şi versiunea scenicO: Gelu Colcaag • Scenografia:
•

•

•

Al

titlului

raderizare foorte favorabilă şi nu mă

extrem de poetic
(şi extrem de ori-

n

ciuda

îndoiesc că textul a avut parte de ea

ental),

Boabe de

Liliana Cenean, Şlertwl Coragiu
Muzica: loaif HerJaa • I'OI.JC5 este o come
DistribUfia: Mihai � (NifO Snae), Silvia N&du. (Melania die ancorată - cum
Chircu), Alaonc::lru l-ic:Jirq (Petre Chircu), Radu Gabriel
se zicea pe vremuri •

•••

(PrimaruQ, Marius Floraa VIZI'lllMarius
le/
G6lea Onstructoru Q ,

Man:alo Cobzariu/Marius Rima (Iancu Ionel), Cristian

OefuNICior Vurtejanu

prezintă regizorul Gelu Colceag, "o
comedie <<de sertam"; altminteri, cir
culând ea pe la se - cretariatele litera

mânesc. Sintagma

re, mă îndoiesc că arăta precum ni se

nă nu demult, o ca-

26

piesa poate fi socotită, aşa cum o

în lumea satului ro

(lngineruQ, Afrodilu Androne!Nalalia
COiin (Genica Tur1ol1, Mirt:ea Ghearghiullon Jonut Ciac:ia aceasta, care sună
(Laure�u Turtoi), Maria Buzo/Maria Tealaru (Maria) , Kana acum întrucâtva iro
nic, reprezenta, pâ
Hashimolo (Consiliera japonem) ş.a.

�

în referatele ce i-au înso�t trecerea
prin diferite sertare. În acest sens,
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înfăţişează în spectacolul de azi: nu
cred, mai exod, că avea ca personaj
central (sau, mă rog, semi-central) un
tăran (N�ă Snae) care îşi cerea înapoi

pământul luat cu forţa la colec

privind scena mare a Naţionalului,

tivizare. Mă întreb chiar, în caz că

care a văzut în viaţa ei şi spectacole

eroul exista şi în versiunea iniţială, ce

omagiale, ai impresia că timpul s-a

fel de replici emitea el în locul celor

întors înapoi, schimbându-şi doar

prin care, la ora de faţă, înfierează
comunismul. . . Cred că arfi interesant

semnul. Nu e un lucru plăcut.
Altminteri, spectacolul e vioi şi clar

ca un regizor să ia una dintre piesele

desenat - o claritate cumva parado

care au suferit modificări postrevolu

xală, dat fiind că, de fapt, istoria e

ţionare de până la 1 80 de grade şi

destul de încâlcită.

să facă un spectacol-coupe cu cele

seamă un spectacol de atmosferă,

Este mai cu

două variante - înainte şi după. S-ar

atmosferă la care contribuie decisiv

verifica astfel admirabila consecventă

scenografia tinerilor Liliana Cenean şi

a spiritului autohton.

Ştefan Caragiu, autori, aici, ai unei

Dar, fireşte, asta e .altă chestiune.

capodopere de realism (post)socia

Revenind la comedia noastră, trebuie
să observăm că subiectul - tevatura

tă", în care se ţin şi adunări solemne,

pe care o

şi nunţi, şi repetiţii "artistice". În această

produce într-un

sat

list: o sală mizeră şi totuşi "pavoaza

invitarea ansamblului de "dansuri

ambiantă, mai grăitoare decât cuvin

bătrâneşti" într-un tu meu în China - a

tele, actorii se desfăşoară cu vervă

rămas cât se poate de actual, întoc

crescândă. În jurul experimentaţilor

teatru, altceva, mai ales că ea se

mai ca şi feluritele tipuri ce-l animă:

Mihai Mereufă (revenit în teatru în

petrece la Teatrul Naţional, ce se mai

primarul dispus să "umfle" lista de

rolul "rapsodului popular'' Nită Snae),

numeşte şi prima scenă a tării. E

deplasare cu tot soiul de doritori

Silvia Năstase şi Alexandru Hasnaş,

drept, în ultimele zece minute specta

"interesanti", instructorul artistic semi

gravitează zburdalnic tinerii Radu

colul o ia pe alt drum, probabil pen

isteric pentru că e dat mereu la o

Gabriel şi Marius Fierea Vizante

tru a ne aduce aminte că la el cola

parte, cântăreaţa "celebră" trimisă in

(foarte buni), Marius Rizea şi Natalia

borează şi Iosif Herţea: sub ochii unei

extremis "de la centru" pentru a salva

Călin, Maria Buză, Victor Vurtejanu şi

japoneze nimerite oarecum întâm

situaţia etc. Conflictul ca atare şi

Mircea

aceste personaje erau suficient de

unii, ai grupului de divertisment

plător în toată zăpăceala, o sumă de
"mascaţi" execută cu foc dansuri tra

actuale, cum spuneam, ca să nu mai

'Vouă", de ale cărui tehnici şi mijloace

diţionale autentice C'Capra'1, pe o

necesite asezonarea cu ideologie

se uzează din plin în spectacol. Ceea

muzică folclorică inteligent prelu

adusă la zi şi debitată, ca la brigăzile

ce,

momente

crată. Ideea e, bănuiesc, că la o

de agitaţie, cu

amuzante; alteori, însă, parcă 1p vine

adică am avea ce exporta fără să ne

să ceri, de la o reprezentaţie de

ruşinăm.

faţa la public şi pe ton

sumbru-sfătos. Sunt momente când,

Gheorghiu,

uneori,

duce

componenti,

la

1

ÎnclJÎe tJŞa, ÎlJbÎtlJie !

C oa u to ri tate
iesa "de comandă" are, în isto

cum le descrie regizorul Matei Varodi

bergsoniană,

ria teatrului, o vechime con

în caietul-program, descriere din care

mecanică a viului. E un scop, acesta,

iar notiunea nu

rezultă că am avea de a face cu un

contine nimic peiorativ, cum li s-ar

fel de creaţie colectivă, unde autorul
a născocit o situaţie, dezvoltată apoi

mult mai ambiţios, în fond, decât
celelalte; un scop, de altfel, în mare

P

siderabilă,

putea părea unor urechi pervertite.
Piese "de comandă" au scris şi

din

functionarea

măsură atins, pentru că acţiunea
(care se desfăşoară în două camere

Shakespeare, şi Moliere, şi Goldoni,

de regizor şi pusă în replici de actori
(ehei, când s-ar atinge în teatrul

de hotel şi antrenează tot felul de per

şi scriu în ziua de azi majoritatea

românesc o asemenea stare de cre

sonaje trăsnite) pune în mişcare un

autorilor britanici, de pildă. O astfel

ativitate generalizată ... ). Că actorii au

de piesă este şi cea jucată sub tit lul

pus multe vorbe de la ei este însă

mecanism de qui-pro-quo-uri con
duse cu abilitate, nerămânând deloc

uşa,

iubitule!, titlu socotit de

adevărat; aluziile, destinate special

de ruşine nici replica, de efect umoris

teatrul piteştean, comanditarul textu

auditoriului piteştean, rămân miste

tic aproape constant. O comedie a

lui, mai potrivit sensibilităţii artistice

rioase pentru spectatorul de pe alte

devărată, aşadar (Dumitru Solomon

(sau, poate , pecuniare) a publicului
său decât cel initial, Mecanicul

meleaguri. Dar asta contează destul
de puţin, întrucât, aşa cum declară la

Îna.Jie

a mai exersat genul în Fato mor
gena), în stare să stâmească şi râsul. . .

Bergson (a cărui savuroasă subtili

rândul său în program, autorul nu şi

mecanic,

tate, e drept, poate scăpa "maselor'1.

a propus defel o comedie "cu scop"

cunoscătorilor mai rafinati.

şi

râsul

conştient

al

Este vorba despre o comedie com

(educativ, instructiv etc.), ci o comedie

Spectacolul încearcă să

pusă la cererea instituţiei, ceea ce nu
înseamnă că lucrurile stau chiar aşa

aşa-zicând pură, în care hazul să se

ecuatie ambele tipuri de reaqii,

nască, precum în celebra definiţie

izbutind mai mult în prima direcţie,
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pună în

suficient
la
întâmplările vesele
de pe scenă ca să
trecem cu vederea
mici erori cum ar fi
(Coriolan), 1..uminiJa Borta (Carmen), � Sion (Saddam),
construcţia inabilă a
Alda Sion (Nardsa), Dumitru DrOgan (Angelo), Comelia
decorului, ce lasă
NioJiescu (Ciotilda), Ileana Zllmescu (Camerista), Radu
descoperit fundalul
Coriolan (Cotumeanu), Emilian Corlea (flt\ecanicul Bergson),
scenei, dezvăl uind
Andreea RaiaJ (Poliţis1o 1), TudoriJa Popescu (Poliţis1o 11).
astfel, cu câteva
momente prea devreme, "poanta"
mulţumită ritmului destul de "strâns".
unei apariţii ş.a.m.d. ktorii joacă în
Nu asistăm chiar la cascada de con
fuzii, recunoaşteri şi din nou confuzii
genere dezinvolt, cu plăcere (poate,
unde se socotesc şi autori?), veritabile
care s-ar fi cerut, dar ne amuzăm

1NcuJE UŞA, IUBilULE 1 de Dumitru Solomon TEATRUL
•AL OAvtlA• din PITEŞT1 Da1a reprezenfa1iei: 4 apritl8 1 999
Regia: Matei Varodi Scenografia: Mugur Pascu llusfro1ia
muzicaiO: VIOIWlJiu Pemiu
Distribuţia: Peire Dumitrascu
•

•

•

•

•

"numere" comice oferind Emilian
Cortea, Luminita Borta, Petrişor Stan,
Ileana Zămescu, Radu Coriolan,
Comelia Niculescu.

•

1 Leonce

şi

Lena 1

•

•

•

•

•

•

Alice Georgescu

in
unde stbizar

acelaşi timp bună şi
rea. Bună - pentru
că a avut parte la
prima sa reprezen
tare în România, prin
anii '70, de un spec
tacol realizat de Liviu
Ciulei la Teatrul "Bu
landra"; un spectacol
pe care, am impre
sia, nimeni dintre cei
ce I-au văzut nu 1-a
putut uita. Recunosc
că şi mie îmi stăruie
în memorie poezia şi
hazul acelei montări,
ce lansa în circuitul
teatral autohton un
autor care, mort în
1 837, la numai 24
de ani, era cunoscut
ca un dramaturg de
neobişnuită forţă,
dar cu o viziune mai
degrabă sumbră a
supra istoriei şi a exis
espre soarta piesei L.eonce şi tenţei omeneşti (vezi Moartea lui
Danton şi Woyzed<). Or, surpriza pe
L.ena pe scenele româneşti se
poate spune că a fost/este în care o aducea L.eonce şi L.ena, piesă
"descoperită" abia la
LEONCE ŞI LENA de Geolg 80chner TEATRUL "TOMA
CARAGIU' din PLOIEŞll
Da1a reprezenfa1iei: 29 apn'lie mijlocul secolului
1 999 Regia: Andreea Vulpe şi Cristian Juna.J Scenografia: nostru, era în special
Andreea Mincic
llusfro1ia muzicală şi muzica originaiO: inventivitatea comică
a lui BOchner, mani
Mişcarea scenicO: �lina AndA!Ii
Cristian .JunaJ
Distribujio: Alsondru Pandele (Regele), Ioan Coman (Leonce), festată mai ales la
lsabela lac:upoyid (L.ena), lt�a Galea (Valerio), !bona Mmciu nivelul limbajului,
(Roseflo) , Nadiana S61agean (Guvernanla), Dumitru Palacle ceea ce face din el
QnvOţOtorul), lupu Buznea (Predicolarul), Daniel Olirea (Primul un soi de bizar pre
poliţist), N'K:X>Iae No«!sia (Al doilea poliţist), Fabion GavriluJiu
cursor al supra(Primul consilier), Sebaslian Nislor (Al doilea consilier1, VIOrica
realismului, al absur
Ştelonescu (Regina), Nicolae NicolaesaJ , NiaJ Mihai (Valejii).

D

Oricum, şi la Naţional, şi la Teatrul
"Al . Davila", publicul se amuză
copios, dovedind că, "mecanică" sau
nu, comedia rămâne, cum zicea
odată titlul unui film, rege. Chiar şi în
republicile constituţionale.

•
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dului etc. - pe scurt, al mai tuturor
curentelor "revoluţionare" ale secolui
XX. Ca să revin însă la soarta piesei în
România, trebuie spus că, în afara
unei montări semnate· de Radu
Dinulescu la Baia Mare acum un
deceniu şi jumătate, textul a inspirat
foarte puţine alte spectacole. De fapt,
doar vreo două, nu tocmai memora
bile. Lucru ciudat în cazul unei scrieri
atât de încântătoare.
Nu s-ar putea spune că montarea de
la Ploieşti (menită a marca aniver
sarea a So de ani de existenţă a
teatrului din urbe) contrazice această
soartă vitregă. Cei doi regizori au
izbutit performanţa de a face piesa nu
numai aproape de neînţeles pe o
bună porţiune din desfăşurarea ei, ci
şi teribil de plictisitoare, lipsind-o şi de
nerv, şi de umor, şi de lirism, şi de ci
nism (prezente, toate, în pagina
scrisă). Un decor derutant, parcă
improvizat din recuzita găsită în mag
azie, nu a ajutat nici el prea mult
întreprinderii, umbrind cumva şi efec
tul costumelor, inteligente şi expresive
(culmea e că ambele "comparti
mente" poartă aceeaşi semnătură!).
Cam de pe la mijlocul curgerii sale
spectacolul se înviorează totuşi,
devine mai coerent şi mai limpede,
permiţând privitorilor să observe că
are şi oarecare umor, şi unele soluţii
inspirate. Permiţându-le, mai ales, să
constate că povestea fiului şi a fiicei
de rege pe care părinţii vor să-i
căsătorească fără a le cere con
simţământul şi care se întâlnesc
întâmplător şi se îndrăgostesc unul de

celăla.lt "pe neştiute" {un basm în cheie
parodică, la urma urmei) poate
ascunde şi sensibilitate, şi sarcasm, şi
- în primul rând - foarte mult farmec.
Această performantă i se datorează

La cruelle

unei tinere actnte, lsabela lacupovici,
care, punându-şi la bătaie farmecul
propriu (e un fel de Carmen Galin la
debut}, "adună" reprezentatie în jurul
ei {cu sprijinul unei alte tinere actrite

1 Tanţa

e p oq u e
,

ersonajele cele mai populare
ale lui Ion Băieşu au avut no
rocul de a fi lansate în lume de
doi actori nu numai foarte buni, ci şi
foarte potriviti pentru aceste roluri.
Regretatii Coca Andronescu şi
Octavian Cotescu au datorat însă şi
ei - mai ales prima - mult din notori
etatea lor faptului că s-au identificat
cu îndrăgosti)ii din gara Medgidia,
und "bzi o bodegă poartă numele
La Tanta şi Costel " . Talentul lui
"
Băieşu, vizibil mai mult în proza scurtă
decât în teatru , a nemurit şi persona
jele, şi actorii. Indiscutabil, Băieşu
avea talent, prea mult talent. Scria
prea uşor şi prindea prea bine anec
dota pentru a căuta mai adânc, mai
departe. În teatru, tipul de talent al lui
Ion Băieşu îi va fi adus scriitorului
multe satisfacjii, dar probabil şi regre
tul că nu se poate măsura cu înain
taşul Caragiale şi nici măcar cu con
temporanul său Mazilu.
La piesele lui Băieşu râzi şi le ui)i. Nu
mai ştiu despre ce era vorba în Preşul,
sau în Alibi, sau în . . . Deşi le-am văzut,
ca fiecare, de multe ori. Tanta şi
Costel au fost personajele unei serii
de scheciuri cu doi so)i înduioşători şi
prostuţi. Nu mai Jineam minte nimic
despre ei decât că s-au cunoscut pe
peronul gării Medgidia.
Ma! , sunt Tanta şi Costel, cum se
spune, "actuali" ? Dacă acesta a fost
pariul actorului Vasile Toma, care a
regizat spectacolul de la Gala)i şi 1-a
jucat în compania Taniei Popa, pot
să-i spun n·et că 1-a pierdut. Şi nu din
cauza lui, ci a personajelor. Dacă
Tipătescu şi Catavencu, ba chiar şi
Spirache Necşulescu al lui Muşatescu
sunt vii şi se simt chiar mai bine după
'89, Tanta şi Costel nu mai există.
Tânărul achizitor de la "Oraca" şi
casiera, de vreo l 8 ani, Jinută din
scurt de părinti şi obsedată de
"numerar'', au intrat în vitrina muzeu
lui. Fiind preocupa)i de probleme

P
/

talentate, Nadiana Sălăgean} şi îi dă
sens. Este tot ceea ce, mă tem, voi
retine din acest spectacol.
Alice Georgescu

şi Costel 1
Costel la nivel de simboluri ale unui
timp.
Dar aşa, supă căldută... cu două
scaune puse în fata unei cortine
lucioase de staniol, doi actori drăguţi
şi tineri au făcut o treabă bunişoară
bazată pe vitalitate. I-au făcut pe
,;fanta şi Costel" atemporali şi totuşi
apăsa)i de vreme. Fată de celebrul lor
model, Toma şi Popa au fost mai
sprintari, mai tineri, mai nonşalan)i,
dar n-ou trecut de divertisment, deşi
exista, e drept că nu în text, ci în
memoria colectivă, nişte material
pentru asta. Păcat că lui Vasile Toma
i-a lipsit o idee puternică prin care
s ă - i răsucească pe eroi cu fata spre
un public nou într-un text care, din
simpatic şi modest, ar fi putut deveni,
cu accentele puse altfel, provocator.

mărunte şi foarte legate de imediat,
vrând să stâmească rosul şi melancolia cu chestiuni ",a zi", Tanta şi
Costel nu mai au nici un corespondent în realitate. La premiera bucureşteană a spectacolului veniseră
mul)i tineri, liceeni şi studen)i, care
vădit nu întelegeau nimic. Multi au
plecat înainte de sfârşit, ceea ce
acum 20-30 de ani sigur nu se
întâmpla. De altfel, sigur e că nici Ion
Băieşu însuşi nu le cerea Tantei şi lui
Costel să sfideze eternitatea precum
Romeo şi Julieta ori Ulise şi Penelopa.
În aceste conditii, regizorul avea
două posibilităJi. Sau mai multe, cine
ştie, dar eu acum nu TANŢA ŞI COSTEL
de Ion 86e,u • TEATRUL DRAMATIC din
văd d�ât două. Ori îi
GAlAŢI • Dota reprezenta)iei: 20 apn1ie 1 999 Regio: Vasile
"
"actualiza , pnn decu- Toma • Distribu)ia : Tania Popa {Tanto), Vasile Toma (Costel}.
pajul replicilor, în
momente extratextuale, pe cei doi, Aşa cum sper că Vasile Toma ştie,
ceea ce ar fi fost cam greu fără să
unui regizor, profesionist sau amator,
masacreze replica lui Băieşu, ori, mai îi trebuie mai întâi o idee. Restul e
simplu, îi făcea "de epocă ". Hotăn1, tehnică. În fapt, Vasile Toma şi parten
apăsat, făcea din TanJa şi Costel un era lui, agreabilă dar nu memora
"
bilă, i-au lăsat pe so)ii lui Băieşu într-un
"Memorialul durerii de Oraca
Gostat, un Canal penitenciar Medgi niciunde incomod, roşi de timp, dar
încercând, cu atât mai nepotrivit, să-I
dia-Lehliu.
Ca orice spectator care se visează sfideze. Tanta şi Costel nu mai intere
sează. Vremea lor însă...
regizor, vedeam pusă problema
Horia Gârbea
epocii cu minte şi ochi de contempo
ran care priveşte înapoi cu
mânie. Cine 1-a făcut pe
Costel doar un Costel şi pe
Tenta o biată Tantă?! Contex
tul (materialist-dialectic şi} isto
ric. Se putea încropi o dramă,
se putea schita un fundal, un
context - repet. Se putea
plânge la TanJa şi Costel aşa
cum s-a râs în anii '60, când
nici americanii nu veniseră,
dar şi ruşii plecaseră, iar
lumea spera că, poate, cine
ştie. . . Vasile Toma, altfel ador
de talent şi cu inspira)ie în
cheia comică, a trecut pe
lângă şansa de a-i ridica pen
tru prima oară pe Tanta �i pe
•
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Dece n ta artei
�

eatrul Bacovia din Bacău a
simţit nevoia să salute prin
mijloace artistice vizita Papei.
Fie că există ori nu interese politice
sau religioase în spetele proiectului,
arta trebuie judecată dincolo şi
indiferent de ele. Spectacolul în sine,
regizat de Constantin Dinischiotu, s-a
compus din lectura piesei În faja
magazinului bijutierului de Karol
Wojtyla - numele civil al Papei - şi a
şase poezii de acelaşi autor. Totul a
semănat teribil cu o productie
"Cântarea României". Textul, diferite
ipostaze din viaţa a trei cupluri pe
care le leagă vitrina bijutierului de
unde îşi cumpără verighetele, este,
din câte a părut la lectură, lipsit de
orice tensiune dramatică; nu iese

T

decât rareori din zona tezismului. Este
adevărat că nici cadrul creat nu e
favorabil: actorii sunt aşezaţi pe
scaune în linie dreaptă, ca într-o vi
trină (nu de bijutier); prind viaţă doar
când îşi spun replicile. În rest, privesc
în gol sau se plictisesc ascultându-se
reciproc. De relaţii, chiar în cazul
unor interacţiuni verbale, nu poate fi
vorba. lnterpre�i sunt îmbrăcaţi în togi
albe, care aduc mai degrabă cu
faimoasa cămeşoaie a lui Creangă,
iar doamnele poartă marame aran
jate în stil popular. În schimb, pentru
contrast, mapele din care se citeşte
sunt de culoare frez. O muzică gravă
de orgă îi obligă pe actori la atitudini
atât de solemne de parcă ar fi vorba
de moarte, nu de nuntă. Se rămâne

Nimic d e sp re

"M
.

ihai Eminescu" din Boto
şani nu a adus la Bucureşti
un Hamlet de provincie",
"
ci un spectacol inteligent, sclipitor,
tensionat. Un public entuziast 1-a
ova�onat pe tânărul cu păr de foc,
care pare a întruchipa Hamletul ge
neraţiei Pro, dezarticulat, dezorientat,
răvăşit, răzvrătit. Ca întotdeauna,
imagini şi replici din spectacolele de
altădată vin să se suprapună cu ceea
ce văd în timp reol". Fiecare gene
"
ra�e îşi revendică propriul ei Hamlet,
dar şi-1 alege după criterii care nu �n
numai de talentul individual sau de
concep�a globală. Esen�al este să
propui acea imagine aflată în stare
!atentă în adâncurile inconştientului
unei colectivit�, astfel încât persona
actorului să se suprapună peste
anima publicului. Nobleţea şi interio
rizarea lui Laurence Olivier şi
lnnokenti Smoktunovski erau gustate
din plin de cei care sunt astăzi
străbunici, Kenneth Branagh, din
aceeaşi familie totuşi, n-a reuşit altce
va decât un rol bun, fără să aprindă
imagina�a nimănui. Ştefan Iordache
şi Ion Caramitru au făcut din Hamlet

�

30

la suprafaţa situaţiilor, concentrarea
asupra inflexiunilor vocii distrage
aten�a de la con�nut. Mai trebuie
spus doar că majoritatea sălii s-a foit
timp de o oră şi jumătate ca silită a
înghiţi untură de peşte.
Într-un studiu despre comediile lui
Caragiale, Titu Maiorescu a argu
mentat, cu privire la moralitatea în
artă, că nu decenta sau indecenta
face valoarea unei opere. Spectaco
lul de la Bacău este perfect cuviincios.
Altceva îi lipseşte: conflictul. De aceea
dă impresia unei ape monotone, ser
bede, ca şi cum Dumnezeu, dra
gostea, teatrul ar fi imperii ale placid
it�i. Din fericire, se înşală.
Mirona Hărăbor

F o r tinbr a s

portretul intelectualului la tinereţe,
respectiv la maturitate, şi au fost
adaptaţi de generaţia mea, cea
şaizecioptistă. Regăsesc în figura de
Pinocchio tragic a lui Daniel Bodale
ceva din nonconformismul tânărului
Iordache, ca şi ceva din graţia irezi�
tibilului lureş, dar, dincolo de aparen
te, se poate urmări cu emo�e proce
sul de formare a unei personalit� a
parte, capabilă să pătrundă în visele
copiilor mei. Ea este excelent pusă în
valoare de concep�a riguros articu
lată a lui Ion Sapdaru asupra specta
colului. Ideea de teatru în teatru ,
provenită chiar de la Shakespeare, a
fost utilizată şi de către alji regizori,
între care Tompa G6bor, dar aici ea
dobândeşte un sens artistic major.
Făcând spectacolul ca şi cum ar fi
propria lui repe�e, regizorul trezeşte
periodic publicul din reverie, îi deş
teaptă gustul pentru analiză, î1 duce
de la emoţie la reflecţie şi înapoi, rea
lizează, fără crispări didactice, bre
chtianul efect de .distanţare. Dan
surile, muzica, decorul trimit şi ele la
B.recht, prin seducţie exercitată simul
tan asupra simţurilor şi intelectului.
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Ştiind că nu dispune de vedeta ideală
pentru rolul lui Poprişcin, Ion Sapdaru
desface ca pe nu evantai multicolor
Însemnările unui nebun al lui Gogol,
celălalt spectacol prezentat în tumeu.
Personajele fantasmatice evocate de
Poprişcin prind viaţă, distrează privi
rea, fac astfel încât actorul principal,
Volin Costin, să fie ascultat cu sim
patie şi îngăduinţă. Sol�i regizorale
ingenioase, ca sprijinirea tăbliilor
meselor pe functionari îngenun
cheaţi, urmează în serie. Nuvela lui
Gogol, publicată în 1 835, p�n timp
după criza de succesiune la tronul
Spaniei, analizează fin o criză de
identitate, rezolvată prin refugiul în
mania grandorii, iar spectacolul
transmite clar, deşi fără strălucire, me
sajul.
Întrebându-mă cum de s-a renuntat
la apa�a finală, în Hamlet, a lui
Fortinbras, mi-am răspuns singur în
momentul în care pe scenă a apărut,
răspunzând ova�ilor, Ion Sapdaru.
Fortinbras învingătorul era chiar el.
Adrian Mihalache

Teatre l e
Teatrul "Nottara"
Premieră:
Cui 1 e frk:i de VIrginia
Wodf ? de Edward Albee
Regia: Radu Gabrea
in distribuţie: Alexandru
Repan, VICtoria Cociaş,
Clara Vodă, Bogdan Vodă
in repetiţii:
• Sceratul de Martin Crimp
Regia: Silvia Ionescu
Scenograf'.a: Liliana Cenean
şi Ştefan Caragiu
Mişcarea scenică: Răzvan
Mazilu
•

Teatrul 111. o. Sârbu11
Petroşani

in repetiţii:

Arca bunei speranţe de L
D. Sârbu
Regia: Zoe Anghel Stanca
Scenograf'.a: Elena
Buzdugan

•

Teatrul Naţional
Timişoara ·
Premiere:
Moartea acddentall a
unul aahlst de Dario Fo
Regia: Ion-Ardeal Ieremia
in distribuţie: Cristian
Szekeres
• Bent de
Martin Sherman
•

;;
--·-.;;;�
Regia: Eli Malka (lsraeO ' �1
Decorul: Dorin Păcuraru
Costume: Velica Panduru
in distribuţie: Zoltan Lovas,
Cristian Szekeres, Horia
Ionescu
·

Teatr"l National
C:l1 UJ·Napoca
Premiere:
Marat-Sade de Peter
Weiss (o nouă montare)
Direcţia de scenă: VICtor
Ioan Frunză
Decor şi costume: Adriana
Grand
Tom Palne de Paul
Foster
Direcţia de scenă: VICtor
Ioan Frunză
Decor şi costume: Adriana
Grand
in repetiţii:
• Amiel dornnukJI Caragiale
Scenariul de Constantin
Cubleşan şi Gh. M. Nuţescu
după opera lui L L
Caragiale
Regia: Gh. M. Nuţescu
Scenograf'.a: T. Th. Ciupe
• AbatoN ... roşu, gaiJeri,
verde şi ablstru de D.R.
Popescu
Versiunea scenică şi regia:
Alexa Visarion
Scenograf'.a: T. Th. Ciupe
in distribuţie: Silvia Ghelan,
•

Melania Ursu, 4nt
, .t�
RevoiL4ia oarbl':..�
M. Arcade
Direcţia de scenă: Alexa
Visarion
in distribuţie: Cornel
Răileanu, Petre Băcioiu,
Angelica Nicoară
CWajul de a ucide
de Lars Noren
Regia: Zoltan Schapira
(Suedia)
_şcenografia: T. Th. Ciupe
In distribuţie: Ion Marian,
Ioan lsaiu şi Geanina
Călinescu

��

•

•

Teatrul 11Radu
Stanca.. Sibiu
Premieră:
Vinerea verde de
D.R.Popescu
Regia: Ioan Ieremia
in distribuţie: Mihai Bica,
Nae Floca-Acilen� Dana
Taloş
in repetiţii:
Doul aleCdote după A.
Vampilov
Regia: Radu Mardari
Scenograf'.a: Dan Munteanu
in distribuţie: Lerida
Buchholtzer, Nae Floca
Acilen� OVidiu Moţ
•
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upă mai multe încer- nei Emandi·Tiron i s-a oferit po reşti ca un solist să intre pe
cări cu regizori de tea . sibilitatea de a prezenta specta scenă, să deschidă gura ca să
tru care - fie că debu· � torilor bucureşteni nuvela lui cânte Şi- să nu se audă nimic!
tau în genul liric chiar Prosper Merimee citită de către Am întâlnit, în destul de lunga
cu prilejul respectiv, fie că Georges Bizet (via Henri Meil mea experienţă de spectator de
aveau deja la activ în acest do hac şi Ludovic Halevy, celebrii operă, cântăreţi ale căror glasuri
meniu o veritabilă carieră (şi libretişti). Şi nu numai spectato erau acoperite de orchestră (ne
încă una internaţională!) - n-au rilor români, căci - de pildă - în număraţi!), sau distonau (des
produs tocmai capodopere, iată seara premierei în sală se aflau, tui_), sau zbierau (câţiva), sau
că Opera bucureşteană a reve pe lângă diplomaţii străini nelip gâjâiau, sau cedau pe parcurs şi
nit la regizorii specializaţi. Poate siţi de la nici un eveniment eul· posesorii lor, nereuşind să ducă
că directorul instituţiei - dirijorul tural, şi impresarul japonez care spectacolul până la capăt, erau
Răsvan Cernat - îşi va fi amintit urma să ducă Opera Naţională înlocuiţi după actul 11 sau III; dar
că, totuşi, cea mai mare reuşită Română într-un turneu prin Ţara nu mi s-a întâmplat să ascult, ca
a ultimilor ani (dacă nu cumva a Soarelui-Răsare, şi mezzosopra aici, chiar la începutul reprezen
ultimului deceniu) a fost Traviata na Agnes Baltsa, care urma să taţiei, o arie (arhicunoscuta "Ha
lui Cristian Mihăilescu, distinsă, susţină în respectivul turneu ro- . baneră") din care un sunet să
de altfel, de către revista "Ac· lui titular din acest spectacol, � se audă şi alte două sau trei tualitatea muzicală" cu Premiul aşa că venise să vadă dacă mi· nupentru cel mai bun spectacol al zanscena îi convine sau nu.
Stupoarea publicului a fost atât
anului 1998- Sau poate că, pur Bănuiesc că ilustra cântăreaţă de mare în faţa acestui fenomen
şi simplu, ştiind montările Mari· n-a avut motive de nemulţumire nemaivăzut, încât în sală s-a pro
nei Emandi·Tiron de la alte tea , din acest punct de vedere (adi· dus o rumoare crescândă, fieca
tre lirice din ţară, a fost tentat ' că strict în ceea ce priveşte re spectator necrezându-şi ure
de inventivitatea de netăgăduit personajul său), dar ce i-a fost chilor şi încercând să afle de la
de care dă dovadă această re dat să audă şi să vadă în acea vecinii săi dacă şi ei aud tot
gizoare_ Cert este doar faptul seară, în materie de interpretare aşa, cu intermitenţe. Sigur că,
că, dacă între timp lui Cristian a eroinei lui Bizet, sunt sigură dacă ne-am fi aflat la Viena,
Mihăilescu i-a fost încredinţată că nu va uita toată viaţa! Pentru publicul ar fi început să- bubuie
montarea operei Carmen chiar că - eu, una, cel puţin - n-am (adică să emită acel "buuu" care
în patria compozitorului ei, Mari· mai pomenit nici măcar la Bucu- echivalează cu huiduielile noas-
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tre), iar la Milano s-ar fi aruncat
de-a dreptul cu ouă şi cu roşii
pe scenă! Din fericire pentru ar
tişti, ne aflam însă la Bucureşti,
unde spectatorii de operă nu
îndrăznesc nici măcar- să râdă
atunci când e de râs. La un
spectacol de operă comică,
vreau să spun, nu la o tragedie
precum carmen, unde totuşi
(aşa cum veţi vedea într-un nu
măr viitor) de astă dată era slavă Domnului! - de râs în
hohote.
Deocamdată, însă, trebuie să re
vin la Ecaterina Ţuţu-Popp, care,
sfârşindu-şi cu chiu-cu vai aria, a
ieşit din scenă şi_ dusă a fost!
Căci, la următoarea intrare a
eroinei - lovitură de teatru: a
apărut altă Carmen, în persoana
Luciei Cicoară-Drăgan. De data
asta a trebuit să aşteptăm până
în actul 11 pentru ca noua solistă
să cadă şi ea într-una dintre
erorile ce-i pândesc pe cântăre
ţii de operă: desincronizarea în

tă
Opera

xistă
printre
artele
spectacolului un gen
cu un statut aparte:
teatrul de operă Spectacol
tota� opera se adresează
atât unei elite melomane,
cât şi unui public mai puţin
"educat", dar sensibil la fas
tul şi grandoarea pe care le
presupune acest gen.
in perimetrul autohton, tea
trul de operă a creat de-a
lungul timpului artişti şi
spectacole de valoare. As
tăz� greutăţile financiare au
făcut să păleascli strălucirea
din trecut. Efortul de a găsi
fondurile
necesare
unei
montări, lipsa unor persona
lităţi regizorale care să reali
zeze (în mod constant)
spectacole importante, exo
dul tinerilor artişti (cântăreţ�
instrumentişt� balerini) către
ţări care le respectă cu ade
vărat talentul sunt doar câ
teva dintre problemele grave
ale instituţiilor de gen din

E

raport cu orchestra. Dar, ce-i
drept nu-i păcat: n-am aşteptat
degeaba, căci am avut parte de
un decalaj de toată frumuseţea,
întins pe un număr de măsuri ce
părea imens şi care nu s-a sfâr
şit decât o dată cu aria însăşi
("Cântecul gitan"). În aceste
condiţii, desigur că proasta mi·
mare a mânuirii castanietelor, de
mai târziu, nu mai are nici o im·
portanţă_ De altfel, ceea ce de·
ranja aici în chip deosebit,
ratând total efectul scenei de
seducţie prin dans, era faptul că
mişcările Carmencitei nu izbu·
teau să fie câtuşi de puţin sen
zuale, ci numai şi numai vulgare.
În general, şi Carmen, ca şi fe
meile care o înconjoară (fie ele
lucrătoare în fabrica de ţigări
sau contrabandiste), arată şi se
poartă ca nişte ţigănci din Du·
deşti, nu din Sevilla. Costumele
create pentru ele de către arh.
Cătălin Ionescu-Arbore sunt de
o urîţenie absolută, acelea ale

o

soldaţilor frizează ridicolul (a
vând un fel de coadă caraghioa
să), iar cel al eroinei principale
păcătuieşte şi prin "abundenţa"
unor mâneci de o lungime ab
surdă - mâneci în care, sistema
tic, interpreta se încurcă în mod
penibil. Singurul costum cu ade·
vărat reuşit din tot spectacolul
este acela în care Carmen va
muri: negru în întregime, el o de
zavantajează însă la maximum
pe Lucia Cicoară-Drăgan, care
astfel pare deja moartă, şi încă
demult_
Despre scenografia montării care are, indiscutabil, şi lucruri
excelente - voi vorbi însă pe
larg în numărul viitor. Până a
tunci, invit pe toată lumea să va
dă neapărat acest spectacol, ca
re poate să displacă sau chiar
să enerveze, dar în nici un caz
nu va plictisi pe nimeni.
Luminiţa Vartolomei

anchetă ratată

1. Care este stallJt1j lftJi teatru de operă ... contextU actual al eul
tiri noastre?
2. Cit costă astăzi realizarea lftJi spectacol şi care sa.nt aeatori
cu care colaboraţi - regizori, c:crEgafi, sce11091afi?
3. Sl.nteţi interesaţi de tineri artişti din Ronsăiia? Aveţi o strate
gie pentru a-i atrage spre instituţia cUnleavoastră?
4. Credeţi că spectacolele de operă sau balet se adresecvă docr
lftJi PLdc avizat? Mai Sl.nl spectatori interesaţi de acest gen de
reprezentaţii? Dar tineri?
România. Să ne mai mirăm,
atunc� că la Operă vedem
(de cele mai multe ori) spec
tacole vechi, prăfuite sau
montări cu pretenţii nova
toare în care - paradoxal spiritul conservator se afir
mă şi mai puternic? in faţa
acestor forme golite de
esenţă, publicul preferă să
închidă ochii şi doar să as
culte nemuritoarele arii (a
tunci când măcar acestea
sunt bine interpretate!).
Este adevărat că "renumera
ţia" e mică, "după buget",
dar poate camufla această
scuză plafonarea, lipsa de

competitivitate, mediocrita
tea?
Au existat, totuş� în ultimele
stagiun� şi câteva specta
cole . care au demonstrat că
strălucirea unei capodopere
nu se poate stinge; ea tre
buie reinventată, redescope
rită. Faust de Gounod la
Opera Naţională din Bucu
reşt� Faust - din nou - la
Opera Română din Timişoa
ra sau Oedlpe de Enescu la
Opera Română din Cluj sunt
cele câteva excepţii care
confirmă, din păcate, regula.
in ceea ce priveşte specta
colele de balet, situaţia este
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şi mai dramatică. Pentru ca
Lacul lebedelor - cel mai im
portant titlu din repertoriul
clasic - să poată fi reprezentat, este nevoie de o trupă formată din cel puţin 35
de balerini (numai corpul de
ansamblu este alcătuit din
24 de "lebede", pentru că
aşa 1-a conceput Petipa!).
Dar de unde să aduni atâţia
dansatori, în condiţiile în
care marea majoritate a tinerilor absolvenţi pleacă din
ţară pentru a lucra în străinătate? Chiar dacă dansează
În cabarete sau (in cel mai
fericit caz) în trupa unui obscur teatru de provincie, tot
sunt mai bine plătiţi decât la
noi. Dacă am da vina numai
pe şcoala românească de
balet, am greşi faţă de cei
câţiva pedagogi care se
străduiesc să ducă mai departe
tradiţia
moştenită.
Cum poţi obţine performanţă atunci când Ministerul invăţământului nu face nici cel
mai mic efort pentru asigurarea unor condiţii decente
de studiu?
Dezinteresul faţă de arta
dansului este alimentat şi de
blazarea profesioniştilor din
domeniu, dar "lovitura de
graţie" o dă absenţa coregrafilor, lipsa de continuitate
în apariţia unor noi creatori
de gen, capabili să acopere
"cererea de pe piaţă". Secţia de Regie-Coregraf"te din
cadrul Universităţii de Artă
Teatrală şi Cinematograf"ICă
din Bucureşti pregăteşte, din
păcate, doar coregrafi de
dans
contemporan,
rămânând astfel neacoperit
segmentul de balet clasic
sau neoclasic - şi asta În
condiţiile în care pregătirea
În liceele de artă se bazează
pe tehnica de balet clasic.
Lucrurile stau la fel şi În
celelalte compartimente ale
teatrului de operă: orchestră,
cor, relaţii cu publicul şi
relaţii cu presa, marketing.
"Scena" Încearcă În mod
constant să panorameze cât
mai f"ldel peisajul cultural românesc. in acest context, o

: anchetă despre statutul şi
situaţia teatrului de operă de
la noi putea fi şi un prilej de
: reapropiere între profesio
' niştii operei şi creatorii din
, sfera teatrului - actori, regi
· zori, scenografi, critici.
: Din păcate, nu am reuşit.
: Doar doi dintre cei şase di
: rectori ai instituţiilor de pro
• fil au răspuns la întrebările
: noastre. Să fi crezut ceilalţi
: că "tăcerea e de a."?
:
'
• Opera Naţionali ROI1'linl :
:
din Bucureşti
'
Răsvan C� drector ge
neral
Nu a răspuns.
·

Bucureşti. Avem un singur
principiu de la care nu ne
abatem: calitatea spectaco
lului.
3. Bineinţeles că suntem in
teresaţi de artiştii tineri din
România. Urmărim evoluţia
lor În concursurile naţionale
sau În manifestările organi
zate de Academiile de Muzi
că şi avem o bună colabora
re cu Facultatea de Muzică
a Universităţii de Vest din
Timişoara.
Pentru ocuparea posturilor
vacante organizăm, anual,
CoriCurSuri. Evident, ne o-

·

Opera ROI1'linl cln

:
Timişoara
•
: Ion Iancu, director general
'
: 1. Atâta timp cât nu există o
: lege a teatrelor, În România
nu putem vorbi despre sta
tutui unui teatru de operă.
Această lege ar trebui să
ţină cont de specificul artis
! tului de operă, de filarmoni
: că etc., să reglementeze ca
' drul
administrativ, salariza
rea (in funcţie de specif"IC),
: pensionarea şi multe alte
: aspecte, proprii fiecărui gen
• de instituţie artistică.
: 2. Costul unui spectacol es
: te diferit, În funcţie de titlu,
! concepţie, realizatori, numă
: rul de personaje, gen (operă,
: operetă, balet) ş� evident, În
, furqie de posibilităţi.
! Pentru o montare nouă folo
: sim atât propriii creatori (re
' gizor, scenografi), cât şi ce
: laboratori din ţară sau de
! peste hotare. De exemplu:
: opereta '-...... a fost pusă
: În scenă de creatori de la
Opera de Stat din Vtena,
: opera Blrbierul dn Sevlla,
de realizatori de la Opera
: Naţională din Sofia, opera
Aida, de maeştri ai genukJi
, din Bucureşti, iar Voievodul
: ţigalllor, de un regizor din
Olanda. De asemenea, pen
tru spectacolele de balet am
colaborat cu coregrafi de la
·

·
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rientăm spre alegerea celor
mai valoroase elemente.
Dar, dacă nu le creezi con
diţii corespunzătoare de via

: ţă...
' 4.

La Timişoara a existat şi
există un public de operă.
Noi nu ne adresăm numai
unor spectatori avizaţi, pen
tru că menirea noastră este
şi aceea de a forma şi edu
ca spectatorul. in această
idee, organizăm concerte În
soţite de prezentări ce con
ţin numeroase informaţii pe
înţelesul tuturor, iar caietele
program din ultima vreme
cuprind detalii despre lucra
re, compozitor etc. şi sunt

redactate cu grijă, pentru a
răspunde şi din punct de ve
dere estetic exigenţelor pu
blicului. Spectatorii sunt in
teresaţi de acest gen de
spectaco� iar În ultima vre
me sunt tot mai mulţi tineri
În sală. Este, cred, şi rezul
tatul publicităţii pe care o fa
cem În rândul studenţilor şi
elevilor din Timişoara.

Opera Români din laşi
Corneliu Calistru,
director general
Nu a răspuns.

Opera Români din Cluj
Napoca
Petre Sbârcea, director
neral
1. in cazul când termenul de
"statut" este folosit În sen
sul de regulament de organi
zare şi funcţionare, Ministe
rul Culturii nu a Întreprins,
din păcate, nimic până la
această dcită, cel puţin În ve
derea elaborării unui proiect
de lege a instituţiilor profe
sioniste de spectacol. Dacă
termenul se referă la rolul
pe care o instituţie profesio
nistă de spectacol îl are În
contextul actual al culturii

din ţara noastră, mi se pare
deosebit de important ca
aceasta să fie finanţată de
statul
român
şi/sau de
sponsori constanţ� pentru a
avea garanţia unei funcţio
nări continue.
De asemenea, În explozia de
fenomene culturale actuale,
pentru promovarea unei mu
zici de calitate este impe
rios necesar ca artistul pro
fesionist să fie aşezat, În
scara valorică, pe treapta
cea mai Înaltă.
Trebuie să oferim generaţii
lor de spectatori care se

formează acum spectacole
realizate cu rigoare profe
sională. Doar astfel vor În
drăgi opera şi vor avea dis
cernământ pentru a recu
noaşte actul de cultură au
tentic.
2. Cea mai recentă premieră
a Operei Române din Cluj,
baletul Cel şapte corbi muzica de Carmen Petra
Basacopol -, a costat, exact,
81 580 650 de lei. Am colab
orat cu scenografii Marga
reta Witlinger şi Adriana
Grand, cu regizorii carmen
Dobrescu, Dinu Cernescu,
Victor Ioan Frunză, Emil
Strugaru.
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3. Suntem interesaţi de tine
rii artişti din România; au
fost angajaţi În instituţia
noastră un regizor, doi diri
jori foarte tineri, solişti, in
strumentişt� corişti - toţ�
absolvenţi ai Academiei de
Muzică -, balerin� artişti ca
re susţin numeroase specta
cole pe scena Operei clu
jene.
Există, aşadar, o permanentă
preocupare de a căuta şi
promova tinere talente pen
tru toate compartimentele
instituţiei
orchestră, solişti,
balet,
cor.
in
această direcţie,
colaborarea
noastră cu Aca
demia de Muzică
şi
Liceul
de
Coregrafie
din
oraş este per
fectă.
4. in proporţie de
50%,
publicul
nostru este for
mat din tineri studenţi sau alte
categorii.
Iar
dorinţa noastră
de a-i atrage şi
de a le forma
gustul
pentru
spectacolele
noastre
se
reflectă şi În fap
tul
că,
pentru
elevi şi studenţ�
biletului
costul
redus
la
este
jumătate. in sala Operei din
Cluj puteţi Întâlni generaţii
diferite de iubitori ai genulu�
dar mai ales tineri - lucru
extraordinar de Îmbucurător.

Opera Maghiari
din Cluj-Napoca
Simon Gabor, director gene
ral
Nu a răspuns.

Opera Rom8nA dn
Constanta

Gheorghe Stanciu, director
general
Nu a răspuns.
Carmen Stanciu
35
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uflete tari ar dori să demon-

Petrescu Înnobilează personaju l loanei

mer al acestei g i m nastici a spiritului

streze spectatorului cult că

Boiu, conducându-1 treptat spre para

(Cam i l Petrescu se dezicea . de "fluxul

sunt unele situatii atât de

doxala incandescenţă ce survine în

conştiinţei" joyce-iene, dar uza de

inerente vieţii, încat poţ1 mtra

ultimul act. Cu atât mai surprinzătoare

adagiu! proustia n " N i m ic n u este În

În ele fără a plagia că rţi le ce le ilus

a pare reacţia eroinei care cade În

obiect, totul este în spirit"!), interpretul

trează . Andrei Pietraru procedează faţă

banal, pradă unui acces de gelozie

de

de Ioana, fiica boieru l u i Matei Boi u ,

stupidă, generată de aparenţa unui

c a m la fel c a J u lien Sorei, fără a f i citit

gest. Decupat În profu nzime (la propriu

11

«Le Rouge el le Nail"l>". Afi rmaţia lui G.

şi la figurat!) este momentul de tan

Căli nescu se verifică şi astăzi printr-o

dreţe compensatorie oferit de către

excelentă montare TY mai veche, dato

protagonist colegei şi prietenei sa l e : în

rată regizoru lui Cornel Todea, revăzută

prim-plan, sărutul cost şi îmbrăţişarea

de curând la TYR, cu satisfacţia des

caldă pentru o dragoste neîmpărtăşită ,

coperirii unui rechizitoriu form idabil la

În plan secund, declicul dramei o d ată

absolutului, care n u

cu apariţia protagonistei pe o scară

a d resa

rigorii

din funda l . Brusc, acţiunea se precipi

na-cheie În care

reprezentaţie

tă, d u pă ce decursese Într-un ritm lent

bibliotecă

(Opătă o geometrie aparte prin rafi na-

care dilatase sub l u pa micului ecra n

z6 un raport constant Între ambianţă -

această i m posibilă poveste de i u bire.

generează decât eşec.
F i l m ată În a l b - negru,

10 compoziţie a cadrelor care păstrea

jocul ielelor - jocul ideilor ascunse În

locuinta aristocratică şi chipul protago

Una di ntre atâtea altele care la Carnii

ni�r, înfăţişât cu zgârcenie În pri m 

Petrescu sunt Încă rcate de proiecţi ile

plall\lf"i e lectrizante. Tensiunea este ast

propri u l u i eu. Aşa cum se-ntâmplă şi la

fel i n$#să pri ntr-o întreţi nere a suspan

Stendha l , romancierul invocat de dra

F\wd forte a l vizi unii reg izora le,

maturg, iscănd peste veac o polemică

- Le
Rouge et le Noir În regia l u i Claude

d istrib�scrie spectacolul În fondul

asu pra aşa-zisei "la chasse au bon

Autant-Lara, cu Danielle Darrieux şi

de aur of

ilor creaţii actoriceşti,

heur". U n ideal pentru care eroii se

Gerard Phil ipe, un fi l m ce-şi păstrează

având meritul de a teza u riza însăşi

răstignesc permanent Într-un virtual pat

la rându-i intactă aura de romantism.

tinereţea unor talente excepfionale. Cu

procustian a l normelor etice grevate de

sului.

al său subtil "'lyrisme a froid•, Irina

relativism, ieri, azi şi totdeau n a . Perfor-

aceasta şi clipa de interferenţă cu o
"lectură" cinematografică de referinţă,

ca re a făcut vogă În anii '50

I ri na Coroiu

•

en z um

Andra Negulescu:
' 'E mai importantă feminitatea
decât frumuseţea ,

•

S

-a dovedit că nu Întotdeau
na rolurile principale fac ca
un ador să iasă În evidenfă.
Tof astfel, am contrazis de
nenumărate ori ideea că În România
nu avem "staruri". Asemănarea
Teodorei Mareş cu Natalie Wood, a

�
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Laurei Jianu cu Jane Fonda, a
Simonei Mihăescu cu Vivien Leigh a
Cristinei Toma cu Jodie Foster
probează faptul că doar Înfâmplarea
de a se na�e aici şi acum le-a Împie
dicatpe "tinerele speran,te" enumera
te să se compare cu marli e vedete
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ale lumii. Ultima stea a spedacolelor
lui Vidor Ioan Frunză de la Clui Becket şi Falstaff- seamănă izbitor cu
Uma Thurman (considerată, aproa
pe În unanimitate, "femeia fatală" a
secoluluij. Andra Negulescu a absol
vit secfta de adorie a Universită,tii

Babeş-Bolyai din Clui, anul trecut, la
clasa prof. univ. Miriam Cuibus
Mona Chirilă. Şansa ei s-a numit V 1.
Frunză.

man, uneori mă avantajează. De
exemplu, când am fost în Anglia, în
turneu cu Omeru l

în catedroi(J al lui

Mihai Măniuţiu (unde făceam parte
din corp-ansamblu), unul dintre cei

Fals. Oamenii mă tratează aşa doar
prin prisma relajiei mele cu Marius.

Dacă îl iubesc pe el, mă iubesc şi pe
mine. Dacă nu, îmi sunt duşmani.

Îfi doreşti oapii?

Datorită dumnealui mi-am descope

mai mari actori ai lumii la ora asta,

Nu. Nu-mi plac copiii. Şi nu cred că

rit adevărata pasiune pentru actorie,

Alon Rickman, m-a "băgat în sea

aş fi în stare să-i cresc. Îmi place să

abia în anul III, când m-a distribuit în

mă" doar pe mine şi numai din acest

mă simt eu ocrotită.

cele două roluri, Gwendoline din

motiv.

Ce �e ai aJ divinilotea?

Becket şi Cellina din Fals1off. Până
atunci eram doar îndrăgostită de
Marius Bodochi, acesta fiind unicul

Am

înjeles di vorbeşti foarte bine

englezeşte...

Engleza, spaniola, italiana. Am făcut

Nu cred în Dumnezeu. Mică, aşa

cum îl percepe lumea. Nu mă rog

niciodată. Cred că natura se va răz

motiv pentru care am încercat la

un liceu cu predare intensivă de lim

buna pe oameni, din cauză că ei o

Teatru. Acum, mă deranjează faptul

bă engleză, la Cluj. Era singurul liceu

distrug.

că sunt doar "prietena lui", şi nu o

umanist. Mi s-a părut alegerea cea

individualitate. Cel pujin, aşa sunt

mai uşoară. N-aş fi fost capabilă să

tratată! În copilărie îmi doream să

studiez matematica, fizica.

devin jocheu. M-am născut şi am
crescut la Bistrita, unde am făcut
călărie de performanţă. E un sport
care lji scoate foarte bine trupul în evi

N\ă uimeş!e froncheJea 1o. � di 1e
întreb şi eu direct: îhtn.JdJt nu eşti rece
ca un sloi, aşa rum 1e credeam, rum
eşti,"de fapt?

denţă. Actoria seamănă mult cu

Sunt extrovertită, caldă cu oamenii

echitajia. E un sport periculos.

care îmi plac. În rest, mă comport

Semeni foarte mult, la rt'lndul 1ău, aJ
un 6)(BI11plar cabalin "pur sdnge"l
RecullOŞti? Te deronjeaz{J faptul?

cunoscuji, dacă au bun-simţ. Altfel,
însă, sunt foarte rece .

Cred că dacă ar fi să mă compar cu

De obicei vrei să şochezi?

strict civilizat. Stau de vorbă şi cu ne

un animal, semăn mai mult cu un

Da. Cred că tocmai din motivul ăsta

crocodil, care stă, aşteaptă şi, la un

am ratat concursul de la TNB. Nu am

moment dat. . . atacă. Asemănarea

gândit bine felul cum m-am prezen

cu Uma Thurman eu o constat cel

tat. Eram în costum de mişcare şi am

mai pujin. Toţi o văd, în afară de

"făcut" Elena din Troia cu o tobă în

mine. Ca gen de frumuseţe, nu e pe

care băteam. Eram neconvenjională.

gustul meu. Cred că nu-mi place . . .

Mi s-a spus să fiu "mai adevărată". A

d e mine.

fost o greşeală faptul că

O prefer pe Michelle

m-am

rfeiffer:

pregătit absolut singură. Aşa sunt eu.

Eu 1ot mai cred di 1Ji place o CldrijO
care semeni. Şi, mai adineauri,
spuneai di-� plcX:ea ca trupul 1ău să
iasă în evidenfO I

Îmi place să batîn tobe. E foarte greu

aJ

Sunt catalogată drept o " blondă

sexy ". Nu cred că sunt foarte inteli

să pătrunzi pe prima scenă a ţării.
Dar nu vreau să joc decât acolo, sau
la Cluj, pentru că altundeva nu am
casă. Detest sărăcia. Nu m-aş duce
în alt oraş decât pentru o colaborare.

Nu-mi place să mă pierd în idealuri.

Te-oi gdndit să pleci din jaro? Ştiu di
ai rude în Germania.

Am reuşit tot ceea ce mi-am propus

Una din marile mele dorinţe este să

gentă. N u sunt realistă, ci extremistă.

până acum, dar nu ştiu dacă voi

plec. Dar acolo n-aş putea să fiu

reuşi şi mai departe. Îmi doresc să fiu

decât vânzătoare la Peco! Nu ştiu

o actriţă foarte bună -în privinţa asta,

limba. Aş pleca în străinătate să fac

le admir enorm pe Melania Ursu,

film. Pentru bani, am făcut reclamă la

care este actriţa mea preferată, şi pe

"Oriflame" şi la Generajia

Valeria Seciu -, nu doar un mane

Dar: . . îmi doresc să fiu adrifăl Şi nu

PRO.

chin. E mai importantă feminitatea

cred că pot practica această profesie

decât frumuseţea. În facultate am

în a ltă parte.

făcut foarte multe travestiuri, roluri în

Ce fel de borbafi 1Ji plac?

care nu eram pusă în valoare din

Frumoşi, pujin exotici, păr lung, 1 ,75.

punct de vedere fizic.

Nu-mi plac bărbajii înalji. Îmi place

RecullOŞti di-� place să fii şi "decoro-

să fiu puţin mai înaltă decât ei.

1iv0".

Care e zodia ro?

Da. Victor Ioan Frunză, pe lângă fap

leu, Tigru, Jaguar: Născută pe 25

tul că m-a învăţat actorie, mi-a pus

iulie 1 974.

foarte bine în valoare fizicul. Şi, ca să

Cum e să � se spună 1ot timpul di eşti
frumoasă?

revin la asemănarea cu Uma Thur-
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Ictaturii

a rugămintea revistei "Scena"

Aşa, sunt primii vinovaji că au răbdat.

Filarmonicii, a intrat numai la partea

m-am deplasat sâmbătă, 1 7

Secretul dictaturii la noi: românul în

de muzică populară (o oră) şi chiar şi

aprilie curent, la Sala Pala

ghite ce i se dă. Când nu e cafea sau

acolo a făcut mai mult play-back.

tului ca să scriu despre spectacolul
Banii şi americnnii.

vodcă bună, bea nechezol şi spirt

Soliştii de muzică uşoară au făcut şi ei

medicinal. Se strâmbă un pic, dar nu

play-back. Sonorizarea proastă le-a

se revoltă, e aproape bucuros "că î1
are şi pe ăsta". În cazul afacerii puse

interesat în primul rând de structura

la cale de Teatrul ''Tănase" nu se poa 

Titlul a fost doar un pretext, anulat şi

publicului. Cine dă 40 500 de lei pe

te aplica zicala "Doamne fereşte de

care a citit mereu, încurcându-se

bilet? Bani cu care s-ar putea mânca

mai rău". Mai rău nu se poate .
Am răbdat aproape trei ore şi am

totuşi la fiecare frază, şi aceea agra

Producători: Teatrul "C. Tănase" şi
Filarmonica din Ploieşti. Am fost

şi bea o bere la o terasă mai mo
destă.

răpit orice şansă de a fi percepuţi.
acela. Prezentatoarea, Violeta Barac,

mată, a spus că şeful ei, producătorul

plecat cu regretul că l-am pierdut pe

Ion Postelnicu, s-a gândit la un spec

Lume diversă, dar nu "proastă". Vreo

Horaţiu Mălăele. Am aflat ulterior că,

tacol cu "americani şi verzişori". Dar

800 de spectatori. Vârste de la 5 la
80 de ani, dominanta fiind în zona
45-60 de ani. Mulţi copii şi-au însoţit

de fapt, domnia sa n-a participat. A

ea (fată deşteaptă!) i-a propus să

fost implicat abuziv de organizatori,

facă un "ospăţ românesc" cu "bucate

care i-au folosit numele şi pe care i-a

părinţii şi, evident, se plictiseau. Cei

dat în judecată. Foarte bine! La cre

alese" muzicale şi umoristice. Deci
care o fi fost "ideea lui Biţu Fălticinea

mici au iniţiat o leapşă pe holurile

mena! cu ei!

nu" anunţată pe afiş? Nici "ospăţul"

exterioare şi chiar printre sectoare. De

Ce-am văzut la Sala Palatului pe 1 7

n-a fost prea românesc pentru că

altfel, păţania a fost fără pauză. Flu
xul celor ieşiji la ţigară sau cu tele

aprilie? O scenă mare şi goală.

multe melodii au fost în italiană, iar

Nici o scenografie. Lumina? Câteva

baletul Teatrului ''Tănase" a evoluat

fonul mobil a fost continuu.

spoturi manevrate la întâmplare.

Am venit pomit împotriva unui public

Muzica a fost pe bandă, amplificată

(total asincron) în costume şi cu ges
turi sugerând mişcarea chelnerilor şi

"mediocru" şi am plecat revoltat şi în

excesiv, lamentabilă calitativ.

picoliţelor dintr-o pizzerie. Deşi tinere,

durerat de obedienta lui. Nouăzeci la

Orchestra revoluţionar numită "Fia-

balerinele nu doreau sau nu izbu-

sută păreau oameni cumsecade, pu
teau fi intelectuali, mun
citori, funcţionari. Foarte
puţini erau şmenari sau

handicapaţi. Li s-a servit
o făcătură. Kitsch-ul tin
de spre artă, dar se o
preşte la o "estetică lene
şă" a goblenului, trans
formă pe Laocoan şi Ve
nus din Milo în bibelouri
de porţelan. Spectacolul
produs de "Tănase" şi
"Filarmonica Ploieşti" nu
a făcut decât să ia banii
degeaba. Iar americnni,
de unde? Publicul, fără a
fi încântat, a înghiţit, a
aplaudat conştiincios dar
nu cu entuziasm, după
fiecare număr. Aşa cum,
în aceeaşi sală, apbuda
şi scanda la comandă.
Sunt sigur că, de li s-ar fi
oferit un spectacol mă
car onorabil, bieţii oa
meni ar fi simţit diferenţa
şi s-ar fi bucurat cu ade
vărat.

�
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să-şi salte fundul mai mult de o
şchioapă. Numai două dintre ele au
făcut o roată şi apoi, epuizate, au
gâfâit cinci minute.
Din partea umoristică am beneficiat
doar de 1 O minute cu Stela Popescu
şi Al. Arşinel şi de 8 minute absolut
jenante cu prof. univ. Dem Rădules
cu, "dascăl al şcolii româneşti de tea
tru de clasă mondială" etc.,etc. Primii
doi, el cu vocea răguşită, s-au lăudat
un pic cu notorietatea lor; au spus
vreo două bancuri vechi . El a emis,
încercând să-şi domine problemele
vocale, un cuplet politic nesărat. Apoi
au făcut împreună un scheci curăţel,
bazat pe un qui-pro-quo de vulgari
tate moderată stil "album duminical
anii '70".
În schimb, dl. prof. univ. UATC Dem
Rădulescu a intrat doar până la sfer
tul scenei cu o mână în buzunar şi a
recitat, cu dicţie altfel bună, dar gră
bit, fără farmec şi nuante, un mono
log sinistru, care se voia politic, întesat
cu vulgarităfi. Am aflat cum "Ceau
şescu a luat pielea de pe noi şi lliescu
ne-a dat înapoi . . . pielea" (ultimul
cuvânt rostit cu apropo). "Apoi l-am
ales pe Constantinescu ca să stăm
patru ani capră." "Iar Bucureştiul se va
numi Poiana Ţapului", a plusat
actorul. "Ciorbea ne-a luat ciorbita" a
fost cel mai izbutit calambur; aşa că
vă dati seama . . . A urmat relatarea

nici chivutele nu vorbesc atât de un1.
Poanta serii: el a violat-o, ea 1-a muş
cat de . . . tenis. La atât de "reuşita"
paronimie, dl. prof. a râs singur; pu
blicul adult fiind cu ochii în patru ca
nu cumva să fi înteles odraslele
"poanta". Nici un pic de umor.
Secţiunea de muzică "populară" a
curs interminabilă, insuportabilă. În
fapt a fost vorba de un ceas de folclor
suburban. Benone Sinulescu a făcut
p/ay-bockîntr-un costum de controlor
RATB. Irina Loghin, cu voce, costum şi
prezentă superioare, a cântat şi live.
Din păcate, tot despre utilitatea pal
melor părinteşti şi spleen-ul dat de
bătrânete şi impotentă. Deşi nu o bi
sa nimeni când se făcea că pleacă,
ea se întorcea mereu şi oferea bisuri,
între care cel cu "Groparule nemer
nic, sever; dur şi brutal/Deschide-mi
iar mormântul în groapă ca să sar''.
Câte epitete pe capul bietului gropar!
La Irina Loghin jalea era cântată în
ritm săltăret.
Mai rău a fost că Irina Loghin a adu
s-o şi pe fiica sa. lrinuca, 2 1 de ani,
"studentă la particular în anul trei la
drept şi anul doi la litere", cum a pre
zentat-o mămica, face foarte bine că
studiază. Întrucât în muzică n-are
şanse. A mimat în cinci minute trei
piese oribile, într-un play-backîn care
orchestra ostenită mişca aiurea
arcuşurile.
Cel mai izbutit a fost numărul de hap
pening oferit de Irina şi Benone când

��

1

u
de curând un jurnalist de
(Aveam vina de a fi îndreptat o mustrare spre nişte tineri absolvenţi de
Actorie la o facuhate particulară. Socoteam că am datoria să le spulber inconştienta dorintă de a intra în
această meserie, devenind astfel cel mult actori de
serie.) Menţionez că pluralul din imputarea adresată
mie se referea la întreaga breaslă a cărei tară era, la
acel moment din timp, întruchipată de o singură per
soană. Cu privire la majusculă, îmi aparţine. Având în
vedere că apostrofarea reprezintă o frântură de conver
sape, mi-am luat libertatea să o redactez aşa cum, în
mod sigur; domnul cu pricina a gândit-o. Actorul sau
Patria. Cine, spunând "iubire de Patrie': s-a referit la o
simplă, neînsemnată, oarecare ţărişoară şi nu la una cu
verticalitatea şi prestanta pe care numai o majusculă o
poate exprima? Adică la un mit, o făptură ireală,
copleşitoare, ca femeia în alb din Cosanova al lui Fellini,

au ajuns la duetele pregătite. Aici,
zbang!, au căzut staţiile de amplifi
care şi două microfoane. Cântăreţii
s-au descurcat bine, au trecut peste
(Jn fine!) huiduieli cu zâmbete largi şi,
în cele din urmă, făcându-se că-şi
pasează un microfon valid, au conti
nuat play-back-ul. Publicul, a revenit
la aplauze politicoase.
Muzica uşoară a fost tot mimată, cu
stopa imposibil de tare. Orice om de
pe stradă făcea fată la fel de bine.
Cântăretele nici măcar nu erau sery
şi jocul lor de scenă era un fel de gim
nastică aritrnică de înviorare. Recor
dul antitalentului: Georgiana Alberta
(şi mai cum?).
De fapt, tot programul muzical al
şuşanelei a constat într-o audiţie de
benzi în conditii tehnice improprii. Să
dai 40 000 de lei pentru trei ore de
muzică de mahala, şi aia pe bandă,
şi câteva minute de "umor''! Numai
bietul public român învătat cu dic
tatura e în stare de asta. Dar avem
guvernele şi spectacolele pe care le
merităm.
Nu ştiu cine patronează Teatrul
"Tănase" şi Filarmonica ploieşteană.
Oricum, nu sunt antreprize particu
lare. E vorba de bani publici risipiti cu
acelaşi cinism cu care, din 1 996,
"reformiştii" continuă în sunet de fan
fară activitatea distructivă a predece
sorilor.
Horia Gârbea

de Patrie

creatură de care nu ai dreptul să te apropii; te simti dator
să o divinizezi, dar de fapt îţi inspiră teamă, de la dis
tantă. Sau, câp dintre cei care au clamat această "iubire
de Patrie" nu au rostit cu emfază cuvântul care, bietul,
în loc să o remarce pe ea, Îl laudă tot pe ei, adoratorii?
Patria, rostită accentuat, exploziv, de către cei care
răstoarnă capul pe spate de mândrie, flatap de compli
mentul pe care parcă şi-1 adresează lor. Patria care,
dacă sonoritatea ar permite, cere, ca şi românul- multi
plicarea literei direct proporţional cu afecpunea.
Curtezanilor de Patrie şi de Actor vreau să le reamintesc
că iubire înseamnă să ajup la vindecarea bubelor; nu să
le ignori, uituc, halucinat de propria dragoste. Caragia
le, cel care a ştiut cu prisosinţă acest lucru, credea cu sin
ceritate nu în "declamapunile galante", ci în "caldele
bătăi de inimă, pe tăcute".
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Premii?"

ână în toamna anului tre

mie!) greu să ne întreacă vreun alt

unificarea celor două secţii, fără nici

cut, teatrul românesc dis

revolu�onar! De pildă, pentru desfiin

un fel de condiţionare. Apoi, după

punea, la nivel naţional, de

tarea premiilor la Festivalul na�onal

unificare-pe care criticii au condiţio

premiile Festivalului naţio

de teatru organizat, în ordine, de Mi

nat-o, totuşi, de men�nerea Premiilor

nal de teatru "I.L. Caragiale", de

nisterul Culturii, Primăria Municipiului

Criticii, fapt otestot de vicepreşedinte

Premiile UNITER şi de Premiile Criticii,

Bucureşti şi UNITER, tu, ca ministru şi

ultimele ajunse şi ele la a V-a edi�e.

ca preşedinte, po� chiar să nu te-a

le executiv al UNIŢER! -, tu, ca de
onoare ce te afli, o faci pe niznaiul.

Nu erau chiar singurele, dar erau

mesteci. E suficient să numeşti un di

Spui că aşa nu-� mai place să te joci,

cele mai importante, atât prin pres

rector artistic al festivalului, să zicem o

că tu n-oi înţeles aşa şi că, de fapt,

,

tigiul cât şi prin valoarea lor pecu

dată la trei ani, şi el îşi va lua orice

n-oi zis nici într-un fel, nici în altul, câtă

niară, alte premii, de la diverse festi

responsabilil6� va crede de cuviinţă.

vreme nu-ti erau încă sacii în căruţă.

valuri teatrale din ţară (Braşov, Ora

Nici măcar n-oi nevoie să-I influenţezi

Acum, c-au ajuns toate în ograda ta,

dea, Timişoara, Satu Mare, Piatra

sau să-I "sfătuieşti", pentru că e obli

gota cu premiile! Ce atâtea premii?

Neamţ), oricât de utile şi bine-inten

gat să te "sfătuiască" el pe tine, în vir

Ajunge "cel mult unul singur", dar şi

ţionate, neridicându-se la rangul de

tutea faptului că tu îl plăteşti, să zi

acesta în cadrul

importanţă al primelor trei. Erau prea

cem, nu altfel decât în calitate de

UNITER, că şi criticii tot din UNITER
fac parte şi există o singură secţie de

Galei

Premiilor

multe? Fără îndoială că nu, având în

"consilier" al ministrului! Ba, e chiar

vedere valoarea de ansamblu a tea

indicat ca ministrul Culturii şi pre

critică, a UNITER-ului. Aşa că, dacă

trului românesc, diversitatea formule

şedintele (mai mult sau mai puţin de

secţia vrea să existe la U N ITER şi nu
sub cerul liber, trebuie să renunţe la

lor de spectacol, numărul mare de

onoare) al UNITER să nu se ames

creatori (actori, regizori şi scenografi),

tece în toate chichitele şi să lase direc

premii!

ponderea teatrului în viaţa spirituală a

torul de festival să facă exact după

demisia vicepreşedintele executiv al

Că doar n-o să-şi dea

tării şi, nu în ultimul rând, afirmarea

cum îl taie capul. Pentru început, el

României în lume prin valorile ei tea

poate "dispune" să dispară din titula

poafe să n-aibă o ţâr' de coloană

trale,

tură numele lui 1. L. Caragiale. Apoi,

vertebrală şi să joace mereu alba

unanim recunoscute.

Nimic

UNITER, care, ardelean fiind, nu

mai folositor stimulării acestora decât

dacă ne supără pe dinOuntru cuvân

neagra, co-n politică! Sau să se mire

premiile şi competitiile dotate cu pre

tul naţional (nu mai stăm de fleacuri,

şi să

mii.

când e vorba să ne integrăm!), chiar

a ne�nere de minte ? !

Şi totuşi, cineva - nimeni altcineva

dacă nu-l scoatem încă din titulatură,

"Renuntarea" n u l a orgolii, ci l a nişte

decât un actor ajuns ministru al Cul

putem să-I "nuanţăm" în fapt, adu

premii necesare teatrului românesc! 

turii! - a decis altfel. Căci, înainte de

când şi producţii franceze realizate de

avea să vină însă, ca de otâtea ori în

se

uimească mereu de el însuşi,

a fi ajuns ministru, actorul cu pricina

regizori români, ca la ultimul bal al

istorie,

ajunsese preşedinte al UNITER şi Pre

francofoniei! Cât despre premii, de

dovedindu-se încă o dotă virtutea de

d i năuntru,

oportunismul

miile UNITER trebuiau să rămână pe

ce să mai iosO iar nemulţumiri? Mai

c0pă1âi a românului, fie el şi critic de

primul loc, fără "concurentă" ! Ce a

bine nu le dom deloc, nu mai numim

teatru sau chior preşedinte al unei

tâta democ�e şi descentralizare?

nici un juriu şi "chestia" se rezolvă de

secţii de criticO teatrală. Iar docO print

Mai bine să le moară capra ! Vorba

la sine! O să zicem cO n-am avut

re

aia, azi eşti, mâine nu mai eşti minis

bani (chior dacă om avuti) şi lumea

(atunci dlnd de fapt nu era nimic de

tru! Pe când de la UNITER e mai greu

ne va crede, obişnuită fiind să vedă

decis,

să te scoată cineva, mai ales dacă ai

cum i se golesc buzunarele şi cum se

adunare generală să procedeze într

criticii care puteau să "decidă"
ei

fiind

mandotaţi

de

o

abilitatea să sugerezi "schimbarea"

duce totul de râpă prin sectoarele

un singur fel, nu în altul!) s-au aflat

echipei şi "împrospătarea" ei, propu

economice! Prima oarO e mai g reu,

aceiaşi "sfătuitori" sau "consilieri",

nând (conform regulamentului) un alt

până se constată că "merge şi-aşa"!

repede dispuşi să "negocieze" - nu

vicepreşedinte, o dată la patru ani!

După aia să vedem cine-o să mai

altceva decât o concesie cvasi-sim

Sigur că grija cea mare va fi salvarea

poată reintroduce premiile şi cu ce

bolică, adidl un singur premiu dintr

o)::>o renţelor, pentru că oala acoperită

bani, că de austeritate tot o să avem

o gală a Premiilor Criticii -, nu e greu
de imaginat cum "s-a căzut la pace",

nu dă-n foc, iar la scosul castanelor

parte şi în mileniul următor!

din foc cu mâna altuia (eventual a

Cu Premiile Criticii pare mai greu, dar

lăsându-se să cadă de fapt doar

unei comisii, ca la revistele de cuhurO,

nici pe ele nu-i mare lucru să le des
fiinţezi, dacă eşti tare la · machiaver

câteva

puse şi ele pe butuci, unele chior "li

fărâmituri

de

la

masa

U NITER-ului.

chidafe.. şi apoi "reînfiinJale", dupO

lâcuri. Mai întâi - ştiindu-se cât Îl

Ce s-a pierdut de fapt ? S-a pierdut

econo-

preţuieşti pe criticii din ţară! - propui

posibilitatea de a stimula şi recom-

modelul "restructu rOrii'" din
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pensa şi alte valori decât cele cărora
le pot reveni premiile, fixe, ale
UNITER.
S-a pierdut posibilitatea adoptării din
mers a categorii lor de premii la dina
mica vieţii teatrale, prin distingereo, în
primul rând, a formelor alternative de
teatru. S-a pierdut apoi posibilitatea
răsplătirii unor importan� creatori con
temporani ai spectacolului teatral,
aproape de neconceput azi fără
muzica de scenă, fără mişcare sceni
că sau fără "light-designer". S-a az
vârlit la coş consideraţia datorată căr
fii de teatru, desigur după ce unii
primiseră deja acest premiu! Cine să
se gândească apoi că diferenfierile
dintre cele două categorii de premii

nu făceau decât să îmbogăţească
peisajul vie�i noastre teatrale? Cele
ale UNITER se dădeau pe stagiunea
teatrală, iar cele ale Criticii pe anul
teatral, posibilitatea ca una şi aceeaşi
crea�e să ia, În timp, ambele premii
nefiind decât o reconfirmare a virtu
�lor ei deosebite!
Să fie oare atât de greu de priceput
faptul că existenţa mai multor cate
gorii de premii însemna mărirea şan
selor de a face nedreptăţi mai puţi
ne? Că, numind la nesfârşit aceiaşi şi
aceiaşi oameni care să facă, de pil
dă, selecţia şi la Festivalul naţional de
teatru, şi la Gala Premiilor UNITER, e
aproape inevitabil să-ţi asumi impu
nerea dozei de subiectivism a acelor

oameni, oricât de bine-inten�on� ar
fi ei?
Cine are de câştigat dacă teatrul
românesc e acum mai sărac cu o
Gală, a Premiilor Criticii, care era şi
un mare spectacol televizat? Doar
orgoliul unuia singur? Să vreo oare
domnul ador ajuns ministru să intre
în istoria culturii acestei ţări mai ales
prin ceeo ce a desfiinţat? Ei nu, asta
chiar c-ar fi prea de tot! OI. ministru
n-a desfiinţat nimic! Nici măcar ustu
roi n-a mâncat . A, dacă criticii înşişi
au decis aşa, asta-i altă poveste! El ce
vină are?
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Victor Parhon

�il:imfia imaginii

S hal�espeare
G

reu de apreciat în ce pro
porţie iubitorii de teatru frec
ventează cinematograful. În
orice caz, nebunia Oscarurilor din
acest an nu se poate să nu fi sporit
numărul de spectatori la filmul impor
tat prompt de către RO lmage 2000,
astfel încât oricine a puM paria în cu
noştintă de cauză, admirând ori con
testând cele 1 3 nominalizări şi res
pectiv 8 trofee (pentru rol feminin

după � topp ard
care, scrisă în 1 967, a fost adjude
cată de către teatrul absurdului, dar
care, ecranizată chiar de părintele ei
în 1 990, a intrat sub incidenta curen
tului eclectic prin excelentă, postmo
demismul atoatenonconformist, cu
cerind şi un "Leu" veneţian! De unde
şi subtila reconsiderare a structurii en
abÎme de "piesă în piesă", o capca
nă şi dublă, şi simbolică, în care per
sonajele secundare se metamorfo-

secundar, muzică originală, decoruri,
costume, scenariu original, rol femi
nin principal, film) obţinute de Shake
speare in Love.
Un film excelent construit pe niveluri,
astfel încât fiecare se delecteză direct
proporţional cu propriul bagaj de cu
noştinte shakespeoriene, într-o mani
eră interactivă. Pentru că spectatoru
lui i se face mereu cu ochiul, fiind invi
tat să intre în iocul de-a shakespearis
mul. Filmul porneşte ex abrupta cu o
scenă hot de cvasi-schingiuire a unui
individ "persecutat" de Shakespeare
însuşi, deocamdată scriitor la început
de drum şi în pană de inspiratie, ca
pabil să-şi aştearnă pe hârtie doar
semnătura.
Ideea iniţială a avut-o Tom Stoppard,
dramaturgul britanic reciclat scenarist
la Hollywood, binecunoscut datorită
faimoasei sale pseudo-parodii Ro
sencrantz şi Guildenstem sunt morţi

zează în elemente voyeuriste. Condi
ţie împrumutată de astă dată chiar
spectatorului devenit partener mai
mult sau mai puţin pasiv la spectacu
loasa desfăşurare de forţe ale unui
arsenal literar extraordinar, saturat de
aluzii şi calambururi, de anacronisme
şi paralelisme între teatrul elisabetan
şi show-biz-ul actual marcat de con
ventionalism. Care conventionalism
este ridiculizat în intriga poveştii din
poveste, respectiv istoria ivirii dintr-o
întâmplare "reală" a ficţiunii geniale,
ca rezultat al unui pariu regal: majes
tatea sa regina Elisabeta mizează şi
câştigă - fiind sigură că junele scriitor
îndrăgostit va fi capabil să-şi distileze
amorul într-o operă "adevărată".
Coeficientul de "adevăr" al acestui
storyatât de filmic a sporit şi prin con
tribuţia coscenaristului producător
Mare Norman, şi datorită regizorului
englez John Madden, rodat pe sce-
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nă, la radio şi televiziune, mai puţin
pe ecran (se află, la cei 50 de ani ai
săi, doar la al treilea film). După pro
pria mărturisire, a fost atras de acest
scenariu care aştepta de şase ani
(respins de mulţi confraţi, care-I consi
deraseră o comedioară superficială!)
pentru că i s-a părut că-I reprezintă
prin însăşi formula de work in pro
gress. Fiindcă subiectul constă în rela
tarea elabarării piesei Romeo şi Julie1c pe măsură ce se consumă un
crâmpei din chiar viaţa marelui brit. În
1 593 încă obscur autor dramatic,
tânărul Shakespeare apare umbrit de
gloria lui Christopher Marlowe, care-I
şi "depanează", sugerându-i cum
să-şi ţeasă intriga despre o oarecare
Ethel, fiică de piraţi. Noţiunea de pi
raterie este indusă nu întâmplător, ci
pentru a aminti că la vremea respecti
vă drepturile de autor încă nu-şi intra
seră în. . . drepturi . Idei primeşte
Shakespeare şi de la vedeta trupei
rivale, ce va da dovadă de generozi
tate camaraderească cedându-şi lo
calul atunci când Teatrul "Rose" e în
chis de autorităţi din cauza încălcării
legii prin care femeilor le era interzis
·să urce pe scenă. Dintr-un travesti
descoperit se iscă şi idila poetului So
netelor cu o tânără atât de pasionată
de teatru încât riscă totul pentru a
concura la rolul lui . . . Romeo. Dar iu
birea pare a nu avea viitor pentru că
"Ea" a fost deja zălogită unui lord lef
ter numit Wessex(!). Iar totul e dat în
vileag de un puşti delator, ce se reco
mandă Webster! O trimitere cu rico
şeu: pe de o parte, vizându-1 pe dra
maturgul epigon cu prenumele de
John şi apucături de "diavol alb"; pe
de altă parte, anticipând iniţiativa lexi
cografului american Noah Webster,
autorul seriei' de dicţionare ale limbii
engleze, iniţiată pe când textele
shakespeoriene încep să ajungă la
rampă în versiunea originală.
Inteligenta legitimare a vehiculării de
zinvolte de teme şi motive clasice în
tr-o sarabandă camavalescă în care
protagoniştii izbutesc să se substituie

eroilor autentici e susfinută în primul
rând prin umorul interpretilor: Gvvy
neth Paltrow gracilă, dar şi viguros
feminină în alternanţa Viola (vezi, în
stare incipientă, A 1 2-o noapte!), Ju-

��

aluri

lieta şi Romeo, Joseph Fiennes (fratele
"pacientului englez" Ralph!) cu al său
farmec masculin eterat, antrenat indi
rect pentru această confruntare teme
rară datorită unui personaj mai mo-

Teatrul

sub semnul lui

M

ai bine de un an, Kiss lldi
k6, directoarea teatrului
orădean particular ce-i
poartă numele (de fapt, se numeşte
Teatrul Mic, deoarece kiss înseamnă
miq, a tot plănuit cum va arăta pri
mul Festival al Teatrelor de Studio pe
care urma să-I organizeze. Visul ei
era legat de luna martie, când lumea
teatrală îşi sărbătoreşte "ziua" (27
martie). Luna martie s-a dovedit însă,
prin voia hazardului, nu o lună a bu
curiei primăvăratice, ci luna Zeului
Marte, războinicul. Pentru că, exact în
ziua când bătea gongul, răsunau în
Serbia şi primele rafale, cădeau şi
primele rachete şi bombe.
la Oradea s-a jucat teatru cinci seri
la rând. Dar ce spun "seri"? S-a jucat
teatru şi s-a dialogat pe tema teatru
lui cinci zile şi cinci nopţi. Mşti din
Iugoslavia, din Ucraina, din România
(Târgu-Mureş, Timişoara, Oradea,
Gheorghieni) au venit să spună lumii,
în chiar Ziua Mondială a Teatrului, că
această artă e vie, că nu dă semne
de oboseală şi, mai ales, că nu ce
dează în faţa atâtor încercări.
Printre cei prezenti şi îndelung aplau
daţi s-a numărat Teatrul "Kosztolanyi"
din Subotica (colegii lor din Novi Sad
şi o altă trupă din Subotica n-au mai
puM trece gran�a), care a adus un
spectacol ce vorbea, parcă, despre
ei: înfăţişa viaţa mizeră, umilinţele,
iluziile a doi emigranti sârbi refugiati
în Grecia. Membrii trupei se gân
deau ei înşişi foarte serios dacă, în
conditiile date, să se mai întoarcă la
casele lor sau să ia drumul pribegiei.
Ei au şi fost premiati pentru cea mai
omogenă trupă (premiile au fost
acordate exclusiv de public), în spec
tacolul Tavli de Dimitris Kechaidis,
regizat de llia de Riska din Germania.
Încântător a fost şi spectacolul-coupe
al Teatrului "lllyes Gyula" din Berego-

vo (Ucraina), cu binecunoscutele pie
se cehoviene Ursul, Cerere îh dlsOio
rie şi Despre efectul �uOOior al tutu
nului (regia: Vidnyanszky Attila). Prin
tre interpreti, şi un premiant: Trill Zsalt.
Este primul teatru de limbă maghiară
din Uooina, înfiinţat în 1 992. Un pro
gram extrem de serios, cuprinzând
piese de Shakespeare, Cehov, Bec
kett, Madach, Eliot, recomandă a
ceastă trupă tân&ră şi amb�ioasă.
Studentii de la Târgu-Mureş, clasa
Lohinszky L6r6nd, au jucat, în regia
lui Kincses Elemer, tv'larat-Sade de
Peter Weiss.
De la Timişoara au venit tot tineri, cu
un spectacol al Teatrului "Csiky
Gergely", în colaborare cu Teatrul
Naţional: Strip-1ease de Slawomir
Mrozek, în regia lui Florin Ionescu.
Orădenii (secţia maghiară a Teatrului
de Stat) au prezentat piesa unui oră
dean Varga Gabor -, Generclii. Un
punct de vedere original, o privire
matură şi prqfundă asupra eveni
mentelor evocate {executarea a trei
sprezece generali) şi, chiar, asupra is
toriei. În regia lui Meleg Vilmos, au
evoluat actori de primă mărime ai
trupei maghiare.
Trupa de teatru Kiss a prezentat piesa
lui Paskandi Geza VO rug(Jm sO vO
şlergefi pidoarele. Experimentatul re
gizor Szabo J6zsef a condus cu mână
de maestru o trupă de actori deopo
trivă talentati şi pasionap de munca
de studio: Miske Laszl6, Varga Vii
mos, h::s llbor, Kiss Torek lldik6.
Aceasta din urmă a prezentat şi un
spectacol pentru copii, dovedind un
talent deosebit - artistic, dar şi peda
gogic - de a comunica deplin cu cei
mici.
Secţia română a Teatrului de Stat din
Oradea a adus în dar colegilor. .. pri
vatizati spectacolul de studio Anoni
mul venefian de Giuseppe Berto. În

https://biblioteca-digitala.ro

dest, dar din aceeaşi "sferă": iubitul
de tinereţe al "reginei virgine" în Elizc
beth, un alt film minunat, lansat la
concurenţă . . .
I rina Coroiu

arte
regia lui Vrralie Lupaşcu, pe muzica
lui Florian Chelu, au jucat, cu pasi
une devorantă şi convingătoare, doi
actori talentati: Elvira Platon Rîmbu şi
Doru Fârte.
Teatrul "Figura" din Gheorghieni a
venit cu spectacolul Emigronfii de Sla
womir Mrozek. Interpreti : Bocz
Mesz6ros Zoltan (care semnează şi
regia) şi Cseke P. Peter.
Am lăsat la urmă trei spectacole spe
ciale, datorate unor actriţe de o sen
sibilitate şi un rafinament aparte, ce
le-au şi adus, de altfel, fiecăreia, pre
miul de interpretare feminină. Trei ac
trife - o unguroaică, o nemţoaică şi o
româncă au încântat publicul cu trei
spectacole de mare tinută. llyes Kinga
a tinut spectatorii cu sufletul la gură,
povestind unui preot cam tot ce fine
de viaţa a doi emigranţi trecuţi de
prima tinereţe. O confesiune, aşadar,
o lungă şi emotionantă spovedanie,
într-o catedrală unde a intrat ca din
întâmplare: sangele lui San Gennaro
de Marai S6ndor. Teatrul Fără Fronti
ere din Bucureşti, în colaborare cu
Teatrul Naţional din Timişoara, a a
dus-o pe Mihaela 5arbu cu un spec
tacol care i-a lăsat cu lacrimi în ochi
pe multi dintre cei prezenti. Cu fer
mecătoare copilăreli, cu o maturitate
născută, paradoxal, din situapa-limită
în care se află eroina, Arme Fronk a
Mihaelei Sârbu a fost o revelatie.
Regia: Liana Ceterchi. Ido Jarcsek
Gaza ne-a obişnuit de mult cu spec
tacole bune. De data aceasta s-a
întrecut pe sine, jucând Ah, ce zile fru
moasei de Samuel Beckett (secon
dată cu colegialitate de Bemd von
Bomches).
Alte premii: interpretare masculină Trill Zsalt, Varga Vilmos şi Kovacs
Levente; regie: Szab6 J6zsef; scena
grafie: George Petre.
Elisabeta Pop
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tonoml. Ceea ce � e
privit ca un ,...... este, t.1.
probabl, un stlnU P8I*U c:on
centrarea sugestllor, pentru
descoperirea acelui plus de ex·
presivitate, de --. ciutat prin

exista nici o legltură. Tocilescu
voia un muzical, o comedie
uşoară. in acelaşi timp eram pus
în situaţia de a mă plia pe tem
peramentul absolut fantastic al
lui Hausvater, care îmi cerea
veşnic altceva, îmi zicea într-o
sonorttiţle unui spetbaL
Să vă spun de ce e bine ca mu română aproximativă: "Vreau o
zica să moară o dati cu specta. muzică enormă". Iar eu trebuia
cotul in jurul nostru se afli spao să intuiesc gândul lui. Veneam la
Simt '"-'·adevăr o energie care ţii care, la un anumit moment, Tocilescu şi el îmi spunea: "Tu
se trage din toate întâmplările concentreazA vibraţiile sonore. mă trădezi. Aici oamenii te aş
vieţii mele, din temperamentul Ele au un efect special asupra teaptă. Cântă live. Fac muzica
meu, din dorinţa de a cunoaşte celor care asculti, şi uneori se împreună cu tine". Ştiţi cum se
înfăţişările ascunse ale lumii şi întâmplă - ca într-un fel de ma poate realiza acest balans,
de a mă reglsi tn fragmente de gie, printr-un miracol - să se acest mers pe sârmă, fără să
oglindă. Apare câteodată între producă o unitate de vibraţie. cazi în gol? Iubind foarte mult
oameni un fluid subtil, care echi· Universul se umple atunci de teatrul, dar fiind, într-un fel, cavalează cu o comunicare în re ecouri. Muzica de teatru are o . meleon. Lucram la Pericle în at·
gistre mai puţin accesibile în vibraţie aparte. Vibrează sau nu, mosfera aceea foarte dură mod obişnuit Când vin la o re se întâmplă sau nu se întâmplă Hausvater voia să se joace cu
petiţie în teatru, actorii îmi zic: minunea! Viaţa ei ţine de clipa sânge, să fie îngrozitor. Ajun
"Prezenţa ta ne încarcă, ne dă de graţie, iar dupl această clipă geam apoi în atmosfera destin·
ceva-". Acolo nu stau o clipi: suspendată în timp urmează, fi· să de la Mireasa muti. Automat,
urlu, dau din mâini, cânt cu ei - resc, tăcer�, golul, moartea. Es mă transformam. Probabil că
e o forţă în mine care se trans te ca o ardere cu flacără mare, am şi temperament de actor.
mite. Nu cred că lucrul în teatru o energie care ib1*1ează şi îşi Joc împreună cu interpreţii,
se poate face apatic, fără dăru· desface prea-plinul peste oa creez muzica o dată cu ei. Nu
cred în acei muzicieni care ră
ire totală. E o curgere de senza. meni.
ţii care împinge mai departe 1- • � � cu regizori dferiţi şi mân prizonieri în cetatea sune
mitele trăirilor, o înlănţt*e de v-aţi acomodllt cu stlurtle cele telor lor. Important este să fii
surprize, de revelaţii chiar, şi de mai variate. E clflcil si .vi pls· cinstit cu tine, să nu te minţi, să
poţi intra fără crispări şi confor
aceea "mi-au plăcut întotdeauna traţJ recognoedbU semnltura?
mai mult repetiţiile decât spec E aproape o obişnuinţă să lu· misme în atmosfera unui spec
tacolele, mai ales decit specta. crez tn paralel la mai multe tacol. Sunt puţini compozitori
colete de premierl. Uzwa inter· rnontlri. Aşa s-a întâmplat cu de muzică de teatru, cu toate că
vine când oboseşti psihic; când : colaborarea mea simultană la ţara asta e plină de compozitori
te istoveşti, şi atunci începi şi : două spectacole importante: Pe talentaţi. Muzica de scenă im·
viziunea lui Hausvater, şi plică o naturală înclinaţie către
si te repeţi, să umbli la "sertă ricle,
raşe". Există o oboseall a crea IVIireaA nUl, regizat de Toci teatru a creatorului ei. Şi ca să
ţiei care se răsfrânge în plan lescu. Hausvater îmi cerea o glisezi uşor între atâtea registre
fizic. in momentul în care, fizic, muzicl totall - cât dura specta trebuie să fii niţel cabotin.
n-aş putea transmite forţa muzi colul, dura şi muzica. Înregistră Ce res1mţ1ţ1 totuşi ca clscordant
cii �dite de mine, aş reflecta rile se flceau cu patru magne tntr-un spaţiu pe care 1 vedeţi
foarte serios dacă să continuu tofoane şi exista şi un percuţio atât de pin de armonie? V·a ne
nist llve. �plător, Jonson a nUţun'lit vreodatl felul tn care a
sau si fac altceva.
PAIZica de scenl nu are un pu fost contemporan cu Shake· sunat roozlca cbnneavoastrl tn
blc al ei şi nici o existenţA au- speare, dar intre spectacole nu spectacol?

arele numir de specta·
cole prin care v-aţi afir·
mat la Radio, la Televi·
ziune, tn teatrele din Bucureşti
şi din tari vi recomandA ca pe
un muzician dominat de un fel
de febrilitate, de o nelinişte
creatoare coloratl tn mereu
alte nuanţe. Care e sursa vital·
itlţH dumneaVollstri?

•

/
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Da, de multe ori. Bucuriile mari
sunt la repetiţii. La noi actorul,
totuşi, nu e un cântăreţ Eu nu-i
cer să devină altceva decât
este. Glasul lui nu trebuie să ţintească performanţe tehnice într-un sens clasic, ci emoţia care
să îmbogăţească personajul.
Eram nemulţumit când, la repetiţii, actorii erau preocupaţi, inhi·
baţi de faptul că urmează să
cânte. Le spuneam: "Uitaţi de
asta! Fiţi voi înşivă! Sunetele
sunt reperele pe care vă jucaţi.
Sunt ca decorul pe care păşiţi.
Le ştiţi acum. Sunt acele trei
trepte- Nu le mai număraţi! Urcaţi pe ele!".

Bucuria şi entuziasmul

cu

care

'
:

Lucrez de fapt fără pauză. Când
merg cu autobuzul, când mă
plimb, mi se întâmplă să mă rup
total de atmosferă şi să îmi pro
iectez muzici în interior. Câteo
dată, ceea ce văd - fragmentul
de imagine - îmi creează o e
moţie transferată apoi în partitu
ra pe care o imaginez, îmi des
chide o poartă către nişte sune
te care existau în mine, dar nu
se legau până în clipa aceea.
Când sunt pus în faţa unui text,
nu fac nimic altceva decât să e
liberez muzica pe care o con
ţine deja. De aceea, întâi mă îm
prietenesc cu e� îl învăţ pe dina
fară. Dacă nu îl cunosc, dacă nu
îi învăţ respiraţia, nu mi se dez
văluie muzica lui interioară. Ori
ce text bine scris are în el o
muzică. Actorul se încarcă, se
umple cu acele sunete şi le am
plifică. Există o relaţie şi între
decor şi muzică. De fiecare dată
cer să mi se arate măcar schi·
ţele. O muzică fără legătură cu
decorul naşte disonanţe, chiar
confuzii. Dacă un decor este
metalic, sunetele în scenă trebu
ie să fie tăioase. Un decor lumi·
nat cald cere un violoncel.

Ce a adlllgat modulul dumnea
voastrA de a gindi muzica fap
tul el lucraţi de adta vreme
pentru publcul nevlzut, avid si
ghk:eascl cln zgomote şi efec·
te sonore, cln muzica de atmos·
feri toatA mişcarea şi culorle
Ll'lei vieţi adevlrate?

care 1 va pregltl tn domeniul
mlşciri scenlce, al lmpostaţiel
vocale, al lnterpretlril la cel pu

stări şi de idei a unui spectacol
1.1'1 vis secret, 1.1'1 proiect

direct decât cuvântuL Orldt de
frumos e spus cuvintul, pAnă
ajunge la inimă se r1cette, Ima
ginea se voalează. Un actor se
desăvârşeşte prin muzic:i, exer
sează un alt mod de a Intra în
relaţie cu publicu� de .e cuceri.
Chiar dacă în teatru ea nu este
regină, muzica ne ..al dteo
dată calea pe care trec fngeriL

�

iml vorbiţi mi face si cred el

tot ce atingeţi cu gindul se
transformi mWaculos tn rRIZicl.

Prin zgomote şi rRIZicl teatrul
raclofonlc trebuie si suplneasel decorul cln scenl. Multe dintre lucrurile pe care le-a'n experimentat tn teatrul raclofonlc
m-au ajutat Imens pe scenl - fi.
,...te, oc:uplndu-ml cu altceva
dedt cu ceea ce fac Intr-un
studio de radio, dar fnţeleglnd,
in plus, Importanţa sugestiel
Ll'lei Imagini pentru ascultAtori.
rRIZicl se ajunge tn zone
f.ustk:e, tn fLI'Ic:ţle de senslbiltatea fteclrula. Pentru 1.1'1 cornpozitor e captivant si lucreze
teatrul raclofonlc, dar
Creaţia lui tşi glseşte sunetul
autentic doar tn acordul esenţial
cu sala fremltltoare, cu cei
care dlalogheazl sub bolta de

Aveţi

pe care ţineţi 51-1 � hlpi·
nit?
Da. Vi-I voi dezvălui în parte
acum. imi doresc din suflet să
realizez o şcoală. Am lucrat în
toate teatrele, încercând cele
mai variate experienţe. Vreau să
avem o şcoală care să dea ima
ginea a ceea ce înseamnă tea
trul muzical, iar o şcoală pentru
absolvenţii Facultăţii de Teatru,

ţin

1.1'1

Instrument, va da tn timp

ac:eastl Imagine. Tineri actori

trebuie si fnţeleagl el firi 1.1'1
bun antrenament tn ceea ce prl
vette mişcarea scen1ci şi muzi.
ca nu pot face � tn ac:eastl
meserie. fn RomAnia a. greu: ac·
torll sunt complexaţi de partea
muzlcall, pe care o percep ca
pe 1.1'1 efort tn plus. Nu ştiu dacă
muzica 1 face mai buni pe ca
meni, dar 1 face să comunice
mal Intens, mal lller. inveţi să
CLI'IOŞtl ceva cln ordinea secre
ti a SLI'Ietelor. Pentru că e cea
mai abstractl dintre arte, muzi
ca lntluerlţeazl psihicul mult mai
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C e a s cun d
?
Cos tume le .

ăudabilă şi încântătoare
iniţiativa lui Dan Puric (sce
nariu şi regie) de a crea spec

tacolul Costumele!...
Încântătoare prin revărsarea de
culoare, tinereţe, ritm, vivacitate, şi
lăudabilă datorită posibilităjii pe care
le-o oferă tinerilor şi chiarfoarte tineri
lor actori - mă refer la cei care ur
mează încă "noviciatul" Casandrei de a avea experienţa întâlnirii cu pu
blicul, mai exigent, al unui important
teatru bucureştean. Este şansa lucru
lui cu Dan Puric, cu coregrafa Maiou
Iosif, cu specialistul în step Bobby
Rubenstein la un spectacol de teatru
dans, cea a exercijiului mişcării şi
pontomimei, a receptării musculare a
muzicii şi şansa fiecăruia de a

descoperi sau redescoperi în sine
coarda unei altfel de sensibilităji artis
tice.
La aceasta din urmă face apel - şi în
cazul spectatorilor - lumea "costume
lor". În fiecare seară de reprezentaţie
se aud aplauze zgomotoase, iar pe
chipurile celor din sală, indiferent de
vârstă, se poate citi emojie, mirare,
surâs...
În fond, de ce place? Prin muzică,
mişcare şi culoare ideile scenariului
au ajuns uşor şi rapid la sufletele şi
conştiinţele celor prezenţi. o senzaţie
este înlocuită precipitat de o alta, lă
sându-ti impresia că treptat le uiţi şi le
pierzi. Dar în final, când "porada"
costumelor; a perioadelor şi visurilor
omenirii se încheie, rămâi cu senti-

mentul adânc resimtit că ai treC:ut tu
prin tine însuţi, prin propria-ji disponi
bilitate de a trăi. Căci aporenta încre
menire a unor costume de teatru ,
pline de praf, ascunde de fapt viaţa.
Viata personajelor închipuite de un
autor oarecare, dar care se dovedeş
te a fi porte posibilă a propriei noas
tre vieti.
În sce�ografia lrinei Solomon şi a lui
Dragoş Buhagiar; tinerii interpreti, cu
prospeţimea mişcării în situaţii ade
sea amuzante, îJi readuc zâmbetul
clipei. Dar în privirea lor interogativă
din final persistă porcă întrebarea:
oare suntem doar simple manechine
în decorul de teatru al lumii?
Alina Mang

Teatrologie anul
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Un re g i z o r
d o u a c r im e
O
-

pţiunea lui Vlad Mugur
pentru a pune în scenă
Crima din stroda lourdne
de Labiche atât la Teatrul Tineretului
din Piatra Neamţ, cât şi la Teatrul Ma
ghiar de Stat din Cluj poate fi o so
lujie împăciuitoare: şi românul, şi ma
ghiarul au din când în când nevoie

v

de râs şi voie-bună, iar o desprindere
de problemele cotidiene le-o poate
da maestrul vodevilului - l.abiche.
Însă repetitia a lăsat mereu o uşoară
insatisfactie.
Crima din stroda lourdne este un
produs de certă calitate - transportat.
Acjiunea se petrece într-un unic ca
dru, cu posibilităji de acces din toate

•

părţile (se intră, la un moment dat, şi
prin gura şemineului), şi atmosferă
mic-burgheză dominată de fotografi
ile sepia de familie. Comedia e mai
accentuată în varianta clujeană,
unde Bogdan Zsolt (Lenglume) impri
mă întregului spectacol o pronunţată
notă de horror şi mister. La Piatra
Neamţ, Claudiu Bleont - în acelaşi
rol -participă fizionomie cu prea mul
tă râvnă, diluând atmosfera detec
tivistică a piesei.
Apariţia finală a instrumentiştilor cu
măşti morbide - care la Cluj putea fi
interpretată ca adeverire a tuturor
temerilor lui l.englume, în tot cazul ca
permanentă planare a necazurilor în acord cu aerul de suspons al
întregului spectacol, la Piatra Neamt
e percepută ca o simplă şi îndătinată
ieşire la rampă, cel mult ca o prelun
gire a chefului din ajun.
Daria Dimiu

Teatrologie anul
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mai chemăm ?
la masă.

ăsfoind, acum câtva timp,

drei". În spectacolul de absolventă ei

ce e de făcut? Din câte am auzit,

coleqia

"Teatrul",

se înfăfişau ca personalităti bine defi

posibilitătile de alegere a candidatilor;

am dat peste un număr din

nite, cu voci lesne recognoscibile şi a

la concursul de admitere, s-au res

1 971 sau 1 972, care continea, între

desea inconfundabile, cu o stăpânire

trâns considerabil, atât la U.A.TC. cât

altele, o masă rotundă cu absolventii

fermă a tehnicii profesiei (intrând aici

şi la facultătile particulare; examina

I .A.TC. (actori), după şapte ani de la

felul de a se mişca şi de a sta locului

tarii se văd nevoiti să-şi relaxeze crite

revistei

terminarea studiilor. Majoritatea făcu

pe scenă, relatia cu partenerul, mo

riile, întrucât concurenta e destul de

seră "stagiul" obligatoriu în provincie,

dul de a tăcea şi de a-1 asculta pe ce

modestă. Dar; dacă e aşa, de ce nu

unii încă mai erau angajati pe la câte

lălalt etc., etc.), cu o tinută modelată

se reduce şi numărul locurilor puse

un teatru din tară, aljii ajunseseră

astfel încât să se "lipească" de retina

"la bătaie"? De ce, în loc de trei can

deja în Bucureşti. Cum se numeau

privitorului şi să rămână acolo cât

didati buni, să fie admişi treizeci proşti
sau, în cel mai fericit caz, mediocri?

ei? Florina Cercei, Valeria Seciu, Ion

mai mult cu putintă. Şi era vorba, de

Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan,

seori, despre întreaga distributie a

Pentru a nu se reduce corespunzător

Virgil Ogăşanu, Mihail Stan. Toti ju

unui spectacol, nu despre două-trei

şi "normele" profesorilor - mai multi

caseră, în teatrele în care lucrau de

cazuri privilegiate. Există oameni -

acum, parcă, decât oricând şi cu res

mai multă sau mai pujină vreme, ro

"de specialitate", dar şi "simpli spec

ponsabilităti foarte greu de precizat?

luri principale - sau, în orice caz, im

tatori" - în stare să-ti înşire astăzi, pe

În folosul cui produce Universitatea

portante -, toti colaboraseră cu regi

roluri, componenta cutărei clase de

(asupra acestei institujii se concen

zorii valoroşi ai momentului.

actorie de acum treizeci şi mai bine

trează preponderent interesul obser

Primul lucru care mi-a venit în minte

de ani, aşa cum s-a prezentat ea în

vatorilor; ca şi criticile lor) cohorte du

după ce am închis revista a fost: cum

spectacolul "de produqie". Eu, dacă

pă cohorte de absolventi insignifianti,

ar arăta

o astfel de masă ro

sunt întrebată ce am văzut acum do

sortiti să îngroaşe rândurile celor ce

tundă? Cine ar fi invitatii şi cam ce ar

uă săptămâni la Studioul "Casan

aşteaptă la "o reclamă în plus", în

putea spune ei? Câti dintre absol

dra" şi ce interpreti am retinut în ce

timp ce teatrele - şi nu doar cele din

ventii de acum şapte ani ai U.A.TC.

personaje, pat cel mult, după ce mă

provincie - nu pot juca decât anumite

(sau ai A.Tf, cum îşi zicea pe atunci)

gândesc îndelung, să citez cu aproxi

piese? (Căci, pentru altele, lipsesc "ti

ar putea fi în stare nu numai să pro

matie unul sau două nume. Şi nu

purile", "tipii" şi "tipele" cu diplomă

ducă o listă, fie şi scurtă, cu roluri din

numai eu.

de actori recalificându-se pe post de

tre cele numite "de referintă", dar şi

Cine e de vină? Şi, înainte de toate,

prezentatori 1Y, unii cu diqiune apro

acum

să argumenteze, cu citate din cronici,

ximativă, altii - sau aceiaşi -

excelenta interpretării proprii? Şi, mai

cu expresie nătângă . . . ) Cum

ales, câte persoane din afara teatru

este posibil ca tinerii să iasă

lui şi din afara familiilor respective cu

din facultate cu aceleaşi de

nosc numele a măcar doi-trei absol

fecte (de vorbire, de tinută)

venti de acum şapte ani ai Universită

pe care le aveau când au

Jii (sau Academiei) de specialitate? Mi

intrat şi cum explică "factorii

se poate obiecta, fireşte, că nimeni

responsabili" această situa

"n-a fost" de la început Valeria Seciu

tie? Sunt întrebări ivite nu din

sau Ion Caramitru, nici măcarValeria

dorinta răutăcioasă de a că

Seciu şi Ion Caramitru înşişi, că, peste

uta noduri în

douăzeci de ani, numele anonimilor

dintr-o sinceră îngrijorare în

papură, ci

actori tineri de astăzi vor desemna,

legătură cu fizionomia de

poate, personalităti cunoscute de

mâine a scenei româneşti.

toată lumea, vedete cu performante

Precum şi din exasperarea

răsunătoare la activ ş.a.m.d. Răs

unui om obligat, prin mese

pund: măcar de-ar fi să fie aşa! Şi îmi

rie, să vadă mai mult teatru

argumentez îndoiala: actorii despre

decât - uneori - şi-ar dori şi

care a fost vorba la început, la fel ca

decât - adeseori - poate su

multi altii înaintea lor şi tot mai putini

porta, în condijiile ce i se ofe

după ei, erau "identificati" de public

ră, tot mai frecvent, acum.

ca (viitoare) vedete încă de la prima
lor aparijie pe mica scenă a "Casan-

Alice Georgescu
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Lovit u ră

de teatru

u fac parte dintre aceia care,
aflati în străinătate, rămân cu
gândurile at1ntite tot asupra
vorbelor şi faptelor de pe Calea
Victoriei şi Bulevardul Magheru. De
aceea, o dată urcat în avionul care
urma să mă ducă de la ZOrich la
Geneva, am preferat să mă cufund
în lectura cotidianului "Tribune de
Geneve" în loc să deschid "România
literară" luată de acasă. Pagina cul
turală atrăgea atentia printr-un gru
paj redactat pe un ton de o vehe
mentă mai puţin obişnuită în tara
cumpănită şi supercivilizată a can
toanelor: Armand Gatti, personalitate
culturală aureolată de radicalismul
antipolitic şi contracultural al anilor
'60, fusese invitat la Geneva pentru a
realiza, ca autor total, un proiect tea
tral cu actori neprofesionişti: specta
colul de anvergură intitulat A doua
oolătorie în limba fTlC1)'tJ OJ suprorea
lişti la bord. Ştiam de ce, pentru Gatti,
era o a doua călătorie. Îmi aminteam
că, în anii '50, fusese reporter special
în Guatemala, de unde a relatat, în
reportaje răsunătoare, confruntările
interne (cu implicarea Statelor Unite)
soldate cu eliminarea preşedintelui
Jacobo Arbenz Guzmân, ceea ce a
pus capăt reformelor sociale cu ori
entare de stânga promovate între anii
1 946 şi 1 954 în această tară latino
americană. Revolta "zapatistă" din
1 994 a indienilor din Chiapas, stat
din sudul Mexicului, vecin cu Guate
mala, cauzată de expulzarea masivă
a agricultorilor în favoarea marilor
crescători de vite, a constituit impulsul
pentru această a doua călătorie a lui
Gatti, ca dramaturg politic acum, nu
ca reporter: Miza politică era sublini
ată şi de faptul că intrarea la specta
col era liberă, fiind solicitată doar o
contributie benevC?Iă în favoarea
indienilor din Chiapos.
Acreala grupării de reportaje din
"Tribune de Geneve" pornea de la
faptul că ini�ativa organizatiei AVAG
(Asociatia pentru Venirea lui Armand
Gatti) de a-1 invita pe dramaturgul
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la Geneva

francez se bucurase de receptivitatea
autoritătilor, care au sprijinit-o din
bani publici. Contributia statului se
ridica la 500 000 CHF, Loteria Ro
mandă a participat cu aceeaşi sumă,
consiliul municipal a dat 1 00 000
CHF, în definitiv, de ce atâta risipă? se întreba ziarul. Să nu uităm că ne
aflăm în oraşul lui Calvin, care a dus
atât de departe combaterea repre
zentatiilor teatrale, încât până şi
Rousseau ajunsese să fie convins de
caracterul lor pernicios. Viata teatrală
geneveză, molcomă şi mediocră,
este marcată de evenimente ca Doi
pe un balansoar de William Gibson
(cu Ludmila Mikael, ce-i drept), fapt
care spune multe. În acest climat, să
dai atâfia bani pentru un proiect stân
gist înseamnă nici mai mult, nici mai
putin decât să-ti tai craca de sub pi
cioare, la fel cum proceda aristocra
�a franceză sprijinind spectacolul cu
Nunto lui Figaro. Responsabilii politici
sunt chestionati cu severitate, ei
invocă "exemplaritatea" (?!) proiectu
lui şi prestigiul lui Gatti garantie a va
lorii artistice. Se aduc şi obi�i mes
chine referitoare la "deranjul" produs
de amenajările necesare (s-au făcut
prea multe modificări ale sPatiului de
joc, s-au folosit prea multe reflec
toare, pentru altii n-a mai rămas
nimic etc.). Se merge până acolo
încât se critică lungimea discursului
introductiv al lui Gatti (veritabil prolog
dramatic în care se explică intentiile
spectacolului), aruncându-i-se în
demnul
insolent
'Taisez-vous,
,

Gatti!".

Incitat de acest "scandal", am �nut
neapărat să ajung la spectacolul din
seara respectivă. Intrarea era liberă în
limita locurilor disponibile, care tre
buiau rezervate telefonic, dar robotul
a răspuns că totul era "complet'�
pentru toate spectacolele. Am pornit
imediat spre locul faptei, hotăn1 să
forţez intrarea. S�ul neconventional
ales era hala H2 din '�teliers de
Secheron", echivalentul genevez al
uzinei de utilaj feroviar "Grivita Roşie"
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din Bucureşti. Am găsit cu greu locul
cu pricina, rătăcind prin ateliere
uriaşe cu asfalt pe jos şi mici râulete
de ulei (peisaj familiar celor cu
amintiri din practica în întreprinderi)
pe unde îşi mai făceau de lucru
câtiva muncitori răzle�, uit� acolo
din epoca industrială. Cerându-le să
mă ghideze spre H2, am remarcat
resentimentul lor, privati nu numai de
spatiul fizic de lucru în favoarea
"saltimbancilor", ci şi de spatiul
abstract de afirmare socială în fa
voarea manipulatorilor de simboluri.
lată-mă, în sfârşit, în mijlocul comedi
enilor lui Gatti Mă primeşte Valerie
Zerr, care şi-a asumat managemen
tul proiectului. Aflând că reprezint cea
mai importantă revistă teatrală din
Bucureşti, mă primeşte cu complici
tate amicală: voi asista la repetitie, voi
avea o discutie cu Gatti voi avea un
loc privilegiat la spectacolul de seară.
Platforma de joc este acoperită de un
imens covor decorat cu motive ale
imagisticii abstracte Maya. Pe pere�,
imagini imense ale luptători lor pentru
libertate din America spaniolă, dintre
care îi recunosc cu uşurintă doar pe
Rigoberta Menchu şi pe Che
Guevara. Mi se explică cine sunt
Michele Firk şi Leonard Peltier, figuri
emblematice a le anilor ' 70. O
intentie de rafinament determină
corespondenta coloristică dintre cele
patru sectoare ale covorului, determi
nate prin diagonale, şi cei patru pereti
ai halei. Concep�a spectacolului este
determinată de legea liberei asocieri
a . cuvintelor şi imaginilor, atât de
dragă suprarealiştilor: De altfel,
suprarealismul este privit aici ca ulti
ma revoltă a spiritului împotriva
aservirii fată de o anumită stare de
lucruri. Într-o singură sintagmă,
suprarealismul în slujba revolutiei,
cum spunea Andre Breton, prietenul
lui Armand Gatti. Totul se desfăşoară
sub semnul conceptului maya
Ozibilnocac, ceea ce înseamnă "scris
în timpul nop�i". Este denumirea unui
templu care a adăpostit pe un dis.

,

cipol al Marelui lzomno, eroul civi
lizator al moyoşilor, inventator al
scrisului, core-şi petrecea nopţile
desenând pe foi de hârtie de smo
chin glifele, semnele elementare din
core se compune orice discurs. Spec
tacolul reprezintă un ore de legătură
între glife şi graffiti, printr-o lectură "de
noapte" o istoriei contemporane,
core descoperă ritmurile cosmice
îndărătul temporalului, civilizaţia uni-

versului ca fundal al
civilizaţiei planetei.
Actorii neprofesio
nişti, având cu
noştinţe
precare
despre intonaţia şi
mişcarea scenică,
sunt angrenaţi în
mişcări colective şi
enunţări ritrnate de
sloganuri de tipul:
"Să iei în stăpânire/
să exploatezi/ să eul
tivi/ să prazi/ să de
vostezi/ etc. etc.".
OMUL, cu majus
cule,
este
con
damnat de socie
tatea actuală să fie
sau proprietar (văzut
de la dreapta), sau
funcjionor (privit din
stânga). Regăsireo
simbolurilor culturii
moyo
este
un
remediu la agonia limbajului core nu
ne moi permite să ne articulăm des
tinul în afara structurilor deterministe
ale utilitorismului. Energia vitală tre
buie opusă acumulării de proprietăji,
ratiunile practice trebuie să cedeze în
faţa Rojiunii universale, omul să fie
deplasat din centrul unui demers axat
pe dorinţă înspre o unitate integra
toare în core să-şi găsească, în fine,
raţiunea de o fi. Dincolo însă de alti-

tudinea filosofică afişată, de vivoci
tatea imaginativă o textelor şi de
entuziasmul implicării actorilor, nu
poţi să nu remorci încremenirea
autorului în proiectul neîmplinit al
stângii, cu toate poncifurile pe core le
cunoaştem de atâta omor de vreme:
războiul civil din Spania, neocoloniol
ismul, războiul din Vietnam, tiers
monde-ismul anilor '60 ş.cl.
Discutând cu Armond Gotti după
spectacol, în contextul unei ceremonii
modeste numită "paharul prieteniei",
l-am întrebat cum priveşte remarcile
răuvoitoare din presă. Mi-o servit, cu
o certitudine descurajantă, o ripostă
clişeu de mult demonetizată: cine-I
atacă nu poate fi decât un (blestemat
de) fascist. Mi-o spus că spectacolul
era destinat să "sucească gâtui psi
hologicului", obiectiv pe core prietenii
săi suprarealişti îl atinseseră, de altfel,
încă de pe vremea lui Artoud. În pofi
da dorinţei de o epato, de o contes
ta, de o scondolizo, rămânea din
nefericire evidentă incapacitatea de a
inova. Se pare că, cel pujin deocam
dată, proiectul stângii nu moi poate
stârni imoginojio într-atât încât să o
focă să treacă înaintea cunoaşterii.
De aceea, cu toată anvergura
demersului şi cu tot entuziasmul afer
ent, nu s-a atins scopul declarat, citat
din Rousseau, acela de o do specta
torii în spectacol.
Adrian M ihalache

�1nrerevazut
Azilul de noapte
V

U n b u c h e t d e fl o r i
p entru un s p e c t a c ol
noapte L

a Azilul de
montat de Ion Cojar la
Teatrul Naţional - am
fost pentru prima dată cu pri
lejul uneia dintre cele dintâi
reprezentaţii. Sala Mare foş
"
nea: o "mare de oficialităţi,
actori, regizori, critici, prie
teni, veniţi să vadă nu nea
părat transpunerea scenică a
unui text clasic, ci mai curând
distribuţia. De mult nu fu
seseră adunaţi la un loc atâţia
actori de consistenţă ai teatru-

lui românesc. Spectacolul în
semna şi o sumă de reîntoar
ceri pe scena Naţionalului:
Marin Moraru şi Draga Oltea
nu-Matei. Nu în ultimul rând,
o probă: cum îşi vor sta ală
turi regizorul (cunoscut pen
tru modul în care lucrează cu
actorii), interpreţii (cei mai
importanţi ai momentului) şi
scriitorul rus Maxim Gorki
(identificat cu ideologia co
munistă,
îndeosebi
după

1990)?
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Dincolo de reuşitele artistice a
fost remarcat efectul straniu
de punere laolaltă a actorilor
aleşi: împreună, păreau că se
anulează reciproc. Poate din
cauza "prospeţimii" specta
colului ori din pricina audito
riului specializat, ei se con
centrau să dea maximum de
valoare; drept consecinţă, ară
tau ca şi cum, pentru ei, tex
tul era un permanent mo
nolog, iar nu un prilej de re
laţii. Această senzatie era sub-
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liniată şi de micul practicabil
aşezat de către regizor - cu
un scop foarte onorabil şi jus
tificat de interpretarea scrietii
- în centml scenei. Aici fie
care dintre locuitorii azilului
îşi rostea drama, iar actorii îşi
etalau talentul .
Revăzând, la un an de la pre
n�ieră, AziluL .. , am constatat
cu bucurie că actorii nu mai
au intenţia să dovedească
nimic. Euforia "şcolărească" a
trecut. Acum sunt "aşezaţi" în
roluri, comunică unii cu alţii
şi toţi cu publicul. Spectacolul
are o armonie intrinsecă dată
tocmai de ceea ce a lipsit la
început: relaţiile. Au dispămt
pasiunile, dar s-a format o
înţelegere din priviri, tacită, ca
într-o căsnicie aflată la nunta
de aur.
Unii dintre ei fac ceea ce s-au
obişnuit: joacă - impecabil, e
drept -

zenţe care - e nevoie de pu
tin patetism pentru a spune a
cest lucm - mângâie şi în
fioară: Radu Beligan e tine
reţea veşnică dar şi întru
chiparea cinismului, fie că
declamă versurile Actomlui
decrepit, fie că ţopăie fericit
că a găsit o ieşire salvatoare
din azil ; Mircea Albulescu
(Satin) este, ca şi în viaţă, un
sofisticat maestm al înfloritu
rilor şi al lunecuşurilor diplo
mate; Gheorghe Dinică (Lu
ka), dincolo de binecunos
cutu-i surâs maliţios, are arta
de a asculta, de a fi prezent
când tace, de a face posibilă
evoluţia personajului chiar
când acesta nu are replică.
Sala Mare a fost, şi de astă
dată, plină. Dar de public
obişnuit, care nu pretindea
decât o seară agreabilă. Un
public ce a venit, cu sigu
ranţă, tot pentru actori .
Încă un amănunt, de dragul
coloritului în relatare. Tră-

gând cu urechea, am auzit
câte ceva despre "netnulţunn
rile" spectatorului de teatru.
Tânăm l de alături, o figură
simpatică de tocilar cu accent
moldovenesc, a dat mai întâi
o fugă, în pauză, pe la Regele

şi cadavrul,

care se desfăşura
conconntent la Sala Amfi
teatru, spectacol despre care
dorea numai să ştie "ce mai
face" (am dedus că-1 mai vă
zuse); din destăinuirile făcute
însoţitorului, la întoarcere, am
mai aflat că în săptămâna ce
urma "se pusese" - ce lipsă
de inspiraţie! - Tou;ou.rs l'a
mour în acelaşi timp cu Re
gina ma.tnă şi că - am avut
lângă mine mărturia de netă
găduit a vorbitomlui - se mai
practică intratul la teatru ofe
rindu-se flori,
cu
doamnei de la uşă.

înţeles,

Mirona Hărăbor
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a
apărut în '1\devărul literar şi
artistic" din 30 martie, Asociatia Scriitorilor din
Bucureşti, Seqia de Dramaturgie, emite un fel de
răspuns în aceeaşi publicaţie. Răspunsul începe cu:
"Secţia de Dramaturgie a Asociatiei Scriitorilor din
Bucureşti a luat act. . . ". Neadevărat! Seqia de Drama
turgie nu a luat act! Sunt membru al acestei secţii şi nu
numai că nu am luat act de articolul din '1\devărul lite
rar şi artistic" al Cristinei Modreanu (după cum, sunt
convins, nici alti membri ai secţiei nu au luat act), dar nici
nu pot fi de acord cu unele afirmatii cuprinse în răspun
sul dat.
Mai întâi, Cristina Modreanu e pusă în suita "altora",
"încă mai putin cititi decât domnia sa", care i-au îndem
nat pe dramaturgii români, timp de patru decenii, să
vorbească "despre oameni aşa cum sunt ei". Şi cum i
se ripostează? Cu un articol semnat '1\sociatia
Scriitorilor Bucureşti, Seqia de Dramaturgie", după
modelul decretelor semnate "Partidul Comunist Român,
Comitetul Central"! Apoi, la observatia (care, fireşte,
poate fi discutată} că - spre deosebire de piesele româ
neşti - o piesă americană jucată la Teatrul National
(Drogoste în hala de peşte) are meritul de a vorbi "des
pre oameni aşa cum sunt ei", Asociatia Scriitorilor (?!)
răspunde cu o glumită de gust îndoielnic: "De altfel, da
că de tacâmuri de pui, peşte congelat, cotlete şi alte ali
mente se ocupă alte dramaturgii, aceea românească îşi
mai găseşte timp şi referiri la «oamenii aşa cum sunt
ei»". (E ca şi cum ai spune că dramaturgie
românească se ocupă de spitale, batiste, sexe, cafele,
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câini, bufete, şi nu de oameni!) În consecutie acestei
glumite cu tentă "patriotică" şi substrat "protecţionist", se
dau şi exemple de, probabil, "oamenii aşa cum sunt ei"
din dramaturgie românească a ultimilor ani: "Petru cel
Mare, Cristofor Columb, Orbul Borges, Vărul Shake
speare şi chiar Isus şi Evangheliştii Săi", '1\sociaţia Scrii
torilor Bucureşti" prefăcându-se a nu pricepe (sau chiar;
vai, nepricepând) că e vorba de cu totul altceva şi
altcineva.
Mă tem că anonimul sau anonimii ascunşi în spatele
noului Comitet Central al Partidului Comunist Român
n-ou făcut decât să se afle pur şi simplu în treabă, fără
să li se fi cerut acest lucru.
Dumitru Solomon

P.S. În spiritul adevărului (literar şi artistic}, mă simt obli
gat să-i atrag atentia doamnei Cristina Modreanu că în
'1\devărul" din 1 5 februarie 1 999, apropo de specta
colul Cum ....O place de la Braşov, a scris una: "Sprijinit
de viziunea extrem de originală a scenografiei (sic!)
Vioara Bara, autoarea costumelor; şi de restul echipei cu
care a lucrat (. . .), Alexandru Colpacci a realizat un spec
tacol cu o aparentă barocă în care un rol important
revine actorilor", iar în '1\devărul literar şi artistic" din
2 martie 1 999 a scris alta: " ... sub costumele create de
Vioara Bara, costume încărcate nu de sens, ci de culori
şi aglomerări de materiale în combinaţii dintre cele mai
lipsite de gust". După care e zdravăn urecheat tot spec
tacolul. Care este . . . Adevărul?
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