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Teatrul extrem
de. sărac
P

recizez din capul locului că sintagma din titlu nu are acelaşi înţeles
cu teatrul sărac, legat indestructibil de numele lui Grotowski şi
reprezentând unul dintre experimentele teatrale importante ale seco
lului nostru. Teatrul extrem de sărac nu este consecinţa unui program, a
unui gând, a unei teze doctrinare, ci a penuriei structurale, care se agra
vează pe zi ce trece, a precarităţii unei societăţi care nu-şi mai poate
îngădui bucuria deplină a jocului secund, beatitudinea evaziunii în ficţiune.
Teatrul sărac are o determinare intrinsecă, in timp ce teatrul extrem de
sărac la care mă refer este determinat extrinsec.
În România comunistă şi postcomunistă arta actorului, aportul uman, talen
tul aveau şi continuă să aibă valori derizorii. Din devizul unei producţii (de
teatru sau film), talentului (dramaturgie, regizoral, actoricesc, scenografic,
10 %, restul reprezentând costurile materiei
muzical etc.) ii revine circa
inerte (lemn, pânză, carton, aparate, curent electric, cuie... ); in devizul unei
producţii străine, în speţă capitaliste, proporţia arată exact invers. În ciuda
subevaluării "celui mai preţios capital", teatrele vor trebui să se bazeze în
producţiile lor, din cauza bugetelor din ce în ce mai străvezii, în special pe
actori, pe efortul şi talentul lor plătit mizerabil. (In timp ce scriu aceste
rânduri, aflu că actorii şi personalul tehnic al Teatrului Naţional din Cluj
protestează public reclamând salariile mici şi lipsa de locuinţe - un tehni
cian de scenă domiciliază intr-un coşciug din magazia de recuzită!-, iar
directorul general al teatrului, Dorel Vişan, solicită să i se retragă titlul de
Cetăţean de Onoare al Clujului. Nu ştiu să mai fi existat o situaţie atât de
explozivă în toată istoria teatrului românesc.)
Teatrul sărac se face în general fără decor, costume, recuzită. Teatrul
extrem de sărac tinde să se facă şi fără plata corespunzătoare a actorilor şi
tehnicienilor de scenă. Ne îndreptăm târiş-grăpiş către mişcarea de amatori.
Până la implicarea în actul de cultură teatrală a banilor particulari, până,
deci, la crearea unei economii cu adevărat capitaliste, cultura - inclusiv
teatrul - este nevoită să se sprijine în primul rând pe banii publici. Ceea ce
înseamnă că statul trebuie să aibă în vedere cultura.
Altminteri, pericolul care ne pândeşte e nu numai acela al deculturalizării
şi deprofesionalizării, dar şi al transformării omului din această părticică a
lumii într-o simplă combinaţie de aparate: digestiv, locomotor, circulator
etc., adică într-un soi de maimuţă humanoidă cu propensiune spre amoebă.

Dumitru Solomon
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Te trul şi publicul său
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ingurul şi cel mai justificat
regret legat de vremurile de
demult (dinainte de 1989)
ar putea fi cel referitor la cozile de
la casele de bilete ale teatrelor, la
sălile neîncăpătoare pentru sutele
de spectatori ce foloseau orice ter
tip pentru a intra la un spectacol:
de la clasica "pilă", la banalul
"cinci lei" ascuns discret în mâna
plasatoarei. Cum şi din ce motive
se întâmplau atunci toate acestea,
se ştie bine. Din ce motive, azi, cel
mai adesea sălile sunt ocupate
doar în proportie de 50-60%, se
ştie foarte bine. Dar cum e posibil
acest lucru, în conditiile în care în
toate teatrele există un departa
ment care se ocupă numai de "pro
motionarea" şi vinderea specta
colelor, vom încerca să explicăm.
Ancheta noastră a vizat în primul
rând teatrele din Bucureşti, mai
putin cele pentru copii, care bene
ficiază de un public special.
Fiecare dintre aceste institutii are în
repertoriu (stagiunea 1998-1999)
cel putin zece titluri. În mod obişnu
it se joacă trei sau patru spectacole
pe săptămână. Teatrele care îşi pot
permite luxul să joace cinci sau
şase spectacole ·şi, uneori, chiar
matineu, fie sunt situate pe marile
bulevarde, unde afluenta de public
este maximă (Odeon, "Nottara",
T.N.B.), fie au două sau mai multe
săli (T.N.B., "Nottara", "Bulan-

S

dra"). Restul (Comedie, T.E.S., Mic)
practică, de obicei, programarea
spectacolelor în weekend sau, cel
mult, începând de joi. Un singur
lucru îl au în comun: numărul mic
de spectatori. Într-un oraş cu aproxi
mativ 2,5 milioane de locuitori, fie
el şi capitala tării, şi cu o ofertă
teatrală în medie de 30 de specta
cole pe săptămână, se vând
15 000 de bilete. Dar pentru că
atât concurenta mediilor de comu
nicare cât şi a teatrelor între ele nu
este deloc de neglijat, s-a inventat
acel departament menit să salveze
sălile de spectacol de pustietate şi
să pună ordine într-un sistem guver
nat de haos şi de umbra unei vagi
reforme. Numele lui poate că nu
este chiar întâmplător: Serviciul
Organizare Spectacole. Că el se
luptă cu morile de vânt, că
mijloacele bugetare ale unui teatru
nu permit o publicitate civilizată
pentru fiecare spectacol în parte,
că studentii şi elevii cărora li se
vând biletele sunt aceiaşi (în
fiecare săptămână şi pentru toate
teatrele), nu mai contează. Sau, de
fapt, nu interesează pe nimeni. În
cazul în care nu sunt spectatori,
există măcar un tap ispăşitor. Altfel,
pentru teatre riscul ar fi major.
Căci, în afară de câteva invitatii
per spectacol, de publicul de spe
cialitate (care oricum intră gratuit),
de fani ai unor actori sau regizori,

•

cu greu se mai poate umple astăzi
o sală de teatru. Aşadar, rolul aces
tui departament este unul pe <:ât de
ingrat, pe atât de nedefinit. In loc
să se ocupe realmente cu organi
zarea unor seri de spectacol (seri
speciale, dedicate unor categorii
aparte de public, cu colocvii, cu
întâlniri deosebite, poate chiar cu
party-uri), este obligat să facă orice
pentru a aduce spectatorii în sală.
De multe ori, fără a tine seamă de
calitatea sau de gradul de civiliza
tie al acestora. Şi, astfel, munca
oamenilor care transmit - poate
fără să vrea sau fără să ştie S.O.S.-ul teatrului românesc nu este
altceva decât o continuă cerşeală
pe la portile altora, încercând să
vândă un produs de o calitate
îndoielnică.
Nu S.O.S.-ul poate aduce lumea
înapoi la teatru, pentru că nu pu
blicul e problema, ci calitatea
spectacolelor: se produc patru sau
cinci spectacole într-o stagiune- la
teatrele cu o singură sală -, dintre
care două sunt spectacole "de ser
viciu" şi doar unul sau două, ceva
mai apropiate de arta teatrală. Iar
rezolvarea nu rămâne decât una
singură: renuntarea la structurile
fixe, la stupida "angajare cu plată",
trecerea la teatrul de proiecte şi la
concursul pe rol. Într-un cuvânt:
REFORMĂ.
Corina Stan

intre p iesa
.

e vorbeşte cu părere d e rău
despre cum, înainte de
1989, publicul se aduna la
teatru dintr-un soi de spirit de rezis
tentă. Se crea un sentiment de soli-
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şis ec · aco 1
daritate, iar faptul că acest "împre
ună", atât de total, nu mai există în
prezent este tocmai pricina regretu
lui: teatrul românesc nu mai e ca
pe vremea sălilor pline de atunci.
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De ce mai vin, totuşi, spectatorii la
teatru? Nu cumva e nevoie, în
ceea ce-i priveşte, de o demiti
zare? În definitiv, avem de-a face,
în linii mari, cu aceiaşi oameni de

dinainte de revoluţie, care, din
câte se observă, sunt în continuare
fideli teatrului.
Am discutat cu spectatori de. la
Teatrul Naţional, de la Odeon şi
"Nottora". Ancheta noastră confir
mă că principalul criteriu pe core
bucureşteanul îl ore în alegerea
spectacolelor este distributia. Ea
constituie o regulă mai ales pentru
constanţii amatori de teatru, în
pragul pensiei, core urmăresc de
mult cariera anumitor interpreti-

.
N

vedete. Unii, spre exemplu, preferă
Teatrul Naţional şi "Bulandro" pen
tru că aici sunt moi multi actori con
sacrati decât tineri (o se citi:
necunoscuţi).
Majoritatea celor întrebaţi ştiu aşa cum era de aşteptat - că există
o diferenţă între termenii piesă (cu
referire la text) şi spectacol (defi
nind transpunerea scenică a textu
lui). În schimb, multi vorbesc despre
o predilectie pentru autorii clasici
(oare asta nu ne spune nimic?) din
tre care cei străini sunt
favoriţi. În rest, se vine
la teatru la recoman
darea prietenilor şi
mai puţin a criticii, sau
pur şi simplu pentru că
"teatrul e singura artă
core moi persistă în
ziua de azi" (măr
turiseşte cu gravitate o
spectotoare de la
"Nottora").
Se pare că afişul
joacă un rol destul de
"oarecare" în alegeri
le publicului. El este
considerat mai putin
artă şi moi ales sursă
de informaţii. Dar nu
determină hotărîrea
de o vedea specta
colul.
Toată lumea recunoaş
te că pretul biletelor e
prohibitiv. Din cauza
aceasta, se merge

doar la spectacolele despre core a
circulat zvonul că "se merită".
Nimeni nu se aventurează la o
montare nemediotizată (îţi pui şi
întrebarea cum se face, atunci, că
există public la o anumită parte o
teatrului şi cum se explică aplauze
le în picioare acolo unde te aştepţi
mai curând la fluierături). Unii din
tre interlocutori privesc problema
mai cu îngăduinţă: pe scenă sunt
"oameni core muncesc". Tot acest
din urmă motiv îi determină să
treacă cu vederea, fără exigenţă,
momentele neplăcute când au fost
înşelaţi în aşteptări şi să spună
despre artişti că "poate au avut o
zi proastă".
La întrebarea dacă îşi amintesc de
investijii care nu ou meritat banii,
sunt
sancţionate
spectacole
berechet (nu le pomenim, din deli
catete). Un spectator de la
Naţional a precizat că nu e vorba
de bani, ci de timpul pierdut.
Cineva a subliniat că o montare nu
include numai textul şi actorii, ci şi,
mai ales, "mâna regizorului" (cum
spune spectatorul cu pricina). lată
ce îi stârneşte, în plus, pe români
să meargă la teatru, individuali
zându-1 ca artă în rândul celorlalte:
regizorul te ajută să nu-ti iroseşti în
van prezenta la un spectacol
căruia puteai foarte bine să-i afli
acţiunea acasă, citind piesa.
Mirona Hărăbor

Incident e

epotrivirea dintre cerere şi
ofertă se exprimă nu doar
prin săli cu multe - prea
multe - locuri goale, ci şi prin situ
aţii discordante ca aceea relatată
în Evenimentul Zilei" (26 mai) într
"
un reportaj de la spectacolul T ES
cu Băieţii de aur (în distributie:
Radu Beligan şi Ion Lucian): "0
sută de elevi de la Liceul 1 2 CFR
ou provocat un adevărat dezastru".
Ei au izbutit să creeze un spectacol
paralel celui de pe scenă: de cum
au intrat în sală au început să
"
înjure, să scuipe pe jos, să fluiere
(...) să aplaude ostentativ, să insulte

şi să facă remarci obraznice, pre
cum Stai ios, baba! (...)câţiva s-au
urcat b balcon şi în loje, de unde
au strigat BUG Mafia, Sunt băiat
de cartier, Sunt băiat-băiat". Este
evident că nimeni nu s-a obosit să-i
întrebe pe elevi dacă vor să vodă
spectacolul la care li s-au cumpărat
bilete, nimeni nu le-a explicat codul
de comportare într-o sală de spec
tacol.
Asemenea incidente nu sunt o ca
tastrofă. În amintirile oricărui actor
există asemenea episoade. Doar
că ele se petreceau în zone izolate
şi se dotorau neînţelegerii, nu osti-
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lităţii. Nici un fel de reformă curi
culară nu poate scuti şcoala de
obligaFa de a le prezenta elevilor
varietatea ofertelor ·intelectuale.
Numai după aceea poate fi incri
minat refuzul lor. În absenţa oricărei
reclame din partea serviciilor spe
cializate ale teotrelor şi o oricărei
pregătiri din partea şcolii, teatrele
vor rămâne frecventate de babe,
iar după dispariţia lor pe cale na
turală, scenele vor fi ocupate de
BUG Mafia.
M. Boiangiu
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Sunt actori-speaacol a căro;. �..,..""'.."."""""'""'
Obişnuiţi să extragă mustul din miez'!dli.�tinlf:eicfr.
rânduri sărace
temperamentul
e:x]IJloiZiJ�'".iJm:lire.IJţa
.
..
acestor actori, reporteru� SjJf;qc.(4!crr rrzvu�JUI.fi"'U1"e

gat, Însă, �nhiţdfiile: CU COl>rlţl/ţd;ţa,tea
însăşi subiectele, qureroc�S€!
i să te prăpăd
de � eu

A

�

făcut lnstitu ul
eatru. Am
să fiu ziar;i,stă. Exista pe
Facultatea de Dre�t o secţie de
-dar în '54-'55 erqu"ti[npuri foarte
·
Su �t pe jumătat� · liancă, familia
fo repatriată in
Aveam un
Re ulo ş� n�o nvenabil şi de
.
putut să urmez. această facultate.
·
întâmplare, am.. �jyns la Reşiţa, unde am

'J

şim,e.am despărţit Ca regizor,
puţin, dar ca director, ca om
ca valoare a scenei mondiale, a
care m-au durut Mi-a părut
'llitl:tât:'d'e rău, de pancă m-ar fi trădat fiinţa
dragă; am suferit la fel de mult
toate că mi-a rămas o cenuşă în
mi-ar plăcea să mă mai întâlnesc o
cu Andrei Şerban sub acest soare şi
mai putem lucra atât de frumos şi de
ipitor ca la Trilogia antică.
·

in

acel moment fast, mai speraţi că
redescoperite resursele dramatice
talentului dum ea,yoastră?
pierdut nicioC!'âtă c astă
fi

-.
rată, văzându-mă înconjurată de toţi acei
actori şi regizori minunaţi cu care am
lucrat: Sică Alexandrescu, Alexandru Finţi,
Horea Popescu... A fost o viaţă trepi
dantă, aproape distrugătoare, pentru că
aveam săptămâni în care jucam şi în zece
spectacole, cu deplasări în toată ţara.
Eram socotiţi o elită şi trataţi ca atare,
chiar dacă se trăia în sărăcie şi neajunsuri.
Am jucat tot, am făcut tot, ne-am luptat
cu toate greutăţile, ca să supravieţuim. şi
am făcut-o în chip strălucit Pentru noi
profesia însemna viaţă, moarte, într-un
cuvânt, existenţă. De fapt, teatrul a mers
foarte bine înainte de Revoluţie, erau ani
extraordinar de buni din punct de vedere

Ce anume regretaţi din acea
vescen?- simţind că nu mai poat ·
peratl

.....

Nu vreau să f<lfem un interviu trist, dar ce
il.)tâmplă acum în teatru este dureros
me. În �mul rând pentru că

sante. Din tinereţe am
jucat mult şi divers: am
debutat la Reşiţa, unde

teatrului, un om
cucereşte, care e <:ap!bil
pasionat şi dornic de lucru 1 O ore
Aşa s-a intâmp
in tim 1 c 1

gândesc şi acum cu nos
talgie, ca la cel mai fru
mos timp al profesiei şi
vieţii mele. Sigur că
du ă vremea petrecută

mare victorie şi o
buc ·e. Eram însă atât
de sp.eriată şi de îngrijo-
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atunci când nu aveţi de

'lt"emea �in urmă mi se 7�+''""'"''"'"
tele sunt din ce în
deşi s
� ad irat, perspectivele
dintre pensi rn" -ăcest moment,
1
convenabile. D
timpul, ,-,..,,�h,�r3n, ...oare sau 1nex1st.em:e.
1
Sper ca istoria, care a terfelit aceste generaţii, să aibă clementa de a le asigura cel
puţin securitatea morală şi materială pe
ultimul sfert de drum. Pe de altă parte,
este normal ca tânăra generaţie să-şi
ocupe locul pe care-I merită; cei care sunt
valoroşi vor câştiga partida. Dar, cumva,
îmi pare rău, pentru că, deşi sunt la vârsta
pensiei, mă simt plină de putere şi dor
nică să mai lucrez. În ,..., ..�, ·-...-'-""·-.:-·

Jn

>tran
paiid'e l:.

O:,

,

•

,

mereu pe muchia dintre comicul autori
şi seriozitate, stăpânind contrariile cu
supleţe. Tn ultimul timp v-aţi îhtors spre
creaţiile de mare anvergură dramatică

tar

E

adevărat.

Uite,

de

murit ... Am avut însă parte de un regizor
minunat. Ion Cojar, un pedagog de teatru
desăvârşit, cu care m-am întâlnit şi în
tinereţe1 .la Piatra Neamţ, iar apoi am
făcut la �atrul Naţional un mare succes,
Idolul şi Ion Anapoda de G.M.
Zamfirescu, care s-a jucat 1 1 ani.
Care

artilsecretele genului comic pe care
desluşit, presupun, decât expe-

exemplu, în

Cabotinul lui Osbome am o partitură
extrem de generoasă Phoebe Rice este
un rol devorator. nimicitor, dar pe care-I
aştept cu nerăbdare şi drag. O altă întâm
plare extraordinară care a intervenit în
viaţa mea a fost Scrisori de dragoste de
AR. Gumey, o piesă-lectură minunată,
unde joc alături de Mircea Albulescu, în
regia lui Mirceă �omişteanu. Am avut
mari bucurii cu acest spectacol pe care
l-am jucat însă destul de rar. Cât despre
O batistA ih Dunăre ... pentru mine este

nce meserie, te desăvârşeşti
u sunt o instinctivă - de fapt, o
� alcătuită lăuntric pentru această
proft:i�S.te.• Lucrând, am "furat". Dar am
avut•�orocul de a colabora întotdeau
na cu ţe ori talentaţi. Un secret totuşi ar
exista. -5ă fii permanent tu însuţi, sincer,
adevărat, să nu calci alături şi să nu faci
apel la artificii, la trucuri de efect. Maestrul
Finţi n,e punea: "Puiule, dezinvoltură şi
sponta" ate în teatru înseamnă trudă
uni şi ani". Tot ce se face la
se face bine o dată, dar nu de
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zece ori. Calitatea trebuie să rămână la
ştacheta fixată, indiferent de indispoziţia
dintr-o seară. Sigur, când audienţa este
mare, iar succesul, copleşitor, eşti îndem
nat să-ţi scuturi penele ca o pasăre şi să
'infloreşti" mereu. Comedia este un
exerciţiu foarte bun. Ea te învaţă arta
tăcerii, unul dintre lucrurile cele mai com
plicate şi mai greu de făcut în teatru (şi în
film), pentru că trebuie să vorbeşti cu
spatele, cu umerii, numai dintr-o privire,
dintr-o respiraţie. Am avut apoi şansa să
fac foarte mult teatru de estradă,
colaborând cu Teatrul "Constantin
Tănase". Spectacolul de revistă nu este
un gen minor, ci o armă puternică şi mi
nunată - cu condiţia ca textul să fie va
loros, iar ideea, majoră. Să fii doar tu, faţă
în faţă cu publicul, este sinonim cu a fi în
bătaia puştii inamicului. Una e atunci când
eşti înconjurat de colegi şi trag toţi la
rame, şi alta când trebuie să marchezi sin
gur punctele.
Andreea Dumitru
9
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Actorul
la vârsta ma
studiat

IURIE DARlE
1, 2. Anul 1960 o împărţit în două viata

şi preocupările mele a rtistice. Încă din
liceu desenom şi eram un fervent vizi
tator al spectacolelor de teatru şi operă
din Timişoara. După core om trecut
prin d iferite încercări. La Bucureşti, om
dat examen la Arte Plastice şi la Teatru.
Soarta o făcut să intru la Teatru, unde
om întâlnit o elită de actori şi regizori
îndrumători: Morietta Sodova, Mihai
Popescu, un more artist, despre care se
vorbeşte, din păcate, foarte putin, care

teatru în
cu Mox

togrofie. M -om întâ l n it acolo cu
Emonoil Petrut, Totiono lekel, Jeono
Goreo, Miriam Răduconu; apoi viata
mea o luat o întorsătură foarte ciu
dată. Amestecam teatrul cu filmul,
lumea osta fantastică pe core om luat-o
de la coarnele plugului (făceam sce
narii scurte, dramotizări d u pă momente din piese...), desenom, făceam
i lustratie de carte.. . E ram foarte ocupat.
În anul 1960 om intrat într-o a ltă lume,
cu Radu Beligon şi Mihai Rolea. De
aici încolo om început, împreună cu
Giurchescu şi David Esrig, contactul cu
un olt tip de regie, regie-şcoală, şi om
intrat în al doilea Institut.
Am început să văd lumea, pentru că
om plecat în turnee în Est: Leningrad,
Odessa, Moscova, om ajuns până la
Teatrul Natiunilor, unde spectacolul lui
David Esrig, Troilus şi Cresida, o luat
Marele Premiu.
A fost important să joc Caragiale şi
Alecsandri, core sunt cei moi mori din
dramaturgie românească clasică. Apoi
om abordat, în timp, o piesă o lui
Mircea Ştefănescu
Acolo, departe,
alături de Costoche Antoniu şi Totiono
lekel, şi această colaborare n-om s-o
uit niciodată.
Am jucat un rol important alături de
Ionescu Gion, un olt actor uriaş despre
care nu se vorbeşte. În repetitii nu m-am
simtit în stare să-I duc până la capăt,
aşa încât om mers la Ionescu, core era
foarte apropiat de actorii moi tineri, şi
-
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i-om spus: "Eu cred că o să ies din rolu l
ăsta" . " D e ce, mă, puştiule?" "M-a
speriat, nu cred că o să foc... " "Nu-i
nimic dacă nu ştii despre ce e vorba,
rabdă, rabdă şi o să-I foci bine." Şi,
într-adevăr, până la urmă om avut sa
tisfactia reuşitei, într-un rol în core om
ezitat să intru.
La Teatrul de Comedie m-a marcat
rolul Învătotului din Umbra lui Evgheni
Şvorţ, cu core om fost în turneu la
Leningrad, Hectar d i n T roilus şi
Cresido, Don Juon, cu core iarăşi om
avut la început îndoieli şi probleme,
apoi rolul din Colivia cu nebune. M-a
marcat, de asemenea, şi mi-o dat
încredere more rolul din Curve de lux
de Radu lftimovici, la fundatia noastră
culturală.
3. Să ne întoarcem la primii ani de
octorie, când om avut într-adevăr de
învătot şi de la colegii mei regizori, şi
de la actorii-regizori, cum ou fost Liviu
Ciulei sau Morietto Sodovo, în al cărei
film, "Mitreo Cocor", om făcut
figuratie - primul meu rol.
Contactul cu această lume formidabilă
s-a produs nu numai strict profesiona l .
M i-aduc ami nte de m a rele actor
Băltăteonu, de marele actor Vroco; se
bucurau când ne întâ lneau, ne sfătu
iou. La un moment dat, întâmplător,
Vraco ne-o luat, pe Dichiseonu şi pe
mine, şi mergea cu omândouă mâinile
aşezate, foarte mândru, pe doi tineri,
se sprijinea într-un mod simbolic pe
noi. Sigur că aceste lucruri por banale,
dor pentru un tânăr actor lumea osta efervescentă, ciudată, în core era
amestecat binele cu răul, iar morii
regizori şi morii actori încă moi trăiau
alături de noi - o însemnat o more
experientă; întotdeauna om avut ceva
de învătot.
Am avut ocazia să joc cu foarte multi
actori de talent: Birlic, Ciubotăroşu . . .
S ă moi număr? Nu ştiu ... sunt prea

mulţi, într-adevăr. Şi cu colegi din ge
neraţiile mai noi: Albulescu, Marin
Moraru, Gigi Dinică, Bibanu, Sanda
Toma, Stela Popescu, Silviu Stăncules
cu. E o galerie de actori care au
devenit maeştri ai teatrului, dar şi ai fil
mului.
4. Toate se adună într-un soi de vad,
de unde pleacă mai departe, ca nişte
ape strangulate la un moment dat, dar
care pe urmă curg în şuvoi.
Sper că tot ce mi se va întâm pla de
acum încolo va fi ca o rachetă care
lasă în urmă scântei, steluţe.
Am încredere în forţele mele şi mai
ales în oamenii din jurul meu. Acum
lucrez la o piesă a lui Mare Camoletti,
care s-a jucat la Paris, s-a făcut şi un
film, cu Marina Vlady. Colaborez cu
Victor Yila, Anca Pandrea, Candid
Stoica, Daniela Nane şi l u l iana
Marciuc. Joc rolu l principal şi sunt în
clipa asta, cu autonumire, şi regizor.
De aceea trebuie să-I caut iarăşi pe
Ionescu Gion, să îl rog să mă ajute:
"Stai şi rabdă. . . " Mi-am spus: dacă tot
le ştii tu pe toate, dacă de un an de zile
stai şi mesteci textul ăsta, eşti aproape
calificat.

GEORGE MOTOI
1. În ceea ce mă priveşte, nu a fost
prea dificil, pentru că m-am bucurat de
la început de confruntări serioase, cu
roluri diverse, de complexitate drama
tică şi, mai ales, cu regizori-dascăli

importanti, ca Ion Olteanu sau
Ga briel
Negri şi Cristian
Munteanu. Apoi, privilegiul con
tinuităţii şi cel al necantonării
într-un singur gen de roluri nu
m-a ocolit nici el, ca şi procesul,
extrem de important şi instructiv,
de integrare a actorului, prin
adaptabilitate, în mai mu lte
colective din ţară. Aceste expe
riente, deosebit de interesante,
au pavat consecvent, din fericire,
d rumul evolutiv şi promiţător
spre conturarea maturităţii mele
creatoare.
2. Întâlnirea cu omul şi regizorul
de mare rafinament Vlad Mugur,
în perioada directoratului său la
Teatrul N aţional din Cluj, la
realizarea câtorva rol u ri de
primă mărime şi ca re m-au
impus ca actor: bufonul Feste
din A douOsprezecea noapte de
Shakespeare, Caligula din piesa
lui Camus, Oberon din Visul
unei nopţi de varO de Shakespeare şi
Victor din Pisica în noaptea Anului nou
de D.R. Popescu. În cinematografie am
avut parte de alte întâlniri importante
cu
Malv i na
U rşianu
("Serata",
"Trecătoarele iubiri" şi "Lăpuşneanu")
şi regretatul Mircea Veroiu ("Hype
rion", "7 zile" şi "Adela"). Aceste nora
coase întâlniri m-au definit în plan
uman şi artistic, mi-au marcat existenta
şi vor rămâne reperele sigure a le cori
erei mele.
3. Întâlnirile pe scenă sau pe ecran cu
Silvia Popovici, Gina Patrichi, I rina
Răchiţeanu, Carmen Stănescu, I rina
Petrescu, Valeria Seciu, Ileana Stana
Ionescu, Silvia Ghelan, Melania Ursu,
cu Radu Beligan, Calboreanu, Birlic,
Marcel Anghelescu, Geo Barton, cu
Toma Caragiu, Ştefan Iordache, Ion
Caramitru, Gheorghe Dinică, Gheor
ghe Cozorici, Mircea Albulescu, Florin
Piersic, Ovidiu Iuliu Moldovan sau
Costel Constantin, cu regizorii Sarona
Coroamă Sta nca, Horea Popescu,
Mihai Berechet şi, nu în ultimul rând,
cu criticii N. Carandino, Rad u
Popescu, Traian Şelmaru, Margareta
Bărbuţă şi N atalia Sta ncu, ori
Ecaterina Oproiu şi Mircea Alexan
drescu. În preajma lor, ca şi a multor
a ltora, i nstalarea climatului creativ
venea de la sine, cultura şi bunul-gust,
profesionalismul performant operau cu
distinsă măiestrie şi exigenţă maximă.
4. Partituri pe măsura vârstei şi matu
rităţii a rtistice dobândite, în piese valo-
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roase, cu regizori inspiraţi şi actori de
talent şi profesionalism, chiar şi moi
tineri, împreună cu care să pot conti
nua tradiţiile bune ale artei teatrale.
De această şansă mă şi bucur în
prezent la Teatrul Naţional d i n
Bucureşti, î n două premiere impor
tante: Generaţia de sacrificiu de 1.
Voljean, în regio lui Dinu Cernescu, şi
Omul din La Mancha, un proiect de
mare anvergură al regizorului şi direc
torului TNB, Ion Cojar, cu care om
bucuria să lucrez pentru prima oară.
Perspectivele unui actor sunt întotdeau
na legate de şanse, de întâm plări, de
noroc, actorio rămânând cea moi
dependentă profesie în procesul atât
de complicat şi de complex al creaţiei
teatrale. Satisfacţiile - dor şi riscurile ei
trebuie, până la urmă, să ţi le asumi
singur.

TRAIAN STĂNESCU:
1. În primul rând vreau să vă spun că

mie nu-mi plac interviurile, în general.
Consider că există o intimitate a
actorului, în core nici un gazetar sau
redactor nu a re dreptul să pătrundă.
Cât priveşte întrebarea, o fost foarte
dificil." Noi om debutat într-o epocă în
care lucrurile în teatru stăteau destul
de bine, deşi epoca era "neagră". Dor,
fi ind foa rte tineri, am reuşit să
întrezărim şi un pic de alb; teatrul
însemna o oază de lumină atât pentru
noi, cât şi pentru spectatori. A fost
întotdeauna o speranţă, un prieten de
nădejde care nu şi-o dezamăgit pu
blicul.
Din fericire, în afară de rolurile care
erau "obligatorii", în piesele proaste
din dramaturgie originală, cum se
spunea, au fost şi texte româneşti
bune, chiar dacă pe o temă dotă (vezi
Citadela sfOrflmată, o piesă sau două
de Everac). Pe lângă aceste roluri, am
jucat şi Shakespeare, Tennessee Willi
oms, Carnii Petrescu. Aşa că m-am
mirat când colegi de-ai noştri, în spe
cial regizori, care au fost plecaţi din
ţară, a u spus, dându-ne "sfaturi":
acum o să înceapă teatrul românesc.
Teatrul românesc era pornit pe un
drum propriu, chior dacă sinuos, greu;
au fost momente importante în perioa
da de care vorbesc.
Nu ştiu exact ce înseamnă "maturitate
creatoare" şi când apare ea. Un om
poate să fie matur la 20-25 de ani şi
infantil la 60-70. Depinde de talent.
Dor, cum 80% din actorii români au
11
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talent, se pare că lucrurile sunt pe un
făgaş bun.
2. Cred că toate rolurile sunt a cotitură,
chiar un labirint cu mai multe cotituri.
Cariera unui actor se formează încet
încet, cărămidă cu cărămidă. Din ne
fericire, sunt mulţi colegi de-ai mei
care au stat uie fără soclu. Soclu cred
ei că au, dar de fapt stau în aer.
Fiecare rol, mai mare sau mai mic, mai
important sau mai puţin important
pentru presă sau pentru public, este la
fel de important pentru tine: tratezi
toate partiturile cu aceeaşi seriozitate,
chiar dacă nu depui de fiecare dată
efort. E i
rtant Hamlet dar
·

şi Groparul din Hamlet. În privinţa asta
am un exemplu extraordinar: Victor
Rebengiuc. În faţa fiecărui rol, mare
sau mic, este ca un copil care merge la
şcoală în clasa 1 şi nu ştie nimic. Uită
tot ce ştia şi, indiferent de regizor, se
aşază în bancă şi aşteaptă să i se
explice alfabetul. Şi dacă după una,
două, cinci repetiţii regizorul dovedeşte
că nu poate să facă spectacolul, Victor
se retrage. Cred că aşa trebuie făcut.
Din nefericire, în teatrul românesc a
fost pomana mu lt prea ma re. De
aceea s-a ajuns la mediocritate, la
spectacole proaste, la o critică
proastă. În momentul de faţă, critica
de teatru este un punct critic. Este
bătrânicioasă, sunt aceleaşi criterii de
selecţie, aceleaşi echipe, aceleaşi
judecăţi de valoare. Cred că e cazul să
se facă loc tinerilor, să nu-i mai ţinem

r:J
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în spatele carti nei.
3. Nu din politeţe sau din dorinţa de a
nu-i omite pe unii şi de a-i evidenţia pe
alţii, absolut toţi actorii, regizorii,
scenografii cu care am colaborat din
1961, de când am terminat Institutul,
m-au marcat şi au însemnat ceva. La
Piatra Neamţ, unde am stat t rei a ni,
a m l ucrat cu Cornel Todea, Dan
Nemţeanu, am avut "u n di rector, Ion
Camon, cum nu am mai avut şi nici nu
o să mai am - n u trebuie să se simtă
nimeni supărat . Îşi iubea actorii. Asta
contează foarte mult. Actorii sunt ca
nişte copii mari, care au nevoie de
foarte multă afecţiune. Zilele trecute
am auzit la radio un interviu cu dom
nul Dinischiotu, care m-a întristat. La
u n moment dat a spus că "dacă u n
actor are c e s ă joace, nu bârfeşte şi
nici nu-l i nteresează partea materială".
Dacă regizorii s-au a ranjat, noi,
actorii, suntem în conti nuare în aer.
Motiv pentru care eu nu mai colaborez
nici la televiziune şi nici la Radio.
4. Destul de sumbre. Actorii sunt oglin
da vremurilor. Dacă vremurile sunt
triste, actorii n u pot fi veseli.
Din nefericire există o ca
tegorie de colegi de-ai
noştri, actori-afacerişti,
care pentru bani se duc
oriunde. Ar t rebui să nu
înşelăm meseria asta, pe
ca re nu ne-a obligat
nimeni să o facem, să nu
trişăm, să nu o murdări m .
Speranţa rămâne numai în
tineri, în toate domeniile şi
cu atât mai mult în cul
tură, artă, teatru. Trebuie
lăsaţi în faţă . Pentru că noi
suntem obosiţi. . . Societa
tea este obosită, numai
cei tineri mai pot să
rezolve ceva.
Nu-mi cereţi să vă dau
lucruri concrete, de bucă
tărie, pentru că nu-mi
place. Aşa cum a răspuns
Emil Botta, într-un interviu
la televiziune, la îndemnul
"Spuneţi-ne ceva despre
tai nele meseriei de actor":
" Dacă spui că este o
ta ină, să o lăsăm să
rămână taină".

EMIL HOSSU:
1. În cazul actorului putem
vorbi despre un parcurs

https://biblioteca-digitala.ro

profesional care i-a fost îngăduit, de
care a putut să profite sau nu. Din
acest punct de vedere, eu am avut u n
segment de timp, puţin c a m prelungit,
de personaje pozitive; n u mi-a fost
benefic, cred eu, şi momentul matl1ri
zării s-a produs o dată cu apariţia
compoziţiilor de caracter. Nu e vorba
despre maturitatea ca vârstă a perso
najului, ci despre complexitatea pe
care ţi-o pretinde. De aceea, în gene
ral, noi, actorii, îndrăgim mai mult per
sonajele negative: sunt mai preten
ţioase· ca muncă, ai de dăltuit mai
adânc şi reuşita, de obicei, ne suge
rează o anumită construcţie în afara
persoanei propri i , noi nebă n u ind
niciodată că am fi nişte personaje ne
gative.
Am avut şansa de a juca din primii ani
roluri importante, cu posibilităţile mele
de atunci ca tehnică actoricească.
Personaje ca Romeo din Romeo şi
Julieta sau Hypolit din Fedra au fost
probe de foc care m-au ajutat întru
maturizare; dacă ea s-a întâ mplat sau
nu, asta numai spectatorii şi criticii o
decid.

2.

În general, facem această profesie
din orgoliu, pentru doi parteneri: unul
este personajul .:... cu el trebuie să fii
într-un continuu dialog de afecţiune,
care înseamnă şi ruperi, şi trădări de o
parte sau de alta - şi al doilea este
publicul.
U n moment important pentru mine a
fost primul spectacol de televiziune pe
care l-am făcut: Ciuta, în regia lui Geo
Saizescu, unde am avut-o ca parteneră
pe Mariana Mihuţ, alături de Fory
Etterle, N i n etta Gusti, Ion Besoiu,
Ştefan Mihăilescu-Brăila, şi care m-a
lansat, purtându-mă spre ceea ce se
cheamă popularitate. Acel spectacol,
făcut în 1969, a fost solicitat de patru
ori în acel an, a fost premiat şi de atunci
am început să dau tot mai frecvent
a utografe. Ceea ce este un semn de
recunoaştere, dar n u de preţuire a
calităţii, şi nici un calificativ, după
părerea mea .
3. După 34 de ani de carieră ar fi
foarte multe de spus despre întâlnirile
importante d i n profesie. Nu pot să uit
marea şansă pe care am avut-o, ca
student, pri n i ntermed i u l teatru l u i
radiofonic, de a f i partener, umăr
lângă umăr, la acelaşi microfon, cu
George Calboreanu, Ştefan Ciu botă
roşu, Emil Botta, Fory Etterle, maestrul
Radu Beligan, doamna I rina Răchi
ţeanu, doamna Dina Cocea, doamna
Tanţi Cocea, dar şi cu generaţia
matură din perioada începutu rilor
mele: George Constantin, Toma
Caragiu, Amza Pellea . A fost o mare
şansă să fiu a lături de ei, să-i văd cum
"desţelenesc" un personaj.
Apoi întâlnirea cu Geo Saizescu, în
Ciuta, "Secretul lui Bacchus" şi alte
filme importante pentru cariera mea .
Tot în ceea ce priveşte cinematograful,
Sergiu N icolaescu; am jucat aproape
în toate filmele lui.
În teatru o întâlnire esenţială am avut
cu George Rafael, care este pomenit
mai puţin, deşi avea o statură intelec
tuală şi o tandreţe, în special pentru
tinerele speranţe ale teatrului româ
nesc, ieşite din comun. Am ovul şansa
să-I am partener într-un film pe Liviu
Ciulei, să lucrez cu Sanda Manu, Petre
Sava Băleanu, multe nume marcante
ale regiei de teatru, de televiziune, de
fi lm.
Aş vrea să subliniez că marea mea
şansă, poate, s-a numit faptul că în
primul rol pe care l-am jucat pe scena
Teatru l u i " N ottara", în Petru Rareş,
l-am avut partener pe marele George

Consta ntin, de care
m-a legat o prietenie
cu care mă laud.
4. Actorul
n u a re
vârstă, de aceea n1c1
nu poate fi acuzat că
în nu ştiu ce perioadă
a jucat nu ştiu ce rol
"mai"
pozitiv
sau
"mai" negativ. Pentru
că nu este sculptor sau
scriitor, să pună la ser
tar. Aşa cum viaţa are
toate vârstele, şi acto
ria are toate vârstele.
Câtă vreme u n actor
este lucid, câtă v reme
n u a îmbătrânit fizio
logic prea mu lt, a re
perspective
foarte
diverse. I a r Spencer
Tracy sau Jean Gabin
au devenit cu adevărat
frumoşi şi fermecători
în momentul în care au
avut părul alb.

COSTEL
CONSTANTIN
1.

În această meserie am păşit încet,
dar sigur, fiecare cucerire însemnând
u n pas înainte şi nu un salt spectacu
los.
Anul acesta împlinesc 35 de ani de
când am absolvit Institutul, la clasa
doamnei Beate Fredanov. Faptul că nu
m-am numărat printre favoriţii profe
soarei mele - care a vrut, la un moment
dat, chiar să renunţe la mine - m-a sti
mu lat mult mai mult şi m-a aj utat, la
sfârşitul facultăţii, să evit ciocnirea de
nişte ziduri mari, înalte şi groase. Un
mare noroc a fost, tot la început de
drum, repartizarea mea la laşi. Aici,
timp de cinci a n i, graţie lui Cri n
Teodorescu şi Soranei Coroamă în
special, am jucat mult, diversificat,
pregătindu-mi calea temeinic, astfel
încât, în anul 1969, o dată cu venirea
l u i Rad u Beliga n la conducerea
Teatru lui Naţional din Bucureşti, am
avut şansa de a fi ales în trupa de ac
tori pe care dânsul a format-o împre
ună cu Horea Popescu.
2-4. Dincolo de toate colaborările
extraordinare de la radio (în special cu
Dan Puican), de la televiziune (Dom
niţe Munteanu), din film (Dan Piţa,
Mircea Veroiu), cea mai mare satis
facţie a mea - şi copilul meu de suflet,
dacă pot spune astfel rămâne teatrul .
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important din întreaga mea carieră,
acesta ar fi, neîndoielnic, Zbor dea
supra unui cuib de cuci, în care a m
jucat t i m p d e zece ani; iar dacă ar f i să
n umesc un singur om pe care îl respect
şi îl apreciez ca persoană, ca partener,
ca artist şi pe care îl recunosc drept
mentor, atunci acesta este Rad u
Beligan .
Î n teatru şansele care ţi se oferă depind
foarte mult de moment, de conjunc
tură, iar eu nu mi-am propus n iciodată
să obţin l ucruri irealizabile. Mi-am
dorit, de pildă, să joc rolul Regelui din
Hamlet, dar dacă acest lucru - sau
altele - nu s-a întâmplat, nu am
devenit nefericit şi nici nu m-am simţit
frustrat. Căci, în afara profesiei, u n
sprijin fundamental am avut întotdeau
na de la cei drag i : în mijlocul familiei,
în mijlocul naturii, în contactul direct
cu pământul, care pe mine mă încarcă
de energie.
5. U rmătorul meu proiect ar putea să
fie Othello; este un rol pe care mi-I
doresc şi pe care, la vârsta mea, mai
pot încă să-I joc. Dacă se va întâmpla,
va fi minunat, dacă nu, în jurul nostru
sunt atât de mu lte alte lucruri care ne
pot face fericiţi . . .
Florina Bucur
Tamara Susoi
13
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Punctul

context

zero

a1Scrisorii pierdute
personajele

secvenţe ale discursului său electoral

haria; acesta din unmă însă nu-l recunoaşte

Scrisorii pierdute, punctul zero al

(prima, consumată inainte de ridicarea

la momentul potrivit (actul III, scena

istoriei? Care este momentul

cortinei) incep cu acelaşi "una-mie-opt

rostind in consecinţă afabilele cuvinte:

originar de la care se revendică sau pe

sute-două-zeci-şi-unu... fix...", ceea ce jus

"rog, daţi afară pe onorabilul!"

C

are este,

pentru

care îl invocă? Comedia desf'aşoară sub
ochii noştri un veritabil balet al referin

VI),

tifică protestul adversarilor. "Dacă ne-n

Dacă ne întrebăm acum, la sfârşitul

1821 fix, ne-am procopsit".

vizionării, ce învăţătură tragem, care e -

toarcem iar la

ţelor istorice, intr-o ordine extrem de

1848 face obiectul unei menţiuni fugitive,

capricioasă (am putea la fel de bine s-o

intr-o niagară de date mai mult sau mai

tatul e dezamăgitor. nici una din datele

numim "dezordine"), dictată exclusiv de

puţin "istorice": "la 48, la

istoriei "mari" n-a exercitat asupra per

cerinţele

la

34, la 54, la 64,

altfel spus - punctul zero al istoriei, rezul

tragem din context şi le dispunem crono

Dar

74 asemenea şi la 84 şi 94 şi eţetera".
1821 şi 1848 se aflaseră anterior şi in

toare. Citarea lor rămâne tot timpul la

logic, rezultă unmătoarea "epopee na

atenţia lui Trahanache, in agitata convor

nivelul ticului verbal, inclusiv in cazul

1. Traian; 2. Mircea cel Bătrân; 3.
Vlad Ţepeş; 4. Ştefan cel Mare; 5. Mihai
Bravul; 6. 1821; 7. 1848; 8. Războiul
Crimeii; 9. 1864 ("plebicistul"); 1 O. 1866
(" 1 1 fevruarie").

bire cu Farfuridi şi Brînzovenescu de la

dialogului. Dacă însă le ex

ţională":

Pe Traian îl citează, din reflex didactic,

Popescu şi Ionescu (drept răspuns la
intrebarea lui Caţavencu: "ce te-nvaţă

istoria mai întâi şi-ntâi?"): "Că România de

inceputul actului

11, când "venerabilul"

sonajelor o cât de vagă acţiune modela

Cetăţeanului tunmentat, deşi

1 1 februarie

reprezintă pentru el şi un eveniment al

avusese grijă să se delimiteze strict, şi o

biografiei personale. Pentru a descoperi

dată cu el pe interlocutorii săi, de

punctul zero al Scrisorii pierdute trebuie

"zavragii" şi de "căuzaşi", asimilaţi cu

să părăsim istoria mare şi să ne aplecăm

"vagabonţii de pe uliţă", aşadar nişte

asupra celei mici. Să identificăm aşadar

strămoşi foarte compromiţători pentru

momentul din trecut de la care purced

onorabilii

Pentru

intâmplările ulterioare, acela care le-a

"1848" reprezintă

croit albia cunoscută şi in lipsa căruia ele

"stâlpi

ai

Dandanache in schimb

puterii".

laTraian... ", "Că adică străbunul nostru...".

o piesă sacră a blazonului şi argumentul

nu s-ar fi produs. În deja amintita convor

Răspunsul e respins ca nesatisfăcător,

nezdruncinat al deputăţiei

bire a lui Trahanache, Farfuridi şi Brîn

întrucât sintagma "mai întâi şi-ntâi" nu

"familia mea de la patuzsopt in Cameră".

zovenescu (actul

viza punctul de plecare al istoriei, ci prima

Un nou episod al filmului istoric ne

despre Tipătescu, apărându-1 de suspiciu

dintre învăţăturile pe care ea ni le oferă.

plasează in ajunul Unirii: "Ce eram acuma

nile celorlalţi: "E un om cu care nu trăiesc

Mircea cel Bătrân şi Vlad Ţepeş (ca şi, mai

câtva timp inainte de Crimeea?" Un

de ieri, de alaltăieri, trăiesc de opt ani, o

devreme, Mihai Bravul şi Ştefan cel Mare)

eveniment al istoriei europene devine,

jumătate de an după ce m-am insurat a

sunt invocaţi de Farfuridi drept mentorii

pentru Caţavencu,

doua oară". Şi tot in actul

săi politici, de la care a învăţat să iubească

renaşterii naţionale, deşi tot el declarase

Zoe ii spune plângând lui Fănică: "Lasă

trădarea, dar să-i urască pe trădători. Un

cândva că nu vrea să ştie de Europa, ci de

mă..

mic salt in timp şi iată-ne ajunşi in secolul

România şi numai de România! Epoca lui

de zile m-ai amăgit in fiecare minută, că

1821 şi 1848 aparţin, de asemenea,

Cuza e ilustrată prin "plebicistul" de la

nu m-ai iubit niciodată... niciodată... nicio

'64, pe care Farfuridi ar dori să-I analizeze

dată...". Ne aflăm, de aici incolo, in faţa

XIX;

bagajului retoric al lui Farfuridi. Două

perpetue:

piatra de hotar a

in

detaliu,

dar, din pă

[ ]
...

unei

11 (scena VI),

Să mor cu siguranţa că opt ani

simple

operaţii

de

aritmetică.

Acţiunea Scrisorii pierdute are loc "in

1883''. 1883 - 8

1875.

cate, nu i se

anul de graţie

îngăduie.

Ce ne învaţă istoria mai întâi şi-ntâi? Că

On o a r e a

intr-o

de a incheia

descindea in capitala unui judeţ de munte

panorama

noul prefect Ştefan Tipătescu. Sosise de

istorică re

bună-seamă cu o bi�ă, străbătând trudnic

vine Cetă

cele cinci poşte de la ultima staţie de cale

frumoasă

zi

a

=

anului

1875

ţeanului

ferată,

turmentat,

zdronca, in sunetul vesel al clopoţeilor. În

hodoronc-hodoronc, zdronca

prin invoca

oraş îl aşteptau, vest�i din vreme de la

rea repeta

centru ("pe sânmă, stimabile... Da, pe

tă a lui " li
fevruarie",
de

când,

pasămite, îl

cunoaşte
conul
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11, scena 1), primul afinma

Za-

sânmă,

ce

crezi

d-ta?"),

Zaharia

Trahanache şi soţia sa, Zoe. Şi, la drept
vorbind, joiţica îl aştepta mai înfrigurat...

Ştefan Cazimir

�epvrtaj
'

P

ovestea Teatrului Studentesc
Podul" nu are nimic spec
"
taculos. Dar aşa cum e ros
tită, rar, ca la gura sobei, cu mo
destie, de către Cătălin Naum sufletui Podului" de aproape 30
"
de ani -, ea devine istoria unui loc
fast în care s-au conturat perso
nalităti (nu neapărat artistice) cu
dragoste pentru teatru .
Dască lul Cătălin Naum (nu-i
place să fie numit mentor) a re
nuntat dintru început la orgoliul
de a fi regizor într-un teatru ade
varat {cu posibilitatea unor suc
cese imediate) în favoarea migă
loasei trude de a plămădi carac
tere, de a-i învăta pe tinerii veniti
în Pod " să se poarte cum se cu
"
vine. Podarii sunt oameni de nă
"
dejde oriunde s-ar găsi îi place
să spună. Fie că sunt afacerişti, in
gineri sau artişti, ei ştiu să-şi iu
bească aproapele şi să se ajute
unul pe celălalt la nevoie. " Or, lu
crul acesta I-au învătat făcând to
tul împreună, nu doar aleasă
şcoală de actorie, ci şi lumini, mu
zică, decoruri, costume şi chiar
curăţenie după repet�ii sau spec-

''
tacole. Astfel au înteles ei ce în
seamnă a sluii un ideal cu mult
înainte de a ajunge la aplauze.
Căci " podarii" nu-şi încep cari
"
era" studiind un rol, ci însuşin
du-şi minime reguli de compor
tament în echipă, întelegând ros
tul modestiei şi al măsurii în orice
împrejurare.
Podul " a luat fiintă în 1 967 din
"
in�iativa unui grup de studenţi de
la I .AT.C., care simteau nevoia
de a ieşi cumva din chingile siste
mului. Aşa că în primăvara anu
lui 1 968 a avut loc o reprezenta
tie chiar în mijlocul publicului, re
nuntându-se la scena italiană.
Făceau parte din acel prim val de
nonconformişti Magda Bordeia
nu, Teodor Sugar, Grigore Popa,
lulian Negulescu şi Olga Delia
Mateescu (cea din urmă, studen
tă la Universitate) . Au urmat: Dan
Micu, lulian Vişa, Gelu Colceag,
Mircea Diaconu, Florin Zamfires
cu . Se crease de-acum un fel de
studio, cum este astăzi Casandra,
dar care nu se afla sub patrona
jul Şcolii de Teatru . Numai că sa
tisfacţia de a lucra într-un aseme-
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nea atelier n-a durat prea mult.
Pe când amenajau spatiul, tinerii,
în exces de zel, au ars, în curtea
Casei de Cultură a Studenţilor,
maculatura scoasă din încăperile
din pod. S-a dovedit, mai târziu,
că de fapt era o arhivă ce trebuia
păstrată cu grijă. Un alt incident
care a dus la închiderea tempo
rara a acelui spatiu 1-a constituit şi
sinuciderea - din motive senti
mentale - a lui Ion Muntean (con
siderat, la vremea aceea, cel mai
talentat student al lui Corneliu
Baba) .
După o pauză de vreo doi ani, în
1 970, au fost angajati, la Pod"
"
Cătălin Naum şi Octavian
Greavu, regizori, şi Medeea
Ionescu, secretar literar. Singura
lor misiune era de a nu deranja
pe nimeni, adică de a nu face
nimic. Un munte de moloz se ridi
ca până aproape de tavan în
spaţiul folosit înainte pentru spec
tacole. Totuşi, la insistenta celor
trei absolvenţi, s-a reluat activita
tea în " Pod " . La-nceput tot cu stu
denti de la I AT.C., apoi şi de la
alte facultăti : Politehnică, Medici-

n6, Arte Plastice, Conservator. Ve
nise moda culturalizării maselor.
Însa aici, sub umbrela protec
toare a artei studenfe�i, se facea
teatru de cea mai buna calitate.
Cei mai deosebiti erau studentii
"
de la Arhitectura" - marturiseşte
Catalin Naum. Podul " era - ca şi
"
acum - tot timpul deschis, deve
nind un soi de club unde putea
veni orice tânar atras de arta sce
nic6 . Au avut loc şi mici drame,
când, îndragostindu-se pân6 în
tr-atât de profesia de ador, unii
studenti par6seau şcolile în care
studiau, pentru a se angaja în
teatre. Este cazul lui George Dra
gulescu, care a renuntat la Arte
Plastice, devenind şi ramânând
pentru totdeauna ador la Reş�a,
al lui Vasile Nedelcu - absolvent
al Facultatii de Geologie, dar
care a jucat ani de zile pe scenele
teatrelor din Reşita şi Braila,
sfârşind prin a absolvi şi seqia de
Regie a A.T. F., al Mioarei Târzioru
- absolventa de Filologie, actrită,
vreme de câteva stagiuni, la
Reşita şi Brăila . . .
Aici n u s-a dat niciodata vreun
"
concurs; singura deviza dupa
care sunt selectionati membrii co
lectivului nostru este: Vine cine
vrea, române cine poate! " - spu
ne Catalin Naum, dupa care a-

dauga: Şi iacata ca prin «Pod»
"
au trecut şi Gheorghe Visu,
Simona Maicanescu, Nataşa
Raab, Stelian N istor, Adrian
Trrieni, Ma Navrot, Ana Ioana
Macaria, dar şi Iosif Hertea,
Viorica Petrovici, Puiu Antemir. . .
Cât despre Claudiu Bleont, l-am
descoperit într-o brigada artistica
a unui liceu german. L-am adus
la «Pod» pentru ca aveam nevoie,
într-un spectacol, de un copil firav.
A prins drag de teatru, aşa ca
l-am pregatit pentru admitere la
I.A.T.C. Nu era uşor, pe atunci, sa
devii student la Actorie, pentru ca
erau doar doua-trei locuri pentru
baieti şi cam tot atâtea pentru
fete. Mai mult, în acelaşi timp şi
chiar sub ochii mei, tot în «Pod»,
Petric6 Gheorghiu îl mţ'ldita pe
Dan Puric. Emotiile au fost mari,
dar de reuşit în primul an a reuşit
Bleont" - conchide cu un zâmbet
mucalit dascalul.
Dupa 1 990, pe lâng6 podarii a
"
devarati" - elevi, dar şi studenti din
învatamântul extra-teatral - s-au
apropiat de Pod" şi studenti ai
"
Facultatii de Teatru : Mina Cris
tescu, Alexandru Jitea, Eugen
Draghin . . .
La întrebarea ,;Ce-i învotati pe
aceşti tineri? ", Catalin Naum ras
punde cu simplitate: Sa fie din şi
"

niciodata lângă ceva. SO-şi res
pecte deopotriva şi partenerii de
scena, dar şi pe maşinişti, sufleur,
recuziter, maestrul de lumini" . . .
Daca-1 întrebi care este deose
birea dintre podarii din trecut şi
cei de azi, spune, tot zâmbind:
Este cea dintre un câine de
"
curte, credincios, de care ai grija,
care nu te paraseşte la greu şi
unul fotos, de apartament" , apoi
rosteşte, aproape cu sfiala: Deşi,
"
din '90 încoace, sunt tot mai mul�
cei care reuşesc sa intre de prima
data la U.A.T.C., nu cred ca am
vreun merit personal în izbânda
lor. Nu i-am supus niciodata
emo�ilor vreunui examen, soco
tind ca sel�a naturala este cea
mai potrivita unei astfel de profe
sii. Locul acesta are însa meritul
sau; aici au venit şi aici s-au putut
descoperi pe ei înşişi multi tineri.
Singura mea calitate a fost aceea
de a-i îndemna sa se caute, sa
înteleag6 ce e cu ei şi sa aleaga
drumul care li se potriveşte. Cei
care n-au facut cariera în teatru
au continuat sa-I iubeasca şi au
ramas pentru totdeauna legati de
«Pod» şi de prietenii pe care şi i-au
gasit aici" .

omnule Preşedinte, stimofi
concelăfen i, noi, oamenii
de 1eatru din �nia,
raportăm încheierea reformei in
institufiile 1eatrale de stat. Pceoslo
a fost implemento1ă rapid, simplu
şi paşnic.
S-au 'i'mp6J1it mai întOi nişte for
mulare, prin core personalul teo
trelor era invitat să se auioevo
lueze. Şi nu oricum, d apredin
du-şi activitatea prin cind note
separate, de la copacitolea de în
deplinire a complexităfii sarcinilor
primite, la coeficientul de creativi
ktte. Artiştii romdni, în urma inves
tigării aten1e a propriului talent, a
simJului de responsabilitate şi a

activităJii din ultima Slagiune, s-au
autoapreciat, într-un procent ce
aminteşte de voturile cu core era
reales "TTvarăşul", cu nota maxi
mă. /lv.J urmat apoi la nok;Jre
două persoane desemnale de
conducere să aprecieze adivi1atea colegilor: Ce-i drept, în
acest punct o moi avut loc şi eate
o mică dezl6nfui re de pasiuni şi
orgolii : ..Cum, ăla mă no1ează
pe mine, core . . . ? " . Apoi, nota
finală o directorului ..core, ce să
mai vorbim . . . " .
in sf6Jlit, deşi părerea tuturor
despre sine era mult moi bună
dec6t mediile rezultate, cu
excepJia dJtorva conlesloJi i, per-

sonalul 1eatrelor de stat o occep
fOplul, inevitabil, că nu pot fi
tofi tncodrofi , cum or fi normal, la
cofegorio maximă . lor principalul
e că în urma aceslei oc::Ji u ni de
reformă nimeni nu o fost dat
afară, ba dlior salariile ou aescut
un pic.
Vă dorim şi dumneavoastră,
Domnule A-eşedlnte, stimofi con
celăfeni, să treceJi cu bine încer
carea reformei şi să ne revedem
cu bine pe celălalt mol 1ot împre
ună, egali şi mulfumifi.
În numele colectivu l ui,
regizor artistic cotegorio III cu 2,

D
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Marinela Ţepuş

tat

Theoclo....crtsdan Popescu

Spi

ca1e

e întâmplă tot mai des ca,
în seara unei premiere, se
cretari i literari sau directorii
înşişi să ne spună cu glas sfios simţindu-se, probabil, vinovaţi - cât
de sărace sunt teatrele pe core le
slujesc/conduc şi cum bugetul de
austeritate îi obligă, dacă nu să
renunte la caietele-program, măcar
să le micşoreze considerabil for
matul şi numărul de pagini, până
când, de multe ori, acestea se
transformă în nişte foi xerocopiate
în grabă şi cuprinzând doar dis
tribuţia. Totuşi, nu ne aducem
aminte ca, din cauza aceleiaşi
sărăci i lucii, să fi văzut vreodată pe
scenă un actor purtând numai o
jumătate de pantalon sau o actriţă
încălţată cu un singur pantof. În
schimb, am putut constata că, în
ciuda greutăţilor financiare există
teatre core dau atenţia cuvenită
tuturor elementelor ce concură la
succesul unei producţi i , neprecu
petind nici o cheltuială pentru ca
prog ramele de sală să ajungă la
timp în mâinile spectatorilor (semn
de profund respect fată de ei), să
fie nu doar impecabil concepute
din punct de vedere grafic, dor şi
atent elaborate, cu suficiente date
despre autor, text, realizatori ... Mă
gândesc, mai ales, la Teatrul
Naţional din Bucureşti cu ale sale
caiete inteligent alcătuite, de la for
matul A4- ce le conferă un anume
stil, făcându-le, de-acum, incon
fundabile - şi până la calitatea
indiscutabilă a conţinutului. Teatrul
"Bulandra" este şi el, mai ales în
ultimul timp, preocupat de tinuta
prog ramelor de sală. Şi la Teatrul
Mic acestea sunt îng ri j it realizate.
Păcat doar că de fiecare dată trei
pag ini întregi sunt irosite cu
înşiruirea sponsorilor (dintre core
una este atribuită exclusiv siglei
Primăriei Capitalei şi textului core o
însoţeşte: "Teatrul Mic este o insti
tuţie publică de cultură subvenţio
nată de Consiliul General al Mu-

S

stiune

a

o r- p r og ram

nicipiului Bucureşti"). Nu avem de
unde şti dacă o as�el de risipă a
spaţiului se datorează pretenţi ilor
exagerate ale finanţatorilor, atitu
dinii excesiv de curtenitoore a be
neficiarului sponsorizărilor sau, pur
şi simplu, comodităţii secretarului li
terar core a găsit modalitatea cea
mai la îndemână de a umple pagi
ni�e cu ceva.
Surprizele cele mori la capitolul
programe de sală ni le face, însă,
în vremea din urmă, Teatrul "Noi
tora" , unde "oferta în domeniu"
este atât de variată şi de lipsită de
înţeles, încât simţim nevoia să
poposim ceva mai mult în preajma
sa. As�el, putem alege între un pro
g ram de mărimea unei cutii de
chibrituri (la Chinezii) , unul de
mărime normală, dor în core nu se
poate desluşi nici măcar distribuţia,
scrisul fiind prea mărunt, probabil
din dorinta de a nu distruge cali
tatea imaginii (Îngeri în America ) , şi
altul de-a dreptul pretenţios sub
aspect grafic (lungul drum al zilei
către noapte), cuprinzând' chior şi
câteva vorbe ale interpreţilor des
pre piesă, personaje... o mai mult
decât sumară fişă de creatie a
autorului, alta (la fel) a celor trei
realizatori - Alexandru Dabija,
Irina Solomon, Dragoş Buhagior -,
precum şi câteva extrase elog ioase
la adresa spectacolului din cronici
semnate de Irina Coroiu, Marina
Constantinescu şi Alice Georgescu,
dor nu se ştie unde publicate. Din
aceeaşi categorie a programelor
somptuoase face parte şi cel core
însoţeşte spectacolul Viforul
un
reuşit album de fotografii color,
presărat parcimonios cu citate din
Shakespeare, Mircea Eliade, Bi
blie, dor necuprinzând nici un
cuvânt despre autorul piesei. (Aşa
că nu ne rămâne decât să ne între
băm: de ce, în cazul în core se
evită numele lui Barbu Ştefănescu
Delavrancea, n-a fi optat Teatrul
" Nottora" direct pentru o piesă de

Shakespeare, iar dacă or fi vrând
realizatorii spectacolului să facă o
apropiere între Macbeth şi Viforul
de ce nu au scris un articol lămuri
tor? ! ) Oricum e mai mult decât
foaia cu distributia de la premiera
spectacolului Costumele! . . .
Ca să nu se creadă cumva că
numai Teatrul "Nottora" este în
g rea suferinţă în privinţa pro
g ramelor de sală, trebuie să
recunoaştem că în imediata sa
apropiere se află, chior la loc de
more cinste, Teatrul Odeon. Deşi

-

aici apar întotdeauna la timp şi
arată de cele mai multe ori onora
bil, caietele-program rămân defici
tare la nivelul conţinutului. Pentru
exemplificare, iată câteva mostre
din programul spectacolului Avea

două pistoale cu ochi albi şi negri
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de la acest teatru, altminteri serios:
"A crescut (Dario Fo) într-o comună
formată din muncitori la fabrica de
sticlă şi contrabandişti, zonă ce
avea o puternică traditie în naratiu
n ile populare, în poveştile spuse de
cei care lucrau la căile ferate şi în
teatrul de păpuşi"; "În acest spec
tacol (Canzonissima) . Fo a introdus
un sketch (mătuşa unui muncitor
cade într-o maşină de tocat, iar

maşina nu putea fi oprită pentru că
ar fi însemnat stoparea productiei)
ce a dus la reactii violente din
partea autoritătilor şi a presei, şi a
determinat eliminarea lui Fo din
spectacol. Spectacolul a avut de
suferit în urma acestui scandal, dar
cu timpul şi-a revenit datorită audi
entei foarte mari".
Fără a avea pretentia că am
epuizat tot ce se putea spune

despre spinoasa cestiune a caie
telor-program, ne oprim aici, con
siderând, totuşi, că o mai mare
atentie se cuvine a fi acordată de
către teatre tuturor accesoriilor unui
spectacol, t cu deosebire aceluia
care constituie chiar cartea de vizi
tă a teatrului respectiv.
Marinela Ţepuş

Coeficiente

ineficiente

ontabili şi economişti necă
jiti, agasati, înconjurati de
teancuri de hârti i pe care le
acoperă şi le ascund cu grijă.
Directori de teatru hărtuiti de actori
curioşi să afle ce se va întâmpla cu
ei şi cărora li se răspunde invaria
bil: "Nu ştiu nimic precis, veti ve
dea curând, după şedintă, nu vă
speriati, o să fie bi ne". O econo
mistă mai di ntr-o bucată mi-a făcut
semn să ieşim pe coridor, să sorbim
dintr-o ceaşcă de cafea, ca să-mi
spună ea ce şi cum în legătură cu
noua grilă de salarizare ...
Nu ştiu dacă am inteles totul exact:
socotelile îmi par inutil complicate,
iar rezultatul lor nu poate să fie în
nici un caz schimbarea În fond a
conditiei actorului, ci, mai degra
bă, aşezarea pe noi pozit i i
temeinice a birocratiei româneşti.
Ministerul Muncii, mi s-a spus, a
dat Hotărîrea 125 cu normele de
aplicare a Legii 154, stabilind o
nouă evaluare a posturilor. Cu alte
cuvinte, munca actorilor, ba chiar şi
"buna lor purtare" sunt evaluate de
mai-marii institutiei, punctate cu
note de la 1 la 5, apoi se face
media şi, în functie de ultima zeci
mală, sunt declarati premianti sau
repetenti. Dar, mai ales, li se sta
bileşte salariul.
Aşadar, un actor va aştepta cu
emotie nu să intre în scenă, nu să
primească un rol, ci să-şi vadă fişa
în care I-au notat colegii, "şefii de
compartiment", directorul şi domnul

C
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sau doamna - până nu demult,
tovarăşii - de la serviciul "resurse
umane" (vechiul serviciu de cadre).
Artistul primeşte note pentru "pre
gătirea profesională, · dificultatea
operatională ( ! ) . sfera de reiatii".
Ce sferă de relatii, ce dificultăti
operationale? "A, nu - mi se dă
prompt replica -, nu e ce crezi. Se
referă la gradul de adaptabilitate
la complexitatea muncii, la asu
marea responsabilitătii şi la creati
vitate". Mă uit la ea cu admiratie.
"Da' de unde le zici aşa de fru
mos?" "Am memorie bună, îmi
spune. Le-am citit de o sută de ori,
de frică să nu greşesc. Greşeşti,
plăteşti. Pentru că e vorba de banii
actori lor."
Îmi este imposibil să mi-i imaginez
pe marii actori, cum ar fi Mariana
Mihut, Victor Rebengiuc, Radu Beli
gan, Ilie Gheorghe, Horatiu Mă
lăele şi, Doamne, câti mai sunt, cu
o fişă de evaluare în mână, cu note
date de... cine? Chiar, cine le dă
lor note lor, maeştrilor? Cine cal
culează "coeficientii minimi şi ma
ximi", dă note la purtare, asociază
cu cifre, cu formule matematice şi
cine hotărăşte ce loc ocupă un
actor în ierarhia teatrului şi ce
salariu merită el? Domnul Atanasiu,
ministrul Muncii, îmi părea un om
normal, ba chiar întrezăream oare
care iubire de teatru în fiinta lui
bonomă...
Chiar nu s-a gândit nimeni ce rău
este să-i laşi pe actori la cheremul
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subiectivitătii colegilor lor, trecători
directori sau şefi de comparti
mente? Sau, mai rău, la cheremul
unor functionari, fie ei şi economişti
eminenti, incapabili să dea "note"
muncii artistice? Dacă generalii nu
pot fi supuşi judecătii unor grade
inferioare, nu văd de ce ar accep
ta actorii, artişti i de orice fel, să
primească note de la "cei desem
nati'' de institutie. Oare nu le
tremură mâna celor care dau
notele? Mai mult, artiştii înşişi sunt
puşi în situatia penibilă de a-şi
autoevalua munca, de a-şi da note,
când, se ştie foarte bine, nu ei sunt
cei ce fac repertoriile, nu ei îşi aleg
rolurile şi nu ei optează pentru un
regizor.
Gluma este cu atât mai proastă cu
cât bani nu sunt, bugetul culturii
este tot mai pipernicit, iar agitatia
asta inutilă nu face decât să creeze
animozităti, supărări, amărăciuni,
duşmănii. Nu cumva a fost chiar
ăsta scopul acestor ridicole
măsurători de talent?
Când un director eminent ca Emil
Boroghină este nevoit să se
gârndească serios a-şi da demisia
pentru că nu-şi poate înfăptui pro
gramul cu banii primiti de la buget,
mi se pare că ar trebui să lăsăm la
o parte aceste maimutăreli ale
formelor fără fond şi să spunem
mai pe româneşte: alegeti, fratilor
- ori inmultiti paiele, ori sacrificati
din măgari ! ...
E lisabeta Pop

�rrYnica

!Regele

Comicul involuntar

Learl

3!,mesianism u l u i teatralll

şteptat ca u n pasibil eveniment
teatra l , Regele Lear de la
"Bulandra" dezamăgeşte până
la consternare. Şi asta nu pentru că
n-or fi avut cine să-I joace pe bătrânul
rigă, Victor Rebengiuc dispunând vir
tualmente de toate datele necesare
unei creatii de referintă. Ea s-ar fi pro
dus, probabil, firesc în cadrul unei con
ceptii regizoral-scenografice coerente,
marele actor fiind îndrituit să joace
acest rol, ce ar fi putut încununa o
strălucită carieră artistică. Din păcate
n-o fost să fie aşa, şi asta datorită tot lui
Victor Rebengiuc, însă în calitatea sa
de director al Teatrului "Bulandra".
Nimeni altcineva nu avea căderea să
accepte schimbarea regizorului Tompa
G6bor (cel care-I "văzuse" cu mai
multă vreme în urmă în acest rol, pro
punându-i proiectul realizării specta
colului) cu regizorul Dragoş Galgotiu
(ce-i drept, mult mai "disponibil" decât
primul, dar de la care era normal să ne
aşteptăm la tot felul de năstruşnicii).
N-om găsit un eufemism mai blând ,
aşa că voi rămâne la "năstruşnici i " , cu
precizarea că acestea abundă în spec
tacol , fiind i mposibil de enumerat într-o
cronică. Paradoxal , ele nu sunt câtuşi
de puti n întâmplătoare, ci decurg
aparent logic din seducătoarele teo
retizări ale lui Dragoş Galgotiu, unele
prezente şi în elegantul caiet-program
al spectacolul u i , din care cită m :
" . . . spectacolul de teatru a r trebui să
părăsească uneori labirintul seducător
al iluziei efemere, regăsindu-şi puterea ,
rostul comunitar şi sensul mistic al actu
lui povestirii" (s. n . ) . lată şi un fragment
dintr-un interviu din 1 997, reprodus în
acelaşi superb caiet-program, realizat
de G.M.P. Advertising : "Cred într-o
nevoie de mesianism teatral, în puterea
mpdelului moral şi în valoarea medi
tatiei pe care teatrul, ca realitate expe
rimentală, o poate sugera. Cred în
spectacolul de teatru ca Artă Adamică,
al cărei inteles s-a uitat, s-a dizolvat, şi
de care avem nevoie acum" (s. n . ) .
Scenograful Vittorio Holtier nu se lasă

A

nici el mai prejos la teoretizări, folosind
însă un l i m ba j eliptic, care ne
convi nge, ce-i d rept, că "e scris
adânc" : "Spatiu sacru - celebrarea
Centrului. ( . . . ) Interior - exterior. Loc
inalt. Punctul, coincidentia oppasito
rum , anularea şi transcederea contrari
i lor
(...)
Alfa
şi
Omega .
Conştientizarea centru l u i . Centru l
omniprezent" . Nu e doar o 1 nş1ru1re
a i uritoare de termeni , ci una " progra
matic" aiuritoare: " . . . Evadare din estet-

ică : încotro? Comunicare. Expresie.
Stratifică r i . Arhetipuri în veşmânt.
Veşmânt m itic. Veşmânt arhetipa l .
H ieratism .
Ritua l .
Ceremonia!.
U niformă" . Etc. Ş . a . m . d Ş. a . m . d . Etc.
Cu o asemenea solidă armătură teore
tică, nu e de m i rare că din reprezen
tatie nu se mai intelege nimic, cu
exceptia faptului că, într-adevăr, regi
zoral şi scenografic, spectacolul "e
scris adânc" . Atât de adânc încât, fără
ajutorul pretiosului caiet-program, n-oi
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REGELE LEAR de William Shakespeare. Traducerea:

Mihnea hălcile

regatu l u i şi
bărbaţii
ca
la hala de
Gheorghiu
TEATRUL .,BULANDRA" & RJNDAŢIA PENTRU
peşte
.
N
u
numai
TEATRU ŞI RLM TOFAN • Data reprezentaţiei: 8 mai 1 999 •
Goneril
(Andreea
Bi
Regia şi ilustraţia muzicală: Dragoş Galgotiu
Scenografia: Vlt.torio
biri)
şi
Regan
(Diana
Holtier • Coregrafia: V� Ştemnescu • Distribuţia: VICtor Re
bengiuc (Lear), Constantin Ghenescu (Regele Franţei), Valentin Dumbravă) sunt "con
Popescu (Ducele de Burgundia), Şerban Celea (Comwall), Oaudiu cepute" astfel, ci şi
Stanescu (Aibany), Mihai Constantin (Kent), Dan Aştilean Cordelia (Oana Tu
(Gioucester), Şerban Pavlu (Edgar). Vlad Zamfirescu (Edmund). dor), evoluţia celei din
Andrei Aradits (Curan), Cornel Scripcaru (Oswald), Marian Rllea urmă fiind chiar mai
(Bufonul). Andreea Bibiri (Goneril). Diana Dumbrav! (Regan), dezamăgitoare decât
Oana Tudor (Cordelia); in alte roluri: Gabriel Spahiu, Mihai Baranga. a consorelor ei. Să ne
mai mire in aceste
Octavian jighirgiu, Dan Oliriac, Dan Popa.
condiţii , când totul e
putea să-ţi explici nici bătăile de toacă
făcut să fie nu doar şocant sau altfel, ci
chiar fără nici o noimă, originala
in Britanic, nici de ce trece Lear de la
haina aproape preoţească (a sacer "deghizare" a Contelui de Kent (Mihai
doţiului) la pantalonii scurti din Vânză Constantin) cu o pătură în cap? Sunt
torul de păsări (citeşte: l ipsa de gri j i ! ) , multe lucruri involuntar comice in acest
pentru c a mai apoi să aiungă l a pi spectacol al "mesianismului teatral" al
iama, ca orice nebun de la Bălă "Artei Adamice", dar ele nu te fac
ceanca ! Ei bine, e vorba de "rupturi de totuşi să râzi , ci să-i compătimeşti pe
stil " , necesare pentru " Evadare din cei câţiva excelenti actori ai Teatrului
estetică: incotro?" . N-o să aflăm, căci
" Bulandra " , in frunte cu Victor
spectacolul chiar asta şi-a propus să
Rebengiuc, pentru această mare şansă
facă , programatic: să evadeze din ratată, cu spripnul conceptual al lui
estetică fără să ştie incotro, mult mai
Dragoş Galgoţiu . Nu şi-or fi dat seama
•

•

importantă fiind dorinta cuplului regizo
ral-scenografic de a adăsta asupra
semnificatiilor pătratului, centrului, me
ridianelor energetice etc. Că, de pildă,
interpretele celor trei fiice ale lui Lear
sunt una mai proastă decât alta contea
ză prea puţin câtă vreme ele pot intro
duce " rupturi de stil", în costume voit
criante, din material plastic şi în culori
ţipătoare, consonând totuşi cu vocile
gâiâite şi i ntonaţi ile stradale, per
sonaiele astfel "create" disputându-şi

�
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chiar toti in ce-au intrat, dar cu sigu
ranţă unii au realizat măcar din ce tre
buie să iasă, încercând să se salveze
pe cont propriu, cu reuşite parţiale,
sugestive pentru ceea ce-ar fi putut să
facă intr-o altă regie. Fie ea şi mai
puţin " profundă" teoretic, dar mai
aproape de "labirintul seducător al
iluziei efemere". E cazul lui Mihai
Constantin (Contele de Kent), Cornel
Scripcaru (Oswald), Marian Râlea
(Bufonul) şi Dan Aştilean (Contele de
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Gloucester), ultimul având toate şanse
le să-şi ia revanşa chiar in rolul Regelui
Lear, desigur peste vreo 20-30 de ani.
Cu conditia să fi învăţat ceva din cele
intâ mplate, să nu-şi dorească să fie
director de teatru, iar dacă totuşi va fi ,
să fie in stare să facă diferenta dintre
Tompa Gabor şi Dragoş Galgoţiu, pre
supunând că sămânţa categorială a
unuia ca şi a celuilalt nu e sortită să
piară cu una, cu două .
În Edmund, fiul nelegitim al lui Glou
cester, Vlad Zamfirescu dă deia semne
de manierism, grija pentru proteiarea
propriului său talent - real - de ponci
furi interpretative ieftine meritând să-I
preocupe in mai mare măsură. În
celălalt fiu, Edgar, tânărul Şerban Pavlu
ioacă apăsat, dar cam alături de ces
tiune. Mult mai apăsat decât iuca in
urmă cu vreo 40 de ani Mihai Be
rechet acest rol, pe vremea când
Gheorghe Storin, aproape orb, putea
fi încă urmărit in impunătorul său Lear,
la Naţional . Nimic de reproşat în mod
special lui Şerban Celea (Ducele de
Cornwall) sau lui Claudiu Stănescu
(Ducele de Albany), nu ei fiind vinovati
de senzaţia de disconfort pe care o
lasă in rolurile interpretate.
Revenind la Victor Rebengiuc, trebuie
spus că , in ciuda aparenţelor pe care
vrea să le acrediteze, nici el nu se
simte prea confortabil in uniformă de
colonel, de pildă, sau in hainele
" nemţeşti " pe care le poartă la un
moment dat, pentru a fi argumentată
astfel, ostentativ, "modernitatea" viziu
nii reg izoral-scenog rafice. Nu ne
indoim că şi-a dorit un altfel de Lear,
desigur modern, cel puţin la fel de
modern pe cât era, în urmă cu vreo 20
şi ceva de ani, Lear-ul colegului său,
George Constantin, in reg ia lui Radu
Penciulescu, tot la Teatrul Naţional . Din
păcate, Lear-ul lui Victor Rebengiuc e
mai hărţuit de conceptia regizorală
decât de fetele sale. Drept care multe
scene sunt iucate cu o tehnică perfectă,
dar fără emoţie, in vreme ce altele, voit
zglobii, par totuşi expediate cu un soi
de ienă irepresibilă. Arar, ochii actoru
lui vorbesc mult mai mult decât straiele
sale, amintindu-ne că tragedia lui Lear
este in primul rând a unui om , nu a unui
rege. Poate a unui om care a avut
incredere in alti doi, ca şi copiii săi ,
cărora le-a dat pe mână intreaga sa
avere, dezavuându-1 pe cel de al
treilea, care era departe. Ce a ieşit din
tărăşenia asta se ştie şi s-a văzut.
Victor Parhon

·

Un

l
s1ăpâoi
doi
a
l
u�ă
ISi

r
creat ode
Slll
·

xistă sau nu regizori specializati
în comedie? lată o întrebare
luată în discutie, printre altele, şi
la o masă rotundă a "Scenei " . Nu s-a
dat atunci un răspuns tranşant, vor
bitorii fiind totuşi de acord că, pentru a
pune în scenă texte comice - într-un
mod adecvat, fireşte, adică hazos -, e
nevoie de un "organ" special . Dar pen
tru a face comedie la ora actuală, în
România,
fără vulgaritate, fără
"poante" uşurele şi rânjete groase, de
ce anume este nevoie? Mi-am pus
întâia dată această întrebare văzând
Crima din strada Lourcine de Eugene
Labiche, montată de Vlad Mugur (la
Piatra Neamt): comedie dezlăntuită,
gaguri în cascadă, dar nici o clipă de
grosolănie, de "hă, hă, hă"-uri stupide
pe scenă cărora să le răspundă "hă,
hă, hă"-uri la fel de stupide din sală . Şi
mi-am re-pus întrebarea văzând, la
Craiova, Slugă la doi stăpâni . O piesă
în care - zic specialiştii - Goldoni se
află cel mai aproape de commedia
dell'arte, specie căreia, de altfel, i se
opunea vehement, atât prin interventii
teoretice, cât şi prin cea mai mare
parte a propriei opere. Ce se întâmplă
pe scenele româneşti atunci când un

E

regizor îşi închipuie că
face commedia dell'arte SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI de Cario Goldoni
TEATRUL
ştie toată lumea: îm NAŢIONAL din CRAJOVA Data reprezentaţiei: 22 mai 1 999
brânceli şi ghionturi, Versiunea scenică şi regia: Vlad Mugur Scenografia: Lia Manţoc
răsteli şi chirăieli, şuturi Design mâşti şi recuzită: Hona jaro Varga Mişcarea scenică: Aorin
Distribuţia: lfie Gheorghe (Pantalone). Anca Dinu
în spate şi palme după Reroiu
ceafă - să mori de râs, (Ciarice), Valeriu Dogaru (Doctorul Lombardi), Angel Rababoc
nu alta . . . Cum reuşeşte (Silvia), Gabriela Baciu (Beatrice), Constantin AoresaJ (Rorindo),
Vlad Mugur să ne su Adrian Andone (Brighella), losefina Stoia (Smeraldina), Valer
gereze, în spectacolul Dellakeza (Truffaldino), Mihai Arsene (Un hamal): în alte roluri:
său , şi acest gen pro Tudorel Petrescu, Nicolae Poghirc. Geni Macsim, Marian Politic,
xim al textului, cu toată Alexandru Boureanu.
verva lui populară, şi
diferenta specifică, constând în studiul
dare deloc străină cercetărilor moderne
de caracter, însuşire care face din asupra operei lui Goldoni . Îmi aduc
Goldoni întemeietorul comediei realiste aminte că am văzut chiar, acum câţiva
italiene, cum izbuteşte să ne ofere ast a n i , la Strasbourg , un spectacol
fel , condensată, o veritabilă lectie de Goldoni de-a dreptul fioros, întunecat şi
istorie a teatrului, fără ca montarea să ameninţător, cu o piesă mai putin
capete un aer doct-sumbru, e un mister cunoscută, în care, ce-i drept, protago
căruia ar trebui să-i caute dezlegarea nistul era ucis în fina l . Vlad Mugur vor
toti regizorii porniţi să "nască" specta beşte însă despre lucruri triste - manipu
cole comice (şi spectacole, în general).
lare, cruzime, şomaj (da, da ! ) - fără
Pentru că Slugă la doi stăpâni este încrâncenare, cu înţelegere şi duioşie,
totuşi un spectacol comic, deşi Vlad dând mizanscenei un fel de lumină inte
Mugur a întrezări! în piesă, aşa cum a
rioară dulce-au rie, care netezeşte
făcut-o, de altminteri , în toate textele asperităţile şi-i lasă privitorului cugetul
goldoniene înscenate până acum la
limpede şi sufletul tandru. Cu alte
noi , o dimensiune intens dramatică,
cuvinte, el este un creator de stil .
apropiată, chiar, de tragic. E o obor- Fără a s e preocupa dacă teatrul pe
o

o

o

o

o

o

o
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care îl practică e "de cuvânt" sau "de
i magine", "de regizor" sau "de actor" ,
Vlad Mugur ştie să-şi pună în evidentă
conceptia, acordând, totodată, spa)iul
cuvenit de manifestare tuturor ele
mentelor din care se alcătuieşte spec
tacolu l . As�el, decorul Liei Man)oc, în
chipuind, din panouri şi casetoane
transparente, o Venejie neverosimilă şi
totuşi ciudat de asemănătoare cu "ori. ginalul " , un oraş străveziu şi totuşi mis
terios şi impenetrabil, este "exploata
tă" , prin lumini şi deplasarea perso
najelor, pe toate coordonatele ei; la fel
se întâmplă în cazul costumelor, expre
siv caracterizante. Dar partea leului (şi
nu numai a leului venejian ! ) este lăsată,
cu elegan)ă, actorilor, "exploataji" , la
rândul lor, fără rezerve. Lucru pe care
ei, după cum au mărturisit, şi-! şi do-

reau . . . As�el, Valer Dellakeza - din
nou Truffaldino, după mai bine de 25
de ani - creează, cu o lacrimă ascun
să mereu îndărătul zâmbetului şugubă),
o "slugă" hărjuită şi trudită, al cărei
hohot de râs din final răsună nu vesel ,
ci disperat-ironic, părând a spune că,
indiferent dacă ne dăm sau nu seama,
osta este soarta noastră, a tuturor.
Relief comic puternic dă Ilie Gheorghe
unui Pantalone câtuşi de pu)in ramolit,
dimpotrivă, tiranic şi nepăsător, chiar şi
la betie. O Smeraldină bine coaptă,
dar cu infinite drăgălăşenii i se dato
rează losefinei Stoia, în tim p ce contu
rul psihologic mai pu)in precis al Docto
rului şi al fi ului său , Silvia, capătă con
sistentă grajie jocului nuanjat al lui
Valeriu Dogaru şi al lui Angel Rababoc.
Rămân întrucâtva datori în privinja şle-

Stăpânul Învată

fuirii personajelor Constantin Florescu
(Fiorindo) şi Adrian Andone (Brighella).
O considerabilă extindere primesc în
spectacol rolurile tinerelor fete, partituri
tratate îndeobşte superficial; a i c i ,
Gabriela Baciu şi Anca D i n u îşi constru
iesc eroinele cu siguranjă şi subti litate,
viziunea regizorală privilegiindu-le, de
altfel , în c h i p special. Exactă se
dovedeşte până şi contributia actorilor
din insignifiantele roluri secundare; e
un semn că Vlad Mugur a transformat
distributia într-o autentică echipă, ce
vibrează la u n ison . Slugă la doi
stăpâni este, şi din acest motiv, un
spectacol în care micile imperfectiuni
nu contează . Dacă nu cumva, chiar,
adaugă ceva la farmecul învăluitor al
întregului . . .
Alice Georgescu

!Generaţia de sacrificiu

�

sl u ga hoaţa

iecare generajie are propria ei
criză, aşa că sacrificiul străbate
istoria acoperind rea l i tă)i şi
raportări foarte diferite. Unii îşi socri-

F

fică idealurile, al)ii viaja , ceilalti sunt
sacrificati fără măcar să o ştie. În
vreme de criză, eticheta acoperă gene
rajia, deşi nu loji cei care o alcătuiesc
îşi asumă în ega
lă măsură conse
ci ntele: u n i i n u
pot trăi conform
necesită)ilor, al)ii
nu pot fura con
form posibilită
jilor. Cei din urmă
vorbesc cel mai
mult şi mai îndu
ioşător despre sa
crificiu. Această
realitate comună
zilei de alaltăieri
şi zilei de azi 1-o
atras pe regizorul
Dinu Cernescu în
dificila încercare
de revigorare a
unei piese uitate
sau ocolite (auto
rul a fost una din
tre victimele jus
tijiei - mai corect
spus, injustijiei comuniste), mar
cată de naivită)ile
epoc i i
şi
de
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stângăciile autorulu i . În rama unor sem
nale sonore ( "Cabaret", "Titanic"), care
asigură distanta stilistică necesară pen
tru situarea poveştii într-un registru con
ventional, narajiunea scenică etalează
"vechile vechi structuri" ale corup)iei,
cele de dinainte de comunism . În fideli
tatea fa)ă de această traditie găseşte
regizorul accentele amar-duioase ale
comicului: mânia 1-a obosit (de al�el,
nici materialul dramatic nu ar suporta o
tratare în registru grav), în)elepciunea
nu este o sursă de optimism . Stăpânii,
parvenijii din idilica perioadă dintre
cele două războaie, fură statul , slugile
îi fură pe ei şi nemultumirile apar când
circuitul se gripează; nimeni nu con
testă principiul vaselor comunicante
prin care banii se transferă, ocoli nd
legea .
O masă mare împarte scena, ba
reunind, ba despărjind personajele, în
funcjie de interesele şi sentimentele
clipei. Tentat de procedeele musicalu
l u i , Cernescu organizează materialul
dramatic în funcjie de ele, fără a izbu
ti să elimine integral explicajiile inutile
şi siropul uneori indigest al textului.
Distributia îl urmează cu profesionalism
şi bună-dispozitie pe această sârmă
subtire: Cecilia Bârbara şi Gavril Pătru
poartă misterul şi erosul piesei într-o

combinaţie care nu insultă inteligenţa
spectatorului. Matei Alexandru şi Con
stantin Dinulescu parodiază discret
bunul-simt popular, convenţional izvor
al onestităţii , real rezervor al vicleniei .
George Motoi şi Lamia Beligan fac
sensibilă diferenta dintre parvenitismul
masculin, mitocănesc, îngălat, grobian
şi adaptabil itatea fem inină, zâm
bitoare, parfumată, eficientă . Sunt
însojiji scenic de propriile lor caricaturi,
interpretate zgomotos, dar fără strălu
cire de restul actorilor din distribuţie.
În pofida ambiţiilor minore, publicul se

l

bucură în timpul speciacolului şi, probabil, nu
regretă că a ieşit din
casă. Este răsplata profesionalismului, materia
primă a sărbătorilor
teatrale destinate spectatorilor. E i , mai ales ei,
nu trebuie transformaţi
într-o generaţie de sacrificiu .
Magdalena
Boiangiu

.-----

GENERAŢIA DE SACRIFICIU de 1. Valjean. • TEATRUL
NAŢIONAL "I.L CARAGIALE'' din BI..JCUREŞT1 • Data reprezen
t.aţiei: 27 mai 1 999 • Regia şi versiunea scenicl: Dinu Cemescu •
Decorul: Mihai Mldesc:u • Costumele: Luana Drlgcescu • Muzica
şi ilustratia muzical!: Cristian T� • Mişcarea scenică: Maiou

Iosif • Distribuţia: George Motoi (lorgu Bănescu), Lamia
Beligan/GUiola Brlileanu-Motoi (Coralia), Eusebiu Şteflnescu
(Dumitru State), Rodic:a Murepn/Mihaela Mitrathe (Felicia), Mihai
NiculescuiBogda Muşatescu (Paul Kovac), Vlad lvanov (Doctor
Hurmuz), luliana Moise/Alice Caracostea (Licuţa), Gavril PltnJ
(George Vâlcu), Constantin Dinulescu (Nae), Cecilia Barbora
(Anica), Matei AleDcanclrullon Henter (Mache).

IEiisabeta 1 1

u��S p ect acol

remiera de la Naţionalul ie ieşeană a avut de partea ei avantajul de a crea ambianta reprezentajiilor
şean, cu Elisabeta 1 de Paul că piesa lui Paul Foster nu ţine seama esenţializate ale teatrului elisabeta n .
Foster, se cuvine salutată de nici de logica relativelor adevăruri Suprafata săl i i (ingrată s u b raportul
două ori : ca gest repertorial şi ca per istorice, nici de regulile aristotelice ale capacităţii de a găzdui , alături de
formanţă artistică .
construcţiei dramatice; spectacolul, viu spectatori , dinamica susţinută a unei
Irina Popescu-Boieru, regizoare impre şi cum nu se poate mai incitant, este montări cu destule personaje) este
vizibilă, capabilă (după cum a arătat-o clădit pe un text apostat. Aşa se face împărţită în două registre denivelate;
de-atâtea ori) să invite publicul la mon că singura şi consecventa lui constantă costumele sunt laborios gândite; recuzi--------,
tări subtil elaborate sau la simple este plonjonul nebu
EUSABETA 1 de Paul Foster. Traducerea: Radu N ichita Rappaport
nacafale scenice, s-o aflat, de data nesc în complexitatea
• TEATRUL NAŢIONAL ' V. ALECSANDRI" din IAŞI Data pre
aceasta, într-o zodie fastă a prestajiei sufletului omenesc. În
mierei: 1 8 aprilie 1 999 • Regia Irina Popescu-Boieru • Scenografia:
sale profesionale. "Lumea ca specta spectacol se proce
Rodica Arjlir • Aranjament muzical: Grupul Nomen est omen •
col" , idee preluată din filosofia teatrului dează la trecerea le
Mişcarea scenicl: Dana Coteru • Tn distribuţie: Mihaela Arsenesc:u
shakespearia n , îşi găseşte, în mon jeră a aceluiaşi inter
Wemer, Georpta Burdujan, Monica Bordeianu , Catinca Tudose.
tarea de · la laşi , o ilustrare depl ină.
pret dintr-un rol în altul,
Petronela Grigorescu , Antonela Comici, Adi Carauleanu, Emil
Unde se opreşte existenta reală şi unde cu egală participare
Coşeru, Adrian Plduraru, Constantin Puşcaşu, Constantin
începe masca? Până unde este îngă (exceptând rolul Elisa
Avlldanei, Daniel Busuioc, Olllin Tudor Manea. RackJ Ghlaş, Petre
duit accesul la gâ�direa şi la trăirile . bela, personaj-cumul);
Ionescu, Hanma Condurache, Oana Sandu , 8rtnctula Adoblnitei .
nude ale celui de lângă noi ? Câtă cir povestea rămâne la fel
LMa Iorga.
cumstanţă şi cât adevăr, câtă preme de captivantă. Fauna
'-----:--ditare şi câtă improvizaţie i ntră în aceasta , aflată într-o continuă alertă,
ta anexă - minimă. Foarte atent a fost
ecuaţia existenţei cotidiene a individu comentează sarcastic sau pueril, râde,
pregătită m işcarea scenică, parte
lui ? "Uneori, cât pe ce să cred că-n cântă, suferă , ameninţă, dansează, e i m portantă a reprezentajiei, meritul
mai mare măsură sunteţi actriţă decât patează, se autocontemplă parcă într-o revenindu-i Danei Coşeru . O altă com
regină", spune un personaj . În textul lui aglomerare de oglinzi despre care nu ponentă a reuşitei înregistrate de acest
Foster şi, amplificată, într-o evoluţie ştii dacă reflectă imagini fidele sau spectacol s-o dovedit a fi muzica,
actoricească absolut remarcabilă, teri deformate; o neli niştitoare relativitate îi
inteligent selectată de grupul Nomen
bila, i ntransigenta, !ucida Elisabeta 1 însoţeşte pe eroii acestor parodice est omen, chiar dacă, uneori, prezenta
închide în urma ei cartea impersonală întâmplări, răsfrângându-se şi asupra
ei lasă i mpresia de exces cantitativ.
a istoriei şi păşeşte, cu un fel de sacri participării emoţionale a privitorului.
Distribuţia, numeroasă, a răspuns cu
ficiu asumat, dincoace, în concreteţea Aceasta ar fi "cheia" în care Irina vădită participare formulei avansate,
care umanizează sau dezumanizează ,
Popescu-Boieru a citit şi a adus în spaţi în decodarea scenică a textului, de
care te împresoară cu sperante, cu
ul de joc piesa scrisă de Paul Foster.
regie. Am putut contempla la lucru "o
spaime, cu nelinişti, cu ezitări, cu ego Acest spaţiu , imaginat de scenografa echipă" în înţelesul întreg al cuvântului;
isme, cu izbânzi , păşeşte în viata care Rodica Arghir (în condiţiile i nexplica o echipă care şi-o susţinut cu generozi
te învaţă că singurătatea, fie ea şi
bilei optiuni a regizoarei de a-şi con tate soliştii , astfel de ipostaze revenind,
aurită, înseamnă cea mai . cumplită strui spectacolul la Sala Studio, nu - printr-un fel de rotaţie logică, celor mai
pedeapsă.
aşa cum ar fi fost absolut normal - pe multi dintre interpreti . Protagonista mon
Într-o asemenea demonstraţie, echipa
scena mare a teatrului), vădeşte efortul tării rămâne, dincolo de orice îndoială,

P
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1:1

Mihaela Arsenescu-Werner, în Actrita
care joacă rolul " E iisabeta 1"; regi
zoarea o "redescoperă", după ce
făcuse acelaşi lucru în Efectul razelor
gamma asupra anemonelor, unde o
distribuise în rolul BeNy. Jocul acestei
remarcabile actrite este o continuă
lectie de dozare a nuantelor, de acor
dare savant-discretă a stării cu gestul,
cu intonatia, cu atitudinea. Personajul
se clădeşte, ascendent, din splendori şi
din mizerii umane, sfidând aparitia
h ieratică a Reginei (pandant opozit,
precis surprins de Catinca Tudose).
Portrete scenice minutios alcătuite reali
zează Emil Coşeru în Burghley şi
Lazarus Tucker (excelând în confrun
tările pitoreşti pe care bancherul le are
cu Caterina de Medicis - rol viguros
construit de Georgeta Burdujan şi cu
Filip al 11-lea - Adrian Păduraru), Adi
Carauleanu - Contele de Leicester,
Monica Bordeianu - Maria Stuart,
Constantin Puşcaşu - Francis Bacon,
Antonela Cornici - Omul-Reclamă,
Petronela Grigorescu - Vrăjitoarea

''Legea

Pata Soia .
Există în spectacol şi
scene asupra cărora
ar fi trebuit să se ve
gheze mai atent (cum
ar fi inexpresiva sec
ventă a convorbirii din
tre Caterina şi Nostra
damus), după cum
intensitatea emisiei vo
cale s-ar cuveni acor
dată cu dimensiunile
Să l i i Studio. Rezol
varea cea mai potrivi
tă (şi logică, nu numai
pentru acest neajuns),
ar fi translarea specta
colului - care n-or
presupune decât in
fime interventii - acolo
unde îi este, de fapt,
locul, adică pe scena
mare.

Const. Paiu

ş • o rdinea"
•

ontrari i ndu-şi contempora n i i ,
repere general acceptate ŞI lnmă
Ibsen lansează î n dramaturgie nunchiate în sloganul "legii şi ordinii".
mondială o teză apostată : ide Regizorul Ovidiu Lazăr a zăbovit
alurile (şi rigida lor transformare în reali îndelung asupra căilor de relansare,
tăţi) pot deveni obstacole nu doar inco într-un spectacol declarat "contempo
mode, ci de-a dreptul dezastruoase ran", a destinelor umane care popu
pentru desfăşurarea firească a exis lează Strigoii . După trei ani (mărturisiţi)
de meditatie, a stabilit formula de bază
tentei umane.
Strigoii insinuează o variantă agresivă a decodării piesei : "Strigoii sunt ei
a temei în discutie, "idealul" actionea înşişi (personajele, n. n . ) şi nu trecutul lor
ză aici din afară. El constă în respec pe care acum nu-l mai pot suporta,
deoarece îi învinuieşte permanent. [ . . . ]
tarea draconică a "legii şi ordinii",
Ideea spectacolului . ar fi că, dacă
supunere care, înlăturând glasul inimii
şi pe cel al ratiunii normale, dictează şi oamenii nu-şi rezolvă problemele vietii
impune gesturi definitive, sfârşind în atunci când a par, ei pot deveni
dezastre sufleteşti . Prezentul stă, în oricând nişte posibile cadavre ambu
lante, contaminându-i inevitabil şi pe
acest caz, sub semnul unei damnajiuni
care indică alinierea la norme morale cei aflati în preajma lor" .
calpe. "Idealul" este, aici, unul combi "Ideea " , în sine, poate fi discutată, dar
cu obligatorie conditie a descoperirii
nat şi complicat, un "strigoi pluricefal",
aşezat pe obligatii, conveniente, cal unor consonante între ea şi substanta
cule, preconceptii şi alte asemenea dramatică a textului. Or, văzând spec--------. localul, am avut sentiSTAIGOII de Henrk Ibsen Traducerea: A � ci N. c.;.._.w •
, ..,...,....
• .....--.. ....
meniul că, nu de
TI:ATRUL NATIONAL 'V. AI...ECSAN[)N" din IAŞI • Data
putine ori , ideea regi
reprezentaţiei: 2 mai 1 999 • Regia: � lazlr • Scenowafia
: zorolă a 1· unge într-o
fblca A....W.. Distributia: Vfoleta Do-- ' (Helene Alt..Ăft.ol \ Cii\
"....
' ......
rvo� ..,.
pozitie paralelă c u

C

0

<»>l (Osvald AMng). Seri\! Tucklle (Pastorul Manders), Pelru ideile

QAx:âru (Tamplarul Engstrand), ,..,... Pricepi (Regine Engstrand).
�------�

r:J
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IStrigoii 1

impresia de i ncomodă neconcordanţă
între ce se dă şi ce se cere. Regizorul
însuşi se vede silit să recunoască, în
acelaşi program de sală din care a m
cita t a nterior, c ă "apar anum ite
momente pe care eu le n umesc de
strigoism şi trecutul irumpe în noi devas
tator, ne i nundă, ne înspăimântă, ne
derutează, ne ameteşte, ne face spec
trali sau ne transformă în canalit lată-1
numind, de bunăvoie şi nesi lit de
nimeni, cheia cea mai potrivită pentru
accesul în lumea Strigoilor.
În aceste conditii, interpretii au avut de
dus la capăt o misie dintre cele mai
dificile.
Violeta Popescu, actrită din primul
eşalon valoric al teatrului national con
temporan, jinută departe de scenă,
inexplicabil, pe parcursul ultimelor trei
stagiuni, a exploatat preponderent
resursele la care trimit dominantele inte
lectuale, rationale, cuprinse în sensurile
personajului său, surdinizând compo
nenta emotională, care ar fi întregit
acest personaj , umanizându-1 . Helene
Alving impresionează prin verticali
tatea şi demnitatea târzie a omului
umilit de o existentă nedreaptă, dar

pare total secătuită i nterior, incapabilă
să încarce cu participare mărturisirea
penitentă adresată fiului său .
Osvald, primul rol de anvergură încre
d i nţat foarte tânărului actor Căl i n
Chirilă, apare c a un "strigoi" apar
ţinând prezentului i mediat, şi foarte
putin ca rezultat nefericit al acţiunii con
certate aparţinând "strigoilor" care au
strivit şi sufocat tinereţea mamei sale.
Ce i-a reuşit interpretului a fost încer
carea de a aşeza între el şi lumea exte
rioară o mască, alcătuită din ge
neroasă şi chinuitoare discretie. Fronda
lui este tot o mască, şi de aceea cabo
tinismul explicit al scenei finale face
notă discordantă cu tot ce arătase
până atunci.
Pastorul Manders, adus în spectacol de
Serg iu Tudose, ilustrează până în pra
gul ostentatiei rigidităţile maligne ale
"legii şi ordinii" răsfrânte în modul cel
mai nefast asupra existentelor d i n
piesă. Personajul astfel clădit este unul
profund suspect şi antipatic, ceea ce
s-a şi urmărit, de altfel . Excelent este
surprinsă duplicitatea structural-agre
sivă a Tâmplarului Engstrand, interpre
tat de Petru Ciubotaru . Actor gânditor
şi îndelung exersat în utilizarea cu
maxim efect dramatic a simplităţi i, Petru
Ciubotaru izbuteşte să-i asigure perso
najului său o prezentă surprinzător de
reliefată în desfăşurarea întregii actiuni.
Spre paguba acestei montări - corecdar lipcii ea

6

în varianta Moniei Pricopi, un eşec fără
cusur. Actrita pare a nu fi înţeles nimic
din egoismul , nefericirea şi d isperarea
personajului său, pe care-I poartă prin
scenă cu siderantă cochetărie săl
tăreată sau cu încruntări artăgoase,
fără a încerca să perforeze coaja vor
belor pe care le rosteşte.
Spatiul de joc, imaginat de scenografa
Rodica Arghir, este unul sobru, atem
poral , dar îmblânzit de fundalul lent-os
cilant al serei, rămasă acolo din alte

la

ntr-uno
scris înainte de 1989,
despre Actorul ca "erou cenMihai Măniuţiu
tra lizotor" : "un Altcineva în core sunt tronsportoţi spec
tatorii martori".
Acesta este Actorul pe core îl vezi. Dor a privi, la teatru,
nu e echivalent cu o vedea. A vedea se referă nu atât la
meritul spectatorului de a străpunge cu ochiul aparenţele,
cât la abilitatea Actorului de a se face văzut: îl vezi nu pen
tru că ai tu, spectator, fineţea de a-1 remarca, ci pentru că
el, Actorul, se face văzut. O poleială (şi n u spoială} a parte
îl îmbracă. Pare că străluceşte, fără a avea aerul unui
semizeu. Pur şi simplu, e singurul cu contururi pline. Pe
lângă el, ceilalţi sunt nişte umbre, se mişcă într-un u nivers
de fantome. El, Actorul , e cel "de carne" a utentică.
Totuşi, îl recunoşti nu numai după cum arată, ci uneori
mai a les după cum rosteşte. La fel ca şi fizicul, cuvântul lui
e plin, rotund, are cap şi coadă, ba chiar şi trup. Lângă

vremi, singurul element care ne aduce
ami nte că asistă m , totuşi, la o poveste
aspră despre nişte oameni asupra
cărora trecutul şi-a pus, a păsat,
pecetea .
Premiera ieşeană a însemnat şi mar
carea unei duble aniversări: 35 de ani
de prezentă artistică neîntreruptă pe
scena Teatrului Nationa l "Vasile
Alecsandri" a actorilor Violeta Popescu
şi Petru Ciubataru.
C. P.

Actor

Actor, ceilalţi por să se înţeleagă într-o limbă necunoscută,
în care literele cuvintelor sunt piezişe, înclinate una către
alta, gata în orice clipă să cadă, ca piesele de domino. Se
sufocă, rostite atât de abrupt încât îţi vine ţie, spectator, să
respiri în locul lor. Respiraţia Actorului dă formă cuvântu
lui şi desparte fraza prin pauze. În general, pauza e ca o
pată albă alături de restul culorilor. Le lasă să se odih
nească, să-şi refacă resursele, ca apoi să răsară vioaie,
strălucitoare, vizibile. Pauza Actorului e însă poză, răgaz
pentru mimică şi mişcare. Totuşi, chiar şi atunci când
Actorul a "încremenit", e unicul care strânge privirile.
În Mutter Courage, la Bula ndra", în regia Cătălinei
"
Buzoianu, Mariana Mihuţ este pe scenă cu toate cono
taţiile enunţate mai sus. Nu pentru că o vezi, ci ca să o
vezi. Să îţi spună povestea .
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-ar Zice cO pe- scenograful Cătălin
Ionescu-Arbore ciJionte sunt ace
lea care tt tn reti pentru că - în
afarq costumelor despre care am scris
in iocheierea cronicii precedente există î nouo l"{{ontare a operei Car
men l;le George� Brz.el şi câteva costu
me chiar foarte t�umoase, dar. . . albe
(acelea fiind însa., . din altă piesă, ca şi
pers9po·e1e care le poartă - lucru des
pre tdre VOt vorbi pe larg În nUfTlărui
viitor), ia( exce e nta cortină ce înfăţi
şa�<� pîcturo.l o corridă uşor suprarealis
tă s_e rezui]Ja şi ea la i9nuri de gri �i bej.
În schimh, deco�urile real iza e de
aceloş1 scent�graf sunt remorcob1le: cu
adevărat de(flne de arhitectul ătălin
Ionescu-A bore! Folosind din plf pla
nurile -îndinate, ele dau senz ia de
pr-Ofunzime şi totodotă permit sp ctato
rilor de lo ·parterul sălii să vadă e reu
�;e se întâmplă în orice colţi or oi
.scenei, fără a fi ryevoiţi - ca î cazul
irflensei majoritOţi a montărilor Operei
bucureştene - sO-şi caute tot timpu l
câte o breşO p e unde să-şi stretoore
pnv•re
rintre capetele celor din faJăJ
pentru a putea urmOri m<)car mişcarea
personajelqr pnncipql , dacO tot n u
pot cupri nde vreoaată a nsambl 1
scenei. . Vo puteti

r

înseamnă aceste planuri înclinote pen
tru interpreti, şi mai ales pentru inter
preta încălţate cu pantofi cu tocuri
(plate, ce-i drept, dor destul de înalte,
totuşi}. Din fericire la premieră, cel
puţin n-o căzut nimeni.
Ce păcat însă că modulele compo
nente ale acestui decor - care ar fi
putut închipui cu minime manevre şi
piaţa din faţa arenei corridelor (ca în
ulti m u l act şi, în această viziune
scenică, în prologul imaginat de către
regizoarea Marina Emandi-Tiron pe
muzica preludiului operei}, şi taverno
lui Lilos Pastio (din actul secund}, şi
locul de popas al contrabandiştilor, si
tuat între munţi {în actul oi treilea), şi
piaţa mărginită de fabrica de ţigări şi
de sediul garnizoonei (din primul act) 
sunt mutate fără rost dintr-o parte în
alta, prelungind pauza dintre actele 1 1
şi I I I până la limita suportabilului .. .
(Spectacolul, anunţat, în programul de
sală, d ro de la 1 8.30 la .. . 22.30. El
s-o moi şi prelungit, până la ora
23.00, A:le parcă ar fi fost vorba de o
enonă!} În us, dia câ11d

.
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opus al sălii se pot delecta privind vpn
zolealo interpreţi lor ce se pregătesc să
intre în zona vizibilă pentru toţi .
Cum spuneam, principalele module
arhitecturale ale decorului sunt două
pante cu încl inaţia către sal ă ,
despărţite d e u n a înclinată invers. Or,
dacă ele pot compune, în prolog,
intrarea în arena corridei, plasată către
stânga scenei (într-un punct care - evi
dent - aproximează secţiunea de aur),
de ce oare în actul IV locul lor trebuie
inversat, -iotmreo liiod dep!22-otă în
dreapta? Şi, tot aşa: dacă intrarea res
pectivă devine în actul ! oficiul corpului
de gardă, iar în actul l i poarta tavernei
lui Lilas Postia, de ce în actul I I I , ca să
înfăţişeze trecătoarea din munţi, ea tre
buie mutată în cealaltă parte a scenei?
Sunt tntrebări la care om căutat
răspunsul (fără să-I găsesc) şi în pro
gramul de sală oi spectacolului, u nde
Cătălin Ionescu-Arbore semnează un
poetic (sau plastic, spuneţi-i cum doriţi}
"Cuvânt al scenografului", frumos,
sensibil şi plin de adevăruri - generale
1 personale: "( . . . ) simplita o e dură,
solidă, stab"lă şi puternică asemeni pă
mântului pe core calci, ocefpământ ce
se ridică alb, ostentativ de alb un alb
simplu, un alb dur ( ... }; se ridică solid
şi stabil ca o con
strucţie din ârne şi
scându 1
c re
îţi
poartă aşii a înălţimi
ameţitoare . .. . ) E l este
d u r, precu m
contrastul ; o duritate
agresivO, dată numa
de contrastul d i ntre
alb şi negru".
Negru, precum taurul
sacrifkat ce foc li-

fidând butada "Criticul as
cunde un creator ratat", voi
încerca să argumentez de ce
aştept cu interes şi alte montări ale
lucrării Repetabila scenă a balconului ,
d e care m ă leagă responsabilitatea de
a fi contribuit la desemnarea sa drept
Piesa anului 7 995 la concursul
UNITE R . Îmi amintesc încă emotia
primei lecturi a acestui text de doar 20
de pagini, care, în acele clipe, era
anonim, fiindcă deschiderea plicurilor
cu numele concurentilor abia urma să
se producă. judecata estetică era deci
liberă de orice prejudecată şi depista
cu bucurie o miniaturală operă care
surprindea o meteahnă a i nsului univer
sal : orgoliul parveniri i .
I nteresant era că autorul - spre deose
bire de alti confrati, consacrati sau n u
- nu s e lăsase înghiţit d e real itatea ime
diată care-i i mpusese subiectul, ci o
dominase cu detaşare, speculându-i
repetabilitatea şi rapartând-o nu doar

S

la alte epi
similare ale istoriei
umanităţii , c1 şi la o capodoperă
shakespeariană plasată la polul opus,
cel al inocentei şi candorii absolute,
străină de orice vanitate.
Virtuozitatea dramaturg ie , i nsol itul
demonstrării pervertirii valorilor constă
în capacitatea de abstragere din magma fierbinte a cotidianului şi
rea
pe coordonate abstracte, într
gistică perfectă, defel aridă . Pentru că se
a pelează intel igent la l ivresc, iar
hărţuiala dintre cei doi actanţi angajati
în tentativa de cucerire a balconului nu
este îngreunată de balastul exempli
ficărilor cvasi-concrete. Aluziile au un
grad de subtilitate sporit printr-o veri
tabilă strategie a umorului, împănat cu
trimiteri pe cât de inedite, pe atât de
hazoase.
Î n mod surpri nzător, Alexandru
Toci lescu, pri mul regizor tentat de
montarea princeps tocmai datorită
acestor virtuti, a cedat tentaţiei facilului,

abandonând actori i unui joc mai mult
mimetic decât reflexiv.
Evident, în versiunea TV, regizorul Silviu
Jicman nu a putut atenua viciul de şar
jare, sporit şi de rodajul scenic. Ceea
ce s-a câştiga! totuşi la înregistrarea
spectacolului de la Teatrul dramatic
"Sică Alexandrescu" din Braşov a fost
evidentierea aportului Companiei de
dans contemporan "ALEAE" care me
rită aplauze în plus fată de interpreţii
Mircea Andreescu şi Adrian Răţoi
(tandemul "ascensioniştilor" de profe
sie), Viorica Geantă Chelbea - Doica
generică, protectoare a Fictiunii ideale,
respectiv a cuplului legendar julieta şi
Romeo - Mara Nicolescu ş i Ion
Bechet. As�el, se poate spune că , pe
micul ecra n , coregrafie Ralucăi lanegic
şi balconul scenografilor Doina şi Puiu
Antemir au salvat montarea de la peri
-=-- -....,...".
...,.. ......,.
..,
colul ilustrativismului de care nu are
nicidecum nevoie metafora lui Dumitru
Solomon .

Sex-simbol contra

vedetă nation��

eară de vară
Prima Tv îl
ta re pe Ri
American Gigolo,

S

explică Ponora
TYR 2, Teatrul N
prezintă Printul
scena Teatrului
afişul de câtivo
distributiei pe
20.50: la TYR,

peon.
Evident, numai
ar fi putut rezolva
lor, micul ecron personal s-a transfor
mat într-o adevărată masă de montaj
în core, pret de moi bine de 90 de
minute, s-au aflat în confruntare nemij
locită carismaticul nostru actor, evolu
ând pe o partitură scrisă de irlandeza

Gică Hogi, revenit în fruntea Ne
lei, şi sex-simbolul filmului omeri
Richard Gere, preocupat de pre
cât mai plauzibilă o celei moi
meserii. Astfel, eroul scri
confesivei drame pseudo-poli(orchestrate pentru TY tot de
Cornel Todeo, care i-a dat viotă lungă
pe Bulevardul Magheru) o început să-i
servească "la plasă" defel superficialu
l u i gigolo tronsoceonic a rgumente
pentru o existentă boemă de etern
angry man în conflict cu mecanismele
sociale şi umane pervertite. Rationalisromontic de sorginte vag sortri
, core transpare în sti lul fragmentat
al faimoasei romonciere cu studii de fi
losofie, s-a aflat intersectat în mod ve
rist de fazele dure în core evolua în for
tă leader-ul de la Goloto Sarai, urmat
îndeaproape de profesionistul seducă
tor vulnerabil, urmărit insistent de a
paratul de filmat în lungi secve

Cum Gică Hogi o fost scos din cadru
(şi din joc!) destul de repede printr-o
nefericită occidentare, disputa o conti
nuat doar pe două posturi, câştig de
cauză având până la urmă Ştefan Ior
dache şi oi lui. Fiindcă trebuie spus c6,
dacă în echipa americană protagonis
tul se bucură doar de sustinerea blon·
dei Louren Hutton, fermecătoare cv
strabismul ei glacial, în schimb team-ul
româ nesc desfăşoară pe teren
garnitură mai complexă, format6
Dona Dogaru, Victoria Cociaş,
lio Zorlescu, Ion Haiduc şi '--0 ""..""""
Cotimonis. De altfel, se poate
că acea seară de iunie o fost
Ştefan Iordache, pentru c6,
dobândită victoria cu 2-0,
ou putut (re)vedeo şi Cel mai
tre pămllnteni, ecranizarea
omonim al lui Marin
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a lternativ

A riadn9A dria
n

emulţumit de ceea ce vede

la teatru, sau poate încântat

Ambianta sentimentală pare a fi

Prestaţia regizorală a lui Ion

cea a saloanelor din secolul XVIII,
cea concretă pne de capriciile unei
tranzitii, încă neînregistrată în vreo

Codreanu,

cronicarul dramatic şi profesorul

istorie literară sau a moravurilor.

colegul-dramaturg Horia Gârbea

de la Universitatea Politehnică

Pe acest teren accidentat îşi si

citind didascaliile), "participarea

Adrian Mihalache,

tuează dialogurile şi Adrian Mi

de propriile spectacole vir

tuale, simpaticul nostru coleg,

cochetează

mai de mult cu dramaturgia, iar

halache, propunând experienta

Române,

unei mutaţii: contactul cu sacrali

împreună cu Teatrul Valah din

tatea spaţiului scenic modifică

Muzeul

Literaturii

Giurgiu, i-au dat posibilitatea unei

destinul unui personaj şi pre

semi-con:fruntări cu publicul. Nici

ferinţele erotice ale altora Autorul

spectacolul nu e spectacol - pentru

formulează inexplicabilul, fără să

Mircioagă,

a actorilor (Silvia
Florin

Dumitru,

Marian Simion, Marius Nănău,

extraordinară a maestrului Radu

Beligan" dovedesc că, oriunde se
iveşte o propunere de dramaturgie
originală, oamenii scenei sunt pre
zenţi. Muzeul Literaturii Române

face, de asemenea, mult pentru

verificarea în trei dimensiuni a

că doar se citeşte textul -, nici pu

reuşească să recreere misterul;

blicul nu e public - pentru că nu

cuvintele îşi rostogolesc corecti

Ariadna lui Adrian Mihalache

nanta şi ciocnirea lor nu se naşte

altcineva să o poată înlocui.

mai prietenii răspund de obicei
prezent la chemarea organizato
rilor.

tudinea gramaticală, dar din alter
tensiune dramatică.

s

Jubileu

Statistica
Ce se ştie. În

"Dansul e ca înotul: nu se uitd niciodatd."
judith jamison

50

de ani de existenţă,
Liceul de Coregrafie din Bucureşti,
actualmente "Fioria Capsali", a "scos pe
piaţă" aproximativ 1 000 de absolvenţi.
Într-o jumătate de secol, s-au perindat
prin şcoală cam 1 00 de profesori de spe
cialitate (ca să-i amintim doar pe cei anga
jaţi) şi cam tot atâţia de cuH:ură generală.
Absolvenţii au devenit în marea lor
majoritate dansatori, dar şi pedagogi, asis
tenţi sau coregrafi. Unii au băgat diploma
în sertar şi s-au apucat de aH:ceva. Înaintea
înfiinţării secţiei de coregrafie din cadrul
U.A.T.C. "1. L. Caragiale", studiile supe
rioare urmate se împărţeau între
Filologie, Istoria artelor sau Conservator,
dar şi Actorie sau Regie. În răndul elevilor,
proporţia de fete a fost întotdeauna net
superioară. Dansatorii au împrospătat
colectivele teatrelor din Bucureşti, mai
apoi din Constanţa, Timişoara sau Braşov.
Ce nu se ştie. Câţi dintre ei mai sunt
activi, întrucât dansatorii au avut, chiar şi
în vremurile "foste", o vârstă scăzutâ de

r:J

pensionare sau au renunţat la carieră din
motive familiale (fetele).
Câţi dintre ei mai sunt în ţară, Liceul de
Coregrafie având una dintre cele mai
înalte rate de contribuţie la export. Unele
promoţii au fost de-a dreptul decimate
de exod, întâlnirile peste ani devenind
practic imposibile.
De ce nu se ştie. Despre prea puţini din
tre cei din străinătate mai ajung veşti până
acasă. În ultimii zece ani doar câţiva au
fost invitaţi să revină să danseze în ţară, să
predea sau să-şi prezinte coregrafiile.
Liceul nu are arhivă video proprie de la
înfiinţare, iar televiziunea deţine imagini
puţine şi disparate.

Slrbitorlrea
Dintr-un noian de proiecte, s-a con
cretizat o Gală de balet pe scena Operei
Naţionale, care a coincis în mod fericit cu
încheierea vizitei Papei. S-a încercat o
combinaţie de tinere speranţe cu stele
actuale şi foste glorii, lucru greu de rea
lizat într-un mod echilibrat, căci lumea
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viselor şi ambitiilor de dramaturg.
ne-a părăsit în labirint, fără ca

Magdalena Boiangiu

baletului, aşa mică şi înct-Vsă cum pare,
este foarte stufoasă pe dinăuntru. Să ne
oprim asupra câtorva momente mai spe
ciale.
Alma Munteanu, prim-balerină a Operei
Comice din Berlin, a fost singura "stra
nieră" care a răspuns cu promptitudine şi
generozitate invitaţiei. Împreună cu
partenerul ei (neamţ) şi apoi solo, a
dansat două piese în coregrafia lui jan
Linkers, caracteristice unui stil foarte la
modă în Occident un amestec nedefinit
de clasic şi contemporan, care se refuză şi
încadrării în neo-clasic.
Ca şi în alte cazuri, am
avut . senzaţia că doar
faima şi imaginea noastră
despre cei plecaţi creşte
şi progresează în timp şi
că opţiunea lor profe
sională a fost cea justă.
Veniţi de la Budapesta 
Alexandra Kozmer şi
Zoltan Olah - sau Chişi
nău - Rada Duminică şi
Vladimir Statnai
-,
reprezentanţii liceelor
prietene au ales piese de
respiraţie largă, aşezate,
bine lucrate, dar cu mi
nime riscuri tehnice.
Alina Cojocaru s-a pro
dus într-un anonimat
total: de nicăieri nu
reieşea că bucureştean
ca şcolită la Kiev este
deţinătoarea unor premii de prest1g1u
internaţional (locul 1 la concursurile de la
Lausanne şi Nagoya, printre altele). Dar
poate a fost mai bine aşa: dacă am fi ştiut,
n-am fi înţeles de ce le-a primit...
Dacă aveam cumva dubii în legătură cu
marile noastre valori de azi, Corina
Dumitrescu, prim-solistă a Operei
Naţionale, ne-a liniştit. Îi e de-ajuns un
singur epitet: superb. Iar Mihai Babuşka,
cel care i-a creat piesa Studiu pe muzica
lui Satie, se afirmă rapid ca un coregraf cu
multe resurse, prea îndelungă vreme ţinut
în frâu de alte obligaţii profesionale.
Primită cu entuziasm şi cu zâmbete nos
talgice, Ileana l liescu, într-un fragment din
Bolero-ul lui Ravel, ne-a făcut să ne
gândim la longevitatea scenică a unei
Alicia Alonso, cu toate avatarurile vârstei.
Finalul spectacolului, baletul Don Quijote
în varianta scurtă, de recital (în care libre
tul dispare, lăsând loc unui şir de inter
venţii de bravură de demi-caracter spani
ol), a prilejuit încă un exerc�iu util şi bine
susţinut pentru repertoriul de ansamblu
al şcolii. Deşi prezentat ca fiind în core-

grafia seniorului Danovski, din versiunea
sa am recunoscut doar scheletul, juniorul
Danovski intervenind consistent în sub
stanţa coregrafică în decursul montării, ca
pentru a-şi demonstra propria-i persona
litate. l-am admirat pe Nadia Coteţ foarte tânără solistă a Operei din
Chişinău, genul "mică şi tehnică", şi pe
Horaţiu Cherecheş - prim-solist al
Teatrului de balet "Oieg Danovski" din
Constanţa, un balerin din şcoala de la
Cluj, cum nu mai are nici Opera din capi
tală.

turn (şi post-faxum!), că Liceul " ...şi-a pier
dut jubileul" (oare ce fusese în manu
scris?) Ehei, dacă ar fi fost vorba despre
nişte dansatoare de bar şi stripteuze, cu
totul altă atenţie li s-ar fi acordat!

Mediatizarea şi receptarea

solişti, la noi şi în toată lumea (Anne
Marie Vretos, Doina Acsinte, Carmen
Angheluş, Cristina Teodorescu, Florenti
na Cristali, Mihai Babuşka şi toţi ceilalţi).
Un an bogat a fost şi 1 988, când şi-au
încheiat studiile medii actualii "moder
nişti" Florin Fieroiu, Cosmin Manolescu,
Mihai Mihalcea sau Vava Ştefănescu, ca şi
"clasicienele" Corina Dumitrescu sau
Alma Munteanu.
Mai multe familii au dat dansului câteva
generaţii: părinţi şi copii, soţi, fraţi şi surori
etc.: Ciortea, Tugearu, Mezincescu, Coto
velea, Bănică, Bădănoiu.
În 1 976 a început construirea "şcolii noi",
în spatele Operei, pe Plevnei; la cutremu
rul din 1 977 era turnată fundaţia. A doua
zi după vizita to'a'şului, pe amplasamentul
cu pricina începuse să crească iarba şi
creşte şi în ziua de azi. Dar asta e o
poveste pe care până şi ministrul Marga o
ştie...

Bulină albă: publicul bucureştean aplaudă
nepărtinitor performanţa, indiferent că în
cauză se află un absolvent de la Bucureşti
sau din altă parte (ceea ce nu se întâmplă
la Cluj, de exemplu, unde domină "patri
otismul local").
Bulină neagră: chiar şi tinerii specialişti din
sală se lasă manipulaţi de publicitate şi de
efectele ieftine, răsplătind cu ropote de
aplauze elemente de dificultate minoră,
dar percutante vizual. Ca să nu mai vor
bim despre comportamentul în timpul
spectacolului (seminţe pe jos, telefoane
care se trezesc piuind, aplauze "ca să
înceapă odată comedia").
Materialele multiplicate cu această ocazie
şi oferite spre vânzare au fost concepute
cu bune intenţii, dar realizate în grabă, cu
multe greşeli şi omisiuni. Iar faxul dat de
către liceu diferitelor medii a fost ignorat
cu totul de majoritatea lor şi distorsionat
de altele. Astfel, "Evenimentul zilei"
anunţa en passant aniversarea a "50 de
ani de la înfiinţarea Operei", iar "Cronica
Română" menţiona, într-o notă post-fac-
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Ştiaţi

el ... ?

În istoria Liceului de Coregrafie au existat
mai multe generaţii "de aur"? Cea dintâi a
coincis cu prima promoţie ( 1 954), în rân
durile căreia se aflau Ileana lliescu, Alexa
Mezincescu, Mireille Savopol, Gabriel
Popescu ş. a. Cei din promoţia 1 978 au
devenit practic cu toţii solişti şi prim-

Vivia Sănduiescu
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Dincol�

s�:ă fot og ra fie
haz, dar mai
ales naturaleţe;
Ion Parea, dacă
ignorăm accen

tul basarabean
care ar fi

nul N de studii, la Acto
rie, se petrece în fiecare
vară la Casandra şi se
desfăşoară mereu cam la fel:
"vitrina" studioului se umple de
fotografii sepia din care răsar
capetele
n mărime naturală ale
tinerilor absolvenţi, zâmbind
încrezător, cu nonşalanţa staru
rilor de cinema; pe scena
Casandrei nu prea se văd actori
care să "ducă tava", pentru că
fiecare are nevoie de un rol
substanţial cu care să-şi dea
examenul de licenţă; aplauzele
vin din belşug,. mai ales din
partea unor foşti trecători, cu
ani în urmă , pe aceeaşi scenă;
toate culminează cu o Gală a
Absolventilor a cărei strălucire e
dată nu atât de fastul material,
cât de alăturarea dintre încre
derea în ce va urma (sau, dim
potrivă, scepticism-realismul) şi
întristătoarele ultime zile de stu-

A
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denţie. Totuşi, apariţiile cele
mai promiţătoare intră într-un
anonimat inexplicabil. Condiţia
tânărului actor este binecu
noscută, iar şansele lui nu de
pind numai de talent.
Premiera celui de-al doilea
spectacol de absolvenţă al cla
sei Sanda M<inu, Acul cwne
trei Gurton, are la bază textul
aparţinând unui dramaturg pre
elisabetan (nu se ştie cu pre
cizie dacă e William Stevenson
sau altul, necunoscut). În cazul
montărilor pentru absolvenţi,
regia, scenografia şi chiar piesa
sunt un pretext, în sensul că ele
nu servesc decât pentru a-i
pune în valoare pe studenţi.
Nostima farsă atribuită lui
Stevenson deţine, într-adevăr,
prin atenţia acordată perso
najelor, resurse pentru a sub
linia disponibilităţile actorilor.
Dintre ei, Andrei Vasluianu are
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trebuit
corectat până
acum, arată ca
făcut
pentru
rolul lui Arle
chino, datorită
mobilităţii tru
pului şi plas
ticităţii în ges
turi şi mimică;
Lăcrămioara
Szlanko, atunci
când nu e prea
zgomotoasă, dă
farmec rolului
principal;
Ri
chard Bovno
czki este o apa
nţJ.e
specială
prin fizic, dar
are mai ales
forţa
caracte
rizării persona
jului (să sperăm că ea va fi ex
ploatată de regizori şi nu felul
cum arată actorul); Radu
Solcanu, deşi nu a spus mult
text, pare cel mai matur din
punct de vedere actoricesc,
prin tehnica rostirii replicilor, a
accentului pus pe cuvinte şi
gesturi, a ştiinţei de a fi, atunci
când e cazul , comic şi nu
grotesc.
Nădăjduim că aceşti actori vor
avea, în meseria pe care tocmai
o încep, ocazia să-şi manifeste
talentul în mod potrivit, prin
lucrul cu regizori care să nu le
înmormânteze, ci să le spo
rească darurile naturale. Că nu
vor rămâne din munca lor doar
fotografiile din spectacolele de
absolvenţă, tapetând o vreme
pereţii studioului, şi, apoi,
tăcere.

Mirona Hărăbor

Şi

a

fostJ

P

"

oate că, într-o oarecare
măsură, e minutia artei sale, cu
nesfârşitul chin al inventării şi al
aranjării fiecărui detaliu, până când
totul se potriveşte perfect şi devine suav
şi neted, asemeni fildeşului lustruit. Dar
probabil e mai mult vraja stilului său, a
acelei melodii fluide care curge necon
tenit". Am reprodus aceste aprecieri
prin care T. K. Whippe, în 1 938, iden
tifica virtuti le lui John Steinbeck, pentru
că mi s-a părut izbitoare asemănarea
cu truda depusă într-un soi de dulce
anonimat de către o actrită ce şi-a
abandonat propria carieră, dedicân
du-se pedagogiei cu o dăruire abso
lută. Pasiunii şi tenacitătii conf. univ. dr.
Adriana Popovici îi datorez la rându-mi
o experientă pretioasă: urmărirea unei
deveniri colective. Este vorba de
promotia de actori 1 999 de la Univer
sitatea ecologică din Bucureşti, pe care
am avut ocazia să o văd de la primele
examene la primele spectacole cu pu-

��ntm

o 1 a d u lce ...
•

blic. I nsistenta de a le fi alături venea
din dorinta profesoarei de a avea
parteneri de discutie "obiectivi" într-un
pariu defel uşor, făcut nu doar cu sine,
ci şi cu cei paisprezece tineri.
Creatia lor este una dublă: creatia de
sine şi reprezentatie propriu-zisă cu
Joia dulce, dramatizare după John
Steinbeck, de al cărui univers au fost
legati cu fire nevăzute timp de patru
ani.
După ce îi întâlnisem întâia oară la
primul examen, unde tatonau interpre
tări timide din I bsen şi Camil Petrescu,
i-am descoperit la un moment dat,
după ce în anul 11 se confruntaseră şi
cu Cehov, prinşi în vraja a ceea ce de
acum era hotărît a fi spectacolul lor de
debut scenic: Joia dulce. Pentru a nu
supăra pe nimeni, am să enumăr dis
tributia aşa cum o indică prog ramul
reprezentatiei găzdu ite ' de Teatrul
Excelsior: Manuela Alionte (Becky) i ngenuă cu a petit special pentru

burlesc; Ştefan Aruxandrei (Jose Maria)
- nerv dramatic, dar deocamdată în
căutarea genu l u i adecvat; Florin
Bejenaru (Hazel) - disponibilitate pen
tru compozitiile dificile; Clara Florea
(Fauna) - steaua grupului, şi-a şlefuit
talentul nativ, meritând pe deplin o
plasare grabnică pe firmamentul vede
telor; Ovidiu Nădejde (Doc) --conver
tit la actorie cu un surplus de cerebra
litate; I u l ia Sîia (Ido) - ingenuă
a m bitioasă în autodepăşire; Dana
Teodorescu (Suzy)- -senzuală şi sensi
bilă, nu doar frumoasă; Lu minita Vîlcu
(Mabel) -- capabilă de metamorfoze
nuantate; Dan Vulc (Mack)
nonşalantă şi dezinvoltură în abor
darea şi finalizarea rolului.
Cine poate şti care va fi soarta acestor
împătimiti ce au trudit timp de patru
ani într-o i mproprie sală de sport la
subsolul Liceului "1. L. Caragiale"?

Irina Coroiu

a lternatz

Un pahar
cu

afeneaua Green Hours invita
l unea (mai de mult, lunea era
singura zi de relâche a teatre
lor; între tim p relâche e şi luni, şi marţi,
şi miercuri, uneori se joacă doar sâm
bata 'şi duminica) într-un spatiu teatral
neconventional, unde scena este locul
neocupat de mese. Initial mi s-a părut
că titulatura ;,Teatru de luni" implica o
doză de prezumtiozitate: nu orice pro
gram de cafenea (oricât de bun ar fi în
genul său) poate emite pretentii
teatrale.
Am văzut spectacolul Azi mll... Ubu
după Alfred Jarry, în regia Cameliei
Hâncu, şi m-am convins că producăto
rul Voicu Rădescu nu ia numele teatru
lui în deşert. Pe Calea Victoriei, în
curtea GDS-ului şi a Librăriei
Humanitas, este într-adevăr un teatru.
Lunea, oamenii nu stau la cafenea
mai aruncând din când în când o pri-

C

vire spre persoanele intens machiate
care se agită printre mese, ci vin spe
cial să vadă spectacolul conceput pen
tru această încăpere şi obişnuitii ei. E
într-adevăr un teatru, pentru că se fo
losesc acele mijloace prin care se cre
ează o lume paralelă, cu legile ei spe
cifice, fără să tină seama de confortul
spectatorilor, ci, dimpotrivă, transmi
tând semnalele neliniştii şi ale dezordi
nii din lume.
Aşa cum este conceput decupajul, tex
tul nu urmăreşte o operă de initiere
culturală, el se adresează celor care
ştiu despre ce este vorba : Coca Bloos
interiorizează absurdul autoritătii stupi
de, logica delirului, nimicul devenit im
portant, elemente ale unui psihic care
a integrat aberatia în firescul acţiunii.
Cu o extraordinară capacitate de con
centrare, de exprimare a misterului,
actrita reuşeşte performanta de a
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atrage atentia asupra discursului şi
gesturilor acestui omulet diform la trup
şi la gândire. Ubu vrea cu putere ceva
ce nu i se cuvine şi obtine pentru că
vrea. N-are i mportantă dacă vrea
mâncare sau putere politică, impor
tantă este energia acţiunii care trans
formă vointa în realitate. E ceva străin
şi totuşi extrem de familiar în turbulente
hiperactivă a lui Ubu, iar Mihaela
Rădescu, imagine a devotamentului, a
supunerii care se d ispensează de sim
patie sau de întelegere, devine un re
per pentru spectatorul rezistent la deli
rul lui Ubu. Momentul când pianistul
Lucian Ban (m uzica însoteşte cu rafina
ment energia actritelor) intră în dialog
cu regele Ubu are, prin intensitate
emotională, valoarea unui avertisment
pentru spiritele liniştite care sorb din
pahare în semiîntunericul cafenelei.
M.B.
31
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ca
n aspect al pregătirii stu
dentilor de la Actorie lasă
tot mai mult de dorit:
tehnica la nivel corporal. Pe scenă,
o mare parte dintre ei au mersul
defectuos, nu ştiu să-şi ţină
mâinile, se mişcă în mod vizibil cu
greutate. Alteori, firescul este
vecin cu grosolănia, iar lipsa de
graţie şi de supleţe se accentuează
prin nenumărate gesturi inutile
care dau impresia de agitaţie per
petuă, obositoare la privit.
Miriam Răducanu, profesoară la
Catedra de Improvizaţie şi Miş
care Scenică din cadrul Uni
versităţii Ecologice, a avut iniţiati
va de a aduna într-un spectacol
exerciţiile fizice de la clasă.
Producţia, regizată de Răzvan
Ionescu, îi arată pe viitorii actori
plini de însufleţire în a dovedi că
temele "de măiestrie" ale unui
simplu curs se pot transforma în
numere în care "măiestria" e artă,

U
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nu doar întreţinere a meşteşugului.
această ocazie, am remarcat
cât de importantă e - în ceea ce-i
priveşte pe nişte tineri în formare 
mâna unui profesionist. Din
păcate, nu-i putem nominaliza deşi unii studenţi au ieşit în evi
denţă prin forţa de a transmite stări
intermediate, în absenţa cuvântu
lui, de mimică şi gesturi -, singura
sursă de informaţie în acest sens,
invitaţia-program, nu i-a individu
alizat potrivit cu rolurile.
Spectacolul - format din bucăţi
având fiecare propriul fir epic şi
urmărind altă finalitate tehnică s-a desfăşurat fără decor pe scena
Teatrului Foarte Mic, scenă căreia
i-au dat viaţă costumele şi muzica
excelent aleasă, atât de tentantă
încât ea însăşi naşte mişcarea.
Coerenţa mişcării este desăvârşită.
Se studiază relaţia dintre partenerii
de scenă şi dintre aceştia şi obiecte
(în Nelinişti şi La Parada, actorii
Cu
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invadează scena, se caută reciproc,
se lovesc unii de alţii, îşi comunică
stări). Scopul posibil: obţinerea
siguranţei în stăpânirea spaţiului
de joc. Ea vine din perfecta mobil
itate a trupului, care exprimă cu
precizie ceea ce actorul doreşte,
permiţându-i să nu-şi simtă corpul
ca pe o anexă de prisos, incontro
labilă, imprevizibilă, jenantă. În
plus, se cercetează teatralitatea
mişcării, fie că ea e executată spre
a ajuta "povestea", fie că e ruptă
dintr-un dans cu regulile lui fixe
(se utilizează ritmuri diverse, de la
vals la dansul popular). La cele de
mai sus se adaugă bucuria viito
rilor actori de a descoperi în ei,
indiferent de uriaşul efort fizic,
aceste disponibilităţi, conducând
la un spectacol dinamic şi conden
sat, agreabil nu doar pentru pri
eteni, colegi şi profesori, ci şi pen
tru publicul obişnuit.
Mirona Hărăbor

�epetitii
ln Cl Vl
xistă prejudecata că sunt mai
i nteresante repetiţi ile "şnur"
(adică de la un capăt la altul)
decât l ucrul pe bucăţi . Reluarea de
câteva ori a fiecărui fragment poate
părea plicticoasă . Dar cine nu a văzut
chinul regizorului şi al întregi i distribuţii
în căutarea nuanţelor corecte nu ştie
că, uneori, laboratorul are mai mult
farmec decât spectacolul în sine.
Primul meu contact cu Saragosa - 66
de zile este o repetiţie tehnică, din feri
cire pentru acl imatizarea rapidă cu
ceea ce urmează să văd . Scenariul,
după "Manuscrisul de la Saragosa" de
jan Potocki, este o dramatizare şi
adaptare de Alexandru Dabija, care
face şi regia. Urmăresc textul în în
tregime (opririle se datorează numai
unor raţiuni tehnice). Înţeleg că specta
colul va fi un a mestec de mai multe sti
luri de teatru şi văd cum se lucrează cu
scenograful alături: Irina Solomon şi
Dragoş B

E

��

n

renunţă la o parte din recuzită (umbre
l ulele care urmau a fi folosite într-una
d intre scene sunt eliminate pentru că,
deşi accesoriu al Evului Mediu, aduc
atât de mult cu "belle epoque" încât I-ar
induce in eroare pe spectator) . ln
terprejii sunt prezenţi cu toţii , la fel şi
corul format d i n ti neri de la
Universitatea de Muzică . Dabija este
plin de energie, transpiră o dată cu
actorii . Impune rigoare, începând cu
ora fixă la care se porneşte repetitia şi
încheind cu pauzele scurte, eliminarea
timpilor morţi şi disciplinarea mulţi mii
de patruzeci de oameni care se mişcă
pe scenă, dar şi a regizorului tehnic, a
maşiniştilor etc . În zilele care vin,
montarea se migăleşte pasaj cu pasaj ;
nu printr-o repetare obositoare ş i ener
vantă pentru ambele părţi (actori şi
regizor). ci în aşa fel încât să se prindă
"tonul exact al scenei" . Propunerile
actorilor (de cele mai multe ori, perti
nente) sunt acceptate cu bucurie. Maia
Morgenstern este "campioană" a
autoexigenjei : pune în practică o indi-

cajie doar dacă o înţelege. Regizorul
subliniază i mportanţa ritmului: renun
ţarea la gesturile, mişcările, intrările şi
ieşirile nemotivate, inutile. Cere exacti
tate: fixarea spaţială a amănuntelor şi
supunerea lor la intreg . Dabija repetă
într-o rigoare a tehnicii in care, ade
sea, corpul trebuie dezmorjit lăsând la
o parte textul : "Lucrează de la mijloc în
jos, dă-te în stambă, joacă-te! " îi spune
unui actor prea cerebra l . Sunt lucruri
cerute şi de numeroasele scene de
"teatru în teatru", care creează nevoia
"întăriri i " convenţiei. Este incredibil cum
teatralitatea se iveşte in civil, adică
dincolo de replicile ştiute pe de rost, de
costumele şi decorurile de la premieră.
Detaşarea se naşte din desele întreru
peri şi din faptul că rolul rămâne, încă,
în exteriorul actorului. La acest nivel
este posibilă distanjarea (fie ea a lui
Brecht sau nuL iar efectul se dovedeşte
spectaculos.

nul cu t
,.",! !9!,,� !:

otr-oo �"-m�Oe;t diotr-oo rec�t o=:ic al
"România literară", tânărul critic ton Manolescu propune
textualismul mediatic drept formulă literară a viitorului.
Romanele şi piesele de teatru vor fi "deschise", fiecare cititor/spectator putând alege continuarea dorită dintre mai
multe posibile. Cu suport multi-media, totul e posibil şi
"demasificarea" literaturii poate începe.
Să fi aflat despre acest manifest artistic editorii "Suplimentului
Gratuit TV" al ziarului "Ziua" - nr. 8 ( 1 20)? Căci, iată! La pa
gina 1 9, coloana 1 anunţă clar, negru pe alb: "2 1 .50 - Teatrul
Naţional de televiziune prezintă:
REGRETABILA SCENĂ A BALCONULUI de Luminita
Solomon" (sic!).
Se vede treaba că, pentru multiplicarea posibilităţilor la dorinţa
telespectatorilor, autorii programului încearcă să modifice,
după cerinţe, atât titlul, eventual şi conţinutul piesei, cât şi

M. H.

"''"'
ia E d"'Pt dl L"mioiţa,
de când sclipeşte şi la. capătul tunelului, este un nume mult mai
potrivit pentru un dramaturg în tranziţie. Cu toate acestea,
încercarea post-modernă a colegilor de la "Ziua" a eşuat Luni
1 O mai, seara, s-a transmis la TVR tot Repetabila scenă a balconului de Dumitru Solomon. Regretabilă a rămas doar
tipărirea anunţului.
De altfel, "Ziua" abundă în "perle". Tot ea 1-a transformat pe
Ioan Paul al li-lea în ober-chelner, scriind că octogenarul Papă
"a servit dejunul".
Ce le putem dori confraţilor de la "Ziua"? Să ajungă atât de
des la teatru încât numele dramaturgilor noştri să le devină
familiare şi să-şi ia cu bine examenul de capacitate la limba
română.
Horia Girbea

https://biblioteca-digitala.ro

�lo.g
\7 i o re l Pen i şoară Stegaru :
"Nu mă sperie mileniul trei!"

Născut la Duda-Epureni, judeful Vaslui, într-o zi de 5 iulie, c u 65 de ani în urmă, scenograful Viorel
Penişoară Stegaru a slujit aproape patru decenii scena Nafionalului craiovean, unde, recent, a realizat
decorurile la O noapte furtunoasă . În tot acest timp a semnat scenografia a peste 120 de spectacole, în
teatre din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Târgu-Mureş, Bacău, Galafi, Reşifa, Chişinău ş.a. În para
lel s-a afirmat ca pictor de certă personalitate, remarcat de critici în cadrul unor expozifii personale şi de
grup, atât din Jară, cât şi din străinătate, precum cele de la Praga şi Novi Sad (scenografie), Anvers, Dijon
şi Voisin-les-Bretonneux (pictură). A fost distins cu şapte premii nafionale şi a primit două premii colective
la Trienalele de scenografie de la Novi Sad (1978 şi 1984).

Îţi mai aduci aminte care au fost impre
siile cele mai puternice, în clipa când
ai "aterizat• la Craiova?
În facultate m i-a mers foarte bine.
Primul spectacol l-am făcut la
Casandra, pe un text de Ostrovski , cu
Stela Popescu, Papa iani, Marcel
Hârjoghe, Brânduşa Zaiţa-Silvestru şi
Rodica Popescu Bitănescu . Mai târziu,
la un alt spectacol - Hamlet, în regia
lui Laurenţiu Azimioară -, îmi amintesc
că Beate Fredanov nu înceta să ne
recomande celorlalti oameni de teatru :
"Duceţi-vă să vedeţi un Hamlet făcut de
Penişoară şi Azi mioară " . La absolvire,
mă aşteptam, dată fiind poziţia de
frunte, să "obţin" Bucureşti ul . Dar a fost

teatru, unde era d i rector Man u
Nedeianu, a m d a t de emi nentul
scenograf şi om Ion Popescu Udrişte,
care se pregătea să se întoarcă în
Capitală. l-am zis că voi veni şi eu
curând. Dor au trecut potru decenii, iar
eu am rămas. Surpriza am trăit-a în
piata aceea imensă, în terase, cu o
i mpresionantă opulenţă de marfă şi
ţărani pitoreşti , în fato căreia m i-am zis:
"Aici e de tine, n-a să mori de foa me " .
Numele ăsta, Stegaru, sună cam trium
falist; îmi aminteşte de "toboşarul" lui
Beniuc. Ţi-a ajutat cu ceva?
Pot să-ţi arăt, printre sutele de cronici,
fotografii, scrisori şi alte documente
legate de cariera mea, un "Bilet de

�-

să fie Craiova ! Am ajuns aici în toam
na lui 1 960, cu personalul, la clasa a
11-a, iar când om văzut gara veche, am
vrut să mă întorc cu primul tren . La

eli berare" d i n penitenciarul de la
Galaţi, din anul 1 95 1 . Eram elev când
om fost întemniţat timp de un an pentru
"uneltire contra ordinii sociale" . Cu
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tinicheoua osta de coadă, cum se
spune, nu mă moi putea ajuta nimic
a ltceva decât harul pri mi t de la
Dumnezeu şi dorinta mea de a izbuti .
Te consideri un scenograf printre mânu
itorii penelului sau un bun pictor printre
scenografi?
Cred că Dumnezeu a vrut să fiu
scenograf şi eu m-am străduit să merit şi
să împlinesc această voinţă pentru
care, mai ales ca fiu de preot, n-am
încetat să-I multumesc. Pictura a însem
nat un fapt complementar, dor m-a a j u
tat să fiu eu însumi în ceea ce fac, să
nu trişez, să nu alerg după succesul
comercial şi să fac distincţia între artă
şi unele "comenzi" sociale de tristă
amintire.
Ce reprezintă pentru tine Nationalul
craiovean?
Î ntre realitate şi m i tologie, cu
momentele lui de vârf, core au fost
Vlad Mugur şi Borogh ină-Purcărete, cu
acele evoluţii line, precum Dunărea în
câmpie, aşa cum s-a întâmplat in direc
torotele lui Alexandru Dincă, sau cu
unele m ici a lunecări spre anonimat,
teatrul acesta s-a identificat cu viaţa
mea, cu momentele mele de succes, de
indoieli, de căutare.
Ai fost "sclavul" regizorilor sau colabo
ratorul lor?
În zecile de spectacole realizate, pe
texte dintre cele moi diferite, de la
E uripide şi Shakespeare, Cehov,
Edward Albee, Horold Pinter, la
Caragiale, Carni i Petrescu, Sorbul,
Marin Sorescu , Dumitru Radu Popescu
etc . , am avut şansa intâlnirii cu minu
naţi regizori, ca Valeriu Moisescu,
Petre Savo Băleo n u , Mircea Cor
nişteanu, Cristian Hadji-culea şi multi
alţii , până la tinerii şi foarte tolentoţii
Theodor-Cristia n Popescu, Daniela
Peleonu, Şerban Puiu, Cristian Juncu,

Claudiu Goga, cel premiat de UNITER
pentru Canu' leonida de la Braşov, şi
alti i . De la unii am avut enorm de
învăţat şi a trebuit să-mi subardonez în
bună parte imaginatia constructiei gân
dite de ei. Altora , cu mai puţină expe
rienţă, am reuşit în mod discret să le
transmit câte ceva din memoria mea
culturală şi profesională, din limbajul
meu metaforic ori din felul meu de a
vedea ambianta, atmosfera, cadrul de
sugestii plastice şi cromatice ale spec
tacolului.
Pornind de la aceste experiente, crezi
că există un dialog sau o ruptură între
generatii?
Într-o artă care se respectă, trebuie să
existe, nu numai la nivel national, d şi
la nivel individual, în creatia fiecăruia
dintre noi , şi continuitate, şi momente
de ruptură, de schi mbare, de înnoire.
Dialogul, însă, e permanent, la noi , ca
şi în regie sau actorie. Dialogăm tot
timpul, chiar fără ştiinţa noastră . . .
Ai avut modele?
Am avut. Şi am naivitatea de a
recunoaşte public măiestria extraordi
nară a lui liviu Ciulei sau pildele de
profesionalism ale unor artişti ca profe
sorul meu, Tony Gheorghiu, Mihai
Mădescu, Ion Popescu Udrişte, regre
tatul Dan j itianu, lia Man)oc, Ştefania
Cenean , soti i Buhagiar şi alti i .

Regreji că n-oi lucrat c u anumiti regi
zori?
Mult! Mă gândesc mai întâi tot la
Ciulei, dar şi la Vlad Mugur, la Silviu
Purcărete, la Andrei Şerban . . .
Cum vezi ecuatia artist-om politic?
Vrei să mai fac o dată puşcărie? . . . Într-o
democratie reală, fiecare poate să se
afirme şi ca om politic. Sincer să fiu,
însă, eu cred că adevăratul artist poate
şi trebuie să fie în miezul lucrurilor cu ce
are el mai bun, cu arta lui , mai
degrabă decât ocupând funcjii
politice. Pot să dau şi un exemplu.
Afişul meu cu acel celebru V (victorie),
de la Arca bunei sperante, a devenit
un stindard în decembrie '89. Dar eu
n-am alergat atunci la Prefectură, ca
alţi i , care au i ntrat în FSN, ci am fugit
la copii , să-i adun acasă, ca o dotă,
ăsta-i adevăru l !
Aici, în chioşcul ăsta d i n grădina ta,
înconjuraţi de liliac, nuci, cireşi, de
bujori şi lalele, nu pot să nu te întreb:
ce reprezintă pentru tine căminul?
Totul ! lângă sojia mea, profesoară de
franceză , şi lângă cei doi copi i , un
băiat şi o fată ccire abia şi-ou încheiat
studiile universitare, găsesc întotdeau
na şi semnul, şi sensul echilibrulu i . Iar
"cadrul scenografic" al acestui mic
spectacol, prin care am reuşit întot
deauna să privesc liniştit la spectacolul
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bezmetic din jur, este această grădină
plină de flori, de pisici şi de . . . prieteni
atraşi de un grătar, de vinul făcut de
mine şi de picătura de veselie, de
copilărfe sănătoasă ori de ingenuitate,
care a devenit însăşi starea de spirit a
"clanului" meu.
În acest timp de mari schimbări, con
fruntări, premoni)ii adeseori cenuşii, cu
ce ochi priveşti spre mileniul trei?
Nu cred în moartea teatrului, căci nici
computerele, nici telenovelele nu vor
distruge nevoia omului de a întâlni
"misterul" în carne şi oase, la doi poşi
de el, pe scândura scenei . Nu cred
nici în sfârşitul nostru, în general, ci mai
degrabă în nevoia de a înţelege
partea noastră de vină, de a conştien
tiza răul, pentru a preîntâmpina acest
sfârşit. . . Am încheiat de curând lucrul la
Cui i-e frică de Virginia Woolf?, la
Braşov, în regia l u i Mircea Cor
nişteanu, şi mă pregătesc de zor pentru
un spectacol-monolog, Genesis, urmat
de Nora de Ibsen, pe scena
craioveană. Cu alte cuvinte, nu mă
sperie mileniul trei ! Mă sărbătoresc prin
muncă (mai tineti minte sloganul?) şi
credi nţă în Dumnezeu, cu convingerea
că artiştii nu pot muri decât în piCioare.

Ion Parhon
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critici teoretice, de direcţie, se

(când nu le inventează de--a

trale, cu alte structuri ale con

izbeşte de realitatea unui peisaj

dreptul)".

ştiinţei , cu alte valori". Dispre-

teatral asemănător gropilor din

este

descoperit:

Bucureşti:
nu

e

aici

nevoie

acum

de

un

arhitect-peisa
gist, ci de per
soane apte

să

distingă clădiri

le valoroase de

cele care, prin
urîţenia etalată
şi aglomerarea

umană provo
cată,

ar trebui

clărâmate. În e

ditorial se con
stată de

aseme

nea că "discur
sul critic alter
nativ nu

are

pe

ce se exersa",

dar,

până

crearea

tului
spun

la

obiec
criticii,

membrii

colectivului re

O alternativă de publicistică

tuind

teatrală

animatorii

ar

trebui

să

core

politicos

contingenţele,

revistei

poartă

dacţional, este necesar să avem
un spaţiu al exersării; până la

spundă unui teatru alternativ,

amărăciunea unui eşec, cel al

apariţia unor lucrări teoretice se

unor spectacole - bune sau

fostei

simte nevoia - spune C.

proaste,

dar

exprimând

o

direcţie cu care teoreticienii şi

secţiuni

AICf-UNffER

"de a promova şi încuraja re

gizori ca

Ioan Mânzatu

sau

criticii revistei se simt solidari. E

Bogdan Voicu, ca Horaţiu Mi

mai

haiu sau Cristian-Theodor Po

clar

ce

teatru

displace

Buricea-l\1linarcic

- unui

C.
loc

unde acestea să fie publicate,
când vor exista. Modelul be
nign al unui asemenea demers

decât

pescu (. . .) Restauraţia se ridică

ar fi - cred - "noul val" cinema

ce spectacole corespund visului

şi proclamă existenţa Teatrului

tografic din Franţa, de la sfârşi

lor,

a

ca fiind un singur lucru, unul şi

unui altfel de teatru decât cel

acelaşi, a Teatrului ca plictis,

burghez - şi acesta maculat de

muzeu, tradiţie . . . " larga deschi-

colectivului

�

redacţional

asumarea
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tul anilor '50. După negarea o
perei înaintaşilor burghezi satis

făcuţi de arta comercială, criticii

s-au apucat să facă filmele visa

acestei primejdii, retragerea în

articole interdisciplinare - tea

te, devenite la rândul lor obiect

ierarhii şi norme poate fi fatală:

trologie

autorul pledează pentru o alter

Dinu),

de muzeu. Modelul malign ar fi

realismul socialist: o d.ire<ţie cri

tică

obiectul muncii, creat

fără

în cele din

urmă cu

ajutorul

po

liţiei politice şi al conformismu

matematică

(Mihai

antropologie

(Miruna

nativă la mişcarea teatrală insti

Runcan),

tuţională.

Rosenberg) - are asupra teatru

Dar

când

instituţia

psihologie

(Benno

este derutată, alternativa rătă

lui mort efectul bombardamen

ceşte şi ea pe

telor NATO asupra regimului

cărări greu

de de

finit: spectacolele sponsc>rizate

Miloşevici:

de SMART reprezintă o mlădită

catelor forţe aeriene

şi ea un element tradiţional al

a noului, o alternativă sau pur şi

bătălie, crimele făptuite la sol,

oricărei revoluţii estetice, fie ea

simplu o variantă

convenabilă

cu arme primitive, nu au putut

reală sau

de continuare a carierei - pen

fi oprite. Cred că acest capitol al

de identificat în peisajul teatral

tru

cercetărilor

românesc tradiţia

deocamdată şi, după

cum ni

promite,

lui indus şi impus de ea.
Revolta împotriva tradiţiei

este

imaginară. E greu însă

care copleşeş
novatoare : în

Mihai Măniuţiu

regizorul

mai tâaiu,

se

este cel

în

pofida

sofisti

aruncate în

interdisciplinare

indtant pe plan in

mai

şi pentru

telectual, dar aşa cum este el

succesiunea stagiunilor se ex

alţii. Paginile acordate în noua

formulat, departe de realităţile

primă un eclectism haotic, o

revistă acestui studiu de

te

demersurile

entropie imposibil de stăvilit, iar
impostura este prezentă atât în

sunt lămuritoare .

pământeşti
lărgeşte

aşa

Problema banilor,

nu

caz

sordidă

ale

teatrului,

cercul

interesaţi de scrierile teatrale, ci,

tradiţiei, cât şi în de

cum este, se iveşte unde te aştepţi

dimpotrivă, îl îngustează.

mersurile "revoluţionare". Spec

mai puţin, în cele mai abstracte

rectorul

mimarea

nu

oamenilor

artistic

al

Di

Teatrului

tacolele a căror valoare întru

discursuri teoretice. Dezbaterile

Naţional din Târgu-Mureş, care,

neşte consensul (relativ, desi

şi interviurile realizate în "cup

de bucurie că a contribuit la

gur) nu sunt rezultatul unor cla

toarele

rificări estetice, d al puterii unor

(Festivalul Internaţional al Noii

persoane de a-şi exprima talen

tul. la capitolul

Teatru şi soci

etate,

revista "llltimaT' prezintă

prin

trei

(Theodor

interviuri

Cristian Popescu, Andreea Vă

lean, Ada Milea) spectacolul Eu

fierbinţi"

ale

inovaţiei

Dramaturgii, DRAMAFEST 98

-

Târgu-Mureş, Festivalul EURO
KAZ

Zagreb, Academia de

-

vară pentru artele spectacolului
- Sofia) sunt de fapt
tar internaţional

apariţia

revistei,

a pierdut,

lansării,

ceremonia

şi

la

capaci

tatea de a face corect acordul
subiectului cu predicatul,
preţuieşte

cronica

dis

teatrală.

Veselele lui declaraţii nu trebuie

inven

să inducă în eroare pe nimeni:

al greutăţilor

în absenţa unor ierarhii , actorii

t.m

când vreau să ftuier, fluier...

din calea artiştilor curajoşi, dori

nu vor integra concluziile în cri

din

tori de un altfel de teatru. Îndră

nal din Târgu-Mureş. Model de

zneala îşi face greu drum spre

teriile lor de apreciere. Desigur,

colaborare, rezultat palpabil al

public; când contribuabilul este

elegantei reviste pot fi interpre

unui festival-concurs

sala

mică a Teatrului Naţio

toate întrebările mele la adresa

mai puţin
care atri

absent, bugetul este, în mod

tate ca o invidie

formal decât puzderia

legitim,

Alternativa

lism. După ce au "văzut idei",

buie premii

nid o con

teatrală nu este o bombă ato

unii oameni acceptă cu greu că
exista o lume completă,
întru totul satisfăcătoare, şi în

sedntă,

reprezintă,
pas în

fără

piesa

şi

spectacolul

probabil,

un prim

realizarea năzuinţelor co

indiferent.

mică, elaborată în

tihna

labora

toarelor, experimentată pe
ligoane

secrete,

po

devenită cele

mascată în rea

poate

afara fantasmelor lor.

e

bră prin milioane de victime.

Cine partidpă

greu de crezut că reprezintă o

Alternativele teatrale se elabo

la colocvii, mese rotunde, dez
bateri şi alte manifestări publice,

lectivului

redacţional,

dar

piatră de hotar în �oluţia mij

rează

loacelor de expresie teatrală.

Din pasionalul inteJViu al

Studiul lui Cătălin Ştetanescu ,

toarei

Ghiftuirea" , cu un motto din
"
Bauclrillard
("Acolo unde nu
mai este nimic, se instalează ce

solidar

cu

spectatorul.

direc

Festivalului de la

Du

brovnik aş reţine că "festivalul a
fost

prea

mentalitatea

ambiţios

pentru

şi atmosfera

po

va redundant''), analizând rela

litică a locului". Nu ştiu cum o fi

ţia dintre conformitate, sacru,

în alte părţi, dar

cred

nu ostilă ei. Nu tradiţia sufocă

ar

avertizează că "discrepanţa din

evoluţia normală,

tre prezentul oricărui context şi

valorilor,

tradiţie produce

scenă şi din comentariul despre

criză

după cri

d confuzia

diletantismul de

pe

ză, o sfărâmare în mii de do

teatru, iar forţele coagulare în

me, dar în cele din urmă face să

să devină, într-adevăr, ultima

buri care dizolvă nu numai for

speda bărbaţi

cunoaşte

lor şi femeilor cu priviri
serviete

stranii şi

care

burduşite,

pun

întrebări de pe altă lume, stri
când

ordinea

organizatorilor.

face noua revistă pentru sufletul

blicului

teatral,

este sever con

trolat,

trebui să

la noi, teoria teatrală

fie complementară cronicii şi

actul

unde accesul nu

Aid "străinul" voia să ştie ce va

ria electronică şi aşteptările pu
de

regulat

că acum,

"gnoza de la Princeton", image
fată

oarecum

jurul revistei "llltimaT' ar putea

dispară esenţa unei modalităţi

tive în acţiunea de ecologizare

de expresie artistică". În faţa

a climatului. Şarja teoretică cu
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oamenilor.

Când

a

văzut

că

nimeni nu e dispus să-1 ia în

serios, a plecat. Aşa ar fi păţit şi
la
de

lansarea
clişeele

revistelor-dinozaur
cărora

mutantul

crede că a scăpat.

Magdalena Boiangiu
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Piatra N eamţ

•

1 eea de teatrU
ditia a XY-a a Festivalului de
Teatru de la Ptatra Neamţ, con
su mată între 21 şi 27 mai
1999, şi-a focalizat atenţia (cu doar
două excepţii, din paisprezece specta
cole înscrise pe afiş, asupra ideii de

E

teatru românesc (text sau realizatori
implicaţi în montare). În aceeaşi arie
de preocupări s-au situat şi dezbaterile
programate în "Secţiunea de Întâlniri"
(cu şapte şedinţe de discuţii), la care
au participat, împreună cu oamenii de
teatru români, invitaţi de peste hotare.
Au susţinut comunicări, urmate uneori
de comentarii a n i mate, Marian
Popescu, Renate Klett (Germa nia),
lrving Wardle (Marea Britanie), Dan C.
Mihăilescu, Adrien ne Darvay- N agy
(U ngaria), Victor Scoradeţ. Fără a fi
numeroasă, prezenţa profesioniştilor
scenei şi a criticilor români s-a dovedit
implicată şi activă, intervenţiile au fost
la obiect, iar tonul lor general, dincolo
de câteva neînsemnate fronde, a fost
urba n .
Considerată s u b raportul valorilor

c ă utăr i
S

�
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artistice aduse în faţa publicului, ediţia
d i n acest an a festivalului s-a înscris în
rândul celor interesante. S-au propus
lecturi regizorale i ncitante (Conu'
Leonida fatO cu reactiunea de 1. L.
Caragiale, regia: Claudiu Goga, Tea
trul "Sică Alexandrescu" din Braşov,
Romeo şi Julieta de W. Shakespeare,
regia : Beatrice Bleonţ, Teatrul Naţional
din Bucureşti, Şcoala femeilor de Mo
liere, regia: Alexandru Dabija, Teatrul
Mic din Bucureşti), chiar dacă unele (şi
altele) mai fuseseră văzute şi în a nte
rioare reu n i u n i teatra le; au fost
înfăţişate montări de reconfortantă
subtilitate în decodarea şi în recompu
nerea scenică a textului (Crima din
strada Lourcine de Eugene Labiche,
regia : Vlad Mugur, Teatrul Tineretului
din Piatra Neamţ, Eu cOnd vreau sO
fluier, fluier de Andreea Vălean, regia:
Theodor-Cristian Popescu, Teatru l
Naţional din Târgu-Mureş, Dame de
picO după A. S. Puşkin, regia : lgor
Larin, Teatrul "Monplaisir" din Sankt
Petersburg); au fost apla udate evoluţii
de rafinată virtuozitate (Adieu Odessa,
Compania Gigi Căciuleanu, Paris,
Profeţia lui Vasion d u pă Dominic
Stanca, în filigranata întrepătrundere
de dans-pantomimă-expresie corpo
rală, imaginată şi realizată de Hikaru
Otsubo Compania de dans Buto Koto,
Tokyo). Au fost şi spectacole pur şi sim
plu onorabile, din categoria celor pe
care le priveşti cu plăcere, dar ţi le
reaminteşti vag.
Importantă rămâne i nvestiţia de gând
care sporeşte înţelesuri le unui text
binecunoscut de toată l u mea sau

adaugă o câtime de noutate absolută,
demnă de atenţie, unor rezolvări
socotite oarecum definitive. Astfel con
siderate lucrurile, la Piatra Neamţ am
văzut, înainte de orice, o paradă a re
giei; actorii s-au dovedit (cei care s-au
dovedit) remarcabili în relaţie cu în
drăzneala regizorilor. Când această
necesară căutare a culoarului propriu
de exprimare a lipsit, rezultatul s-a
dovedit a fi unul derizoriu, ca în cazul
spectacolului Înţeleptul , după A. N.
Ostrovski, regizat de Boris Focşa la
Teatrui "Luceafărul" din Chişinău.
A fost o săptămână darnică în specta
cole şi în reuniri colocviale menite să
menţină încrederea în permanenta şi în
vitalitatea teatru lui. Atmosfera de cor
dială comunicare s-a datorat, într-o
măsură deloc neglijabilă, şi ospitalităţii
gazdelor, neobosite şi omniprezente.
Într- u n timp nu foa rte favora bil
"amfitrionatului", o astfel de perfor
manţă se cuvine aplaudată asemeni
oricărui spectacol atent gândit şi rigu
ros condus.
Const. Paiu
P.S. Juriul, dirijat de criticul dramatic
Marian Popescu, având drept membri
doi critici de teatru - Renate Klett şi
lrving Wardle, un critic şi istoric literar Dan C . Mihăilescu şi un avocat,
reprezentant al publicului - Ion Rotaru,
a acordat Premiul ediţiei a XY-a a
Festivalului de Teatru Piatra Neamţ
1999 spectacolului Eu cOnd vreau sO
fluier, fluier de la Teatrul Naţional din
Târgu-Mureş şi un Premiu special al
juriului Adei Milea, care semnează
muzica aceluiaşi spectacol.

spectacole ale unor trupe din Polonia,
China, Republica Moldova şi, fireşte,
România.
Atmosfera de plăcută colocvialitate se
naşte de la sine sub ochiul atent al lui

Dan Antoci, directorul teatrului-gazdă
şi al festivalului. Sălile sunt întotdea u na
pline, căci directorul teatrului ştie să-şi
cultive publicul, copiii fiind stimulaţi
printr-un sistem de tombole, desfăşurat

p ă p u s ă r esti
� la �rad

ă ne adunăm în jurul copilăriei
şi copilului din noi" - ne invită,
prin caietul-program, organi
zatorii Festivalului Internaţional "Euro
marionete" (2-9 mai), îmbiindu-ne cu
11

r omanesc
A
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înaintea fiecărei reprezentaţii.
Punctul de atracţie al festivalului, cel
core o incitat la discuţii, a suscitat
opinii, (poate) uimiri şi (sigur) bucurii,
concentrând în juru-i, pentru o zi,
atenţia oraşului, o fost spectacolul
Teatru lui de Marionete Rugoo din
China, cu Doyu şi inundatiile. Înfăţi
şând o străveche legendă chinezească,
reprezentaţie reuşeşte să comunice,
dincolo de orice bariere lingvistice,
prin imagini teatrale core ou puterea
de o transmite mesajul într-o gamă
amplă a expresivităţii. Păpuşi mari, de
tip wayang, viu colorate, învestite cu
valori arhetipale, povestesc o istorie
exemplară. Montarea mizează pe
impactul imediat al spectoculosului,
obţinut prin combinaţii cromatice inso
lite, desfăşurări largi în scenă,
metafore uşor descifrobile şi chior
efecte speciale moderne; un spectacol
cu o componentă vizuală patentată de
o structură sonoră grăitoare, în care
predominontă mi se pare valoarea
muzicală o cuvântului rostit. Textul în
chinezeşte devine astfel un fel de
muzică specia lă însoţind acţi unea
scenică. Un spectacol nu numai pentru
copii, făcut de artişti-păpuşori exce
lenţi, unde toate elementele {decor,
lumini, muzică) converg spre acelaşi
scop - să desfete.
Trupa Teatru lui Luko din Bielsko-Biola,
Polonia, oarecum în contra punct cu
amploarea montării teatrului chinez, a
prezetot la Arod un spectacol nepre
tenţios, în core ludicul domină. Tinerii
actori compun un spaţiu al jocului din

materiale la îndemână,
neconvenţionale. Neo
junsu l : un spectacol core
trăieşte moi a les prin
poveste, limba fiind o
barieră în colea recep
tării.
Teatrul pentru copii şi
tineret este i l ustrat de
spectacolele Prin poveste
rostogol a l Teatru l u i
Republican d e Păpuşi d i n
Chişinău şi Johannes
Doktor Faustus al Teatrului German de
Stat din Timişoara. Volorificând cu
abilitate metafora şi sugestia core
implică spectatorul într-un joc activ a l
imaginaţiei, montarea teatrului d i n
Chişinău ore drept centru de greutate
mobilitatea expresivă o spaţii lor de joc,
prin core ni se propune o călătorie în
lumea poveştilor lui Donald Bisset.
Tinerii actori impresionează prin ener
gia şi plăcerea jocului, cu care susţin
ritmul viu al reprezentatiei.
Combinarea mijloacelor de expresie
ale teatrului de păpuşi cu cele ale
teatrului cu actori pare modalitatea
cea mai adecvată de a înfăţişa mitul
faustic într-o variantă pentru copii şi
tineret, în spectacolul Evei Lobodi
Megyes de la Teatrul German de Stat
din Timişoara. Scenografia inspirată o
lui Ion Trif şi coloana muzicală {Ilie
Stepan) reuşesc să creeze atmosfera
acestei poveşti în core Rău l şi Binele
sunt despărţite, prin sugestii cromatice
şi de costum.
Producţiile teatru lui-gazdă ou marcat
deschiderea festivalului cu
premiera Fram, ursul polar
după � ezor Petrescu, în
regio Adelei Moldovon, şi
încheierea lui cu "cel moi
bun spectacol al Teatrului
de Marionete Arod", cum
ne-o mărturisit directorul
Dan Antoci, Regele cerb de
Corlo Gozzi, rea l izat de
Cristian Pepino. Prima este
o reprezentaţie tradiţională
cu ltivând iluzia prin ascun
derea mânuitoru l u i şi o
cărei scenogrofie, semnată
de Eustoţiu Gregorian,
pune foarte bine în valoare
intentiile regizorale îndrep
tate spre înfăţişarea lumii
pline de culoare şi ritm o
circu l u i . Actori i-păpuşori
oradeni construiesc nuanţat
fiecare număr de circ, iar
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personojele-păpuşi se fixează atât de
bine în memoria afectivă, încât fiecare
moment ti se înti păreşte în minte,
căpătând parcă o viaţă a lui, indepen
dentă de spectacol.
Două montări semnate Cristian Pepino
ou făcut ca sfârşitul de festival să fie
prilejul unor bucurii artistice. Regele
cerb, reluat acum cu actorii păpuşori
orădeni, realizat anul trecut cu stu
denţii anului IV Păpuşi oi UATC pro
pune dialogul dintre personaje-actori
şi păpuşi, convenţia declarată sporind
elementul ludic esenţial pentru orice
scenariu de commedio de l i ' a rte.
Momentele comice ingenios rezolvate
regizoral, răsturnările de situaţie, ritmu l
alert, surpriza elementului fantastic foc
din Regele cerb un spectacol cuceritor.
Sub semnul fanteziei stă şi cealaltă
noutate, realizată de Cristian Pepino
cu studentii anului IV, Secţia Păpuşi şi
Marionete, UATC : o dromotizare după
binecunoscutul basm eminescian Fot
Frumos din lacrimo . Păpuşi mori,
expresive, adecvate pentru o sugera
statura eroilor şi fobulosul întâm 
plărilor, deopănă o poveste c u nuanţă
gotică. Atmosfera e sumbră, iminenta
unor încleştări decisive se simte în aer.
Făt-Frumos nu e voinicul vesel şi
îndrăzneţ consacrat de basmul popu
lar, ci cavalerul core ore cultul onoarei
şi vocaţie de învingător. Spectacolul
include adevărate momente de virtuo
zitate în arta mânuirii, realizate de stu
denţii păpuşa ri al căror talent se
impune ca o evidenţă .
Festivalul I nternaţional "Euromorione
te", de o anvergură moi mult sau moi
puţin europeană, dor aproape . . . mon
dială prin prezenta spectacol u l u i
chinezesc, este, cert, u n u l al voriilor
căutări şi formule artistice, un minunat
prilej de întâlniri creatoare.

Mirela Nagâţ
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Cine se
..,?
mai a m u za .
chiui bucureşteanului, scutit
în fi ne de ploile toa m 
nei/iernii/primăverii ş i proas
păt deprins cu prafu l, căldura şi ploile
verii, este, în perioada 25-28 mai,
pradă unei stupefactii : Gog Fest {fiu al
"Lunii Bucureştiului", organizat, în prin
cipal, de Teatrul de Comedie).

O

Drumul zilnic la {de la) serviciu, la {de
la) bere şi alte drumuri ce trec prin
zona Lipscan i sunt intersectate de
întâmplări care e greu de crezut că se
pot petrece în vecinătatea comercianti
lor de blugi, răcoritoare ori muzică tur
cească. Se vede cu ochiul liber al bu-

picturi pe şevalet sau, cu aceeaşi tem
pera, să-şi combine culorile pe mâinile
unor fete drăguţe din public? Să se a
gate de trecătorii onorabili, imitându-i
până la exasperare ori barându-le
calea, cu surâs inocent, într-un cordon
ca la "Ţară, tară, vrem ostaşi ! " ?
Amintim, î n plus, ş i unul dintre coş
marurile cele mai
de neînchipuit: o
veritabilă bătaie cu
frişcă, la fel ca în
filmul mut, dar de
a-de-vă-ra-te - lea !
I maginati-vă, nu
ma·i , o hoardă
de . . . inca l ificabili
ce scot brusc, din
nişte pungi pitite
abil, pumni de
frişcă a utentică {pe
deasu pra , şi de
calitate) cu care se
stropesc reciproc,
----""'• într-o
asemenea
învă l măşeală încât "stătătoru l" pe
margine nu ştie de se va afla, peste
câteva clipe, tot într-o postură pasivă
ori {variantă rămasă în stadiul de spai
mă} se va pomeni bombardat cu
proiectilele albe şi lipicioase pe propri
ile haine de oraş şi pe vitrinele propriu
lui magazi n . Ca să nu mai vorbim
despre "statu ile mişcătoare" care,
dacă le strecurai un bănut în cutia cu
care erau prevăzute, se trezeau din

lung

nu-i chiar la îndesfârşit această chinuimâna
nu poate garanta că piesa e
toare
. Ceea ce însă e cel mai greu este să-i dai un titlu .
Bag seamă, d e la o vreme, că, osteniti d e efortul de a scrie
piesa, a utorii dramatici rămân, în inerţia scrisului lung, să
pună un titlu care să fie poem sau roman în sine.
Un titlu ca Hoţii , Othello, NOposta nu e suficient de clar,
se vede treaba . Autorii vor probabil să pună în titlu ceea
ce au uitat sau n-ou putut să scrie în text. E ca şi cum pe
colivă nu s-ar pune o singură bomboană, ci întregul sor
timent de mostre al cofetăriei.
Dar un singur titlu, oricât de lung, nu-i suficient! E l trebuie
urmat de un titlu a lternativ unit de primul prin disjuncţie.
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încremeneală şi. . . ba dansau, ba îţi
ofereau flori, ba începeau să-ti facă
portretul { 1 00 de lei linia), ba se
repezeau la tine cu halebarda. Vorba
unei doamne care a înţeles perfect
situatia: "Eu îti dau bani şi tu mă
sperii?".
Şi toate astea - culmea ironiei - sub
privirile protectoare a le gardienilor pu
blici. Ei au garantat ca, neamenintată
de ironiile gospodinelor ori ale cheflii
lor, petrecerea să fie cât mai de soi . Un
singur loc a scăpat de veselia gene
rală: Hanul cu Tei, unde aceiaşi cântă
reti folk ofereau lacrimi şi versuri, pe
acorduri de chitară, aceluiaşi statornic
public.
"Drumetii" Lipscanilor a u fost doar
indiferenti, uimiţi, indignati, absenti.
Bucuria de a intra în joc {evident, nu
tocmai la bătaia cu frişcă} a lipsit
aproape cu desăvârşire. Nu a u făcut
"nebunii" decât, între altii, studenti a i
Sectiei de Teatru de la Facultatea d e
Arte Hyperion, elevi a i Liceului Tonitza,
actori de la Teatrul studentesc Podul,
cercul de muzică folk Trei ceasuri
"
bune de marţi" al Casei de Cultură
Studentească . Mai are cineva curajul
să se amuze? Chiar aşa, cine s-a
amuzat la Gog Fest? Din păcate, cu
exceptia copiilor şi a u nor mame
încântate de veselia odraslelor, numai
gag-iştii.
Mirona Hărăbor

pies a scurta
•

\.1

Ba chiar de mai multe. Mă şi gândesc la o piesă pe care
s-o numesc Viata Ji opera unui elefant alb de la cin::u l de
stat din Harare sau Cum sO umpli -arca lui Noe cu girafe
pitice. E clar că, la asemenea titlu ofertont, scrierea piesei
propriu-zise ar fi doar o inadmisibilă redundanţă.
Astfel de titluri merg folosite, în g lumă, o singură dotă, de
hazul şi hotârul esteţilor. A persevera înseamnă a do
dovadă nu numai de prost-gust, dor chior de ignorarea
interesului propriu. Căci nu văd vreun amator de teatru
sunându-şi logodnica şi întrebând-o:
- Ce foci deseară? N u vrei să mergem la Calul de dar cu
trei copite de aur sau Cum sO te apropii de o femeie
�nOnd tn mOnO o b6tO de base-ball?
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ale lui Dostoievski), Naţionalul
ieşean ne-a oferit, până la un
punct poate chiar Iară să vrea,
o imagine concludentă, fidelă,
bazată pe o multitudine de
argumente, a stării de fapt pe
care o traversează la acest sfârşit
de stagiune. Cea mai dureroasă
problemă o constituie absenţa
publicului din sala de spectacol.
Avem în vedere marea şi splen
dida sală a Naţionalului ieşean,
foarte golaşă de data asta. Dar
avem în vedere şi sala mică,
Studio, ca soluţie de escamo
tare a problemei cu pridna, mai
ales atund când piesa şi vizi
unea regizorală se sufocă pur şi
simplu într-un spaţiu devenit ca
o cutie de conserve, doar în
speranţa reunirii citorva zeci de
spectatori, pe bănci puţine,

Foster în regia Irinei Popescu
Boieru, Gâlcevile din Chiog
gia în regia lui Alexandru
Dabija, llltitna bandă de S.
Beckett şi Strigoii de H. Ibsen,
ambele în regia lui Ovidiu lazăr
precizând din capul locului
că, din motive independente
de voinţa mea, n-am putut
vedea primul spectacol, asupra
căruia nu mă voi pronunţa,
deci, în nici un fel. Din relatările
colegilor de breaslă, căci - prin
Secţia română a A.I.C.T. - am
fost mai mulţi cronicari la
această "microstagiune", con
sideraţiile despre relaţia cu pu
blicul n-au fost contrazise nid la
această reprezentaţie, specta
torii fiind departe de a da
năvală. Şi asta nu numai
sâmbătă dimineaţa la 10, când
s-a jucat VISUl unei nopti de
vară, ci şi sâmbătă după-masă
la ora 18, când s-a jucat
Elisabeta 1, duminică dimi
neaţa la 10, când au fost pro
gramate Gâlcevile la 17, când

rămase şi acelea neocupate în
totalitate.
Să enwnerăm mai întâi imbata
bilele titluri ale microstagiunii VISUl unei nopţi de vară de
Shakespeare în regia lui Ion
Sapdaru, Elisabeta 1 de Paul

s-a jucat llltitna bandă, ca şi la
19, când am urmărit Strigoii de
Ibsen, hai să zic, cu vreo sută
de oameni în sală dintre care
vreo zece erau "ai noştri".
Cwn au fost cele patru specta
cole? Călduţe, posibile, onora-

nghesuind în două zile nu
mai puţin de cind spectacole
de calibru greu (un al şase
lea, studenţesc, nefăcând nid el
notă d.iscordantă, căd era după

Întâmplările din subterană

-

,

,
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bile, vădind un "solid profe
sionalism" etc., etc., etc. Adevă
rul e că nici unul n-a strălucit,
nici măcar Gâlcevile din
Cbioggia. în regia lui Alexan
dru Dabija, dar n-am mai asistat
nici la aberaţii catastrofale, ca
altădată, nici la mostre de vul
garitate crasă, cel puţin în cele
patru spectacole văzute de
mine, în care n-a apărut
semnătura regizorală a lui Ion
Sapdaru. Şi-acum, succint, să le
luăm pe rând.
Elisabeta 1 de Paul Foster
marchează o revenire a Irinei
Popescu-Boieru la regia măcar
coerentă şi distribuţiile relativ
adecvate, în ansamblul lor,
chiar dacă goana după efecte
teatrale persistă, cu rezultate nu
întotdeauna productive (vezi
sângeria Noapte a Sfântului
Bartolomeu, diversele soduri
de unde se dă replica etc.).
Excelente sunt de astă dată cos
tumele de epocă create de sce
nografa Rodica Arghir. Evoluţii
notabile, bine argumentate şi
împlinite artistic, au Mihaela
Arsenescu-Wemer, în Actriţa
care joacă rolul Elisabeta I, Emil
Coşeru, în lazarus Thcker (mai
puţin în Lordul Burghley), Adi
Carauleanu, în Contele de
Leicester. Sunt pe drumul cel
bun, căpătând siguranţă şi pre
ClZte în
execuţie,
Catinca
Thdose (în special în com
punerea rolului Regina) şi
Petronela Grigorescu C'm Vrăji
toarea Pata Sola). Decorative,
apariţiile lui Adrian Păduraru în
"Filip al II-lea" şi Constantin
Avădanei în
Nostradamus,
Marele Inchizitor şi Papa Pius.
Dezamăgitori, Constantin Puş
caşu în "Francis Bacon" şi
Daniel Busuioc, în cele cinci
rolişoare
în
care
apare,
forţându-le de fiecare dată
hazul. Dincolo de momentele
41
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Axenti Matfa), este cea semnată
de
Alexandru
Dabija
Gâlcev:ile din Chioggia de
Carlo Goldoni. Dacă ar fi avut şi
"oleacă" de atmosferă, ba chiar
şi olecuţă de haz în plus, căd
era de unde, spectacolul s-ar fi
situat dincolo de călduţa medie
valorică de care vorbeam. N-o
face, în ciuda strădaniilor
oneste ale tuturor realizatorilor
lui. E greu să-i găseşti o vină
unui actor sau altuia, dintre cei
mai redutabili ai teatrului, dar e
sigur că, acum, aripa îngerului
nu l-a atins pe nid unul dintre
ei, ocolindu-1 şi pe regizor.
În Ultima bandă, Constantin
Popa îşi asumă pe cont proptiu
drama lui Samuel Beckett, fără
ca regia lui Ovidiu lazăr să-1
ajute s-o facă mai convingă
toare. Piesa rămâne cu ale ei şi
ei cu ale lor. Că de ifose nu
ducem lipsă, cum se va vedea
şi în Strigoii, unde "fantezia" lui
Ovidiu lazăr o solicită pe
scenografa Rodica Arghir până
în vednătatea kitsch-ului şi a
"

izbutite sau mai putin izbutite
ale acestui spectacol, nu lipsit
de fantezie dar cu defidenţe de
ritm, e greu să înţelegi până la
unpă de ce regizoarea a pnut să
monteze această piesă şi nu
alta. Eventual, una a cărei des
făşurare să se preteze Sălii
Studio, nu să-i oblige pe actori
să se mişte ca sardelele într-o
cutie.
O montare modernă, aerisită,
pnută într-o gamă cromatică
agreabil tonifiantă (scenografia:

"

efectelor similare cu băgarea
degetului în ochi, scăldând
momentele violent pătimaşe
într-o baie de lumină roşie
ş.a.m.d. E salutară reapariţia
scenică, distinctă şi distinsă, a
Violetei Popescu în Helene
Alving, se wmăreşte cu interes
evoluţia lui Sergiu Tudose în
Pastorul
Manders
şi
cea,
aparent mai pitorească, a lui
Petru Ciubotaru în Engstrand,
fiind schiţate cu destul aplomb
şi rolurile, la fel de dificile,
Osvald Alving (Călin Chirilă) şi
Regine (Monia Pricopi). Dar
spectacolul uită să-şi ducă la
bun sfârşit tensionările lăun
trice, preferând sugestia ele
mentelor exterioare, voit "poe
tice", spre a ne reaminti că nu
de metaforită duce lipsă teatrul
românesc, aceasta fiind cliiar o
boală naţională. De care, după
cum se vede, n-a scăpat nid
Naţionalul din Iaşi.

Victor Parhon

şi ne 1n1st e
�

eatrul GA Petculescu"
"
din Reşiţa a împlinit în
luna mai 50 de ani de
activitate şi a încercat, după pu
teri, să dea importanţa cuvenită
momentului. Şi-a onorat invitaţii
cu trei spectacole: Tache,
Ianke şi Cadir de Victor Ion
Popa, în regia lui Gheorghe
Vâlceanu (scenografia: Ion
Bobeică), VlClen.iile lui Scapin
de Moliere, în regia lui Bogdan
Cioabă (scenografia: Florica
Zamfira), şi În slujba poponl
lui de Mircea Cavadia, în regia
lui Bogdan Ulrnu (scenografia:
Ion Bobeică). Publicul, nu atât
de numeros pe cât ne-am fi
aşteptat, însă uneori prea gene
ros, a aplaudat cu entuziasm
cele trei reprezentaţii şi pe
actorii care au avut - prin
bunăvoinţa destinului
şansa
de a fi eroii acestei sărbători.

T

-

Dar cele mai emoţionante au
rămas clipele frumoaselor adu
ceri-aminte, când toţi cei pre
zenţi, regizori, actori, sceno
grafi, cronicari, tehnicieni . . .
încă angajaţi ai teatrului, pen
sionari sau întorşi de prin lume
pentru aceste zile - găzduiţi cu
generozitate
în
Sala
de
a
Conferinţe
Consiliului
Judeţean - au povestit cu can
doare despre juneţea lor legată
în mare măsură de tinereţea
acestui teatru. Şi - tot firesc în
asemenea
împrejurări - s-au
făcut şi proiecte pentru încă 50
de ani de aid înainte, s-au făcut
preţioase promisiuni (chiar de
către forurile în drept) precum
că instituţia teatrală reşiţeană va
funcţiona în condiţii decente şi
că nu va duce lipsă de fonduri.
Şi totuşi, sub pojghiţa strălud
toare de fard a evenimetului se
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puteau ghici neliniştile unui
colectiv prematur îmbătrânit în
nevoi: după 50 de ani de exis
tenţă neîntreruptă, teatrul reşi
ţean nu are un sediu, fiind adă
postit de Casa de Cultură a Sin
dicatelor. Chiar în acele zile, di
rectorul Alexandru Bârsescu şi-a
dat demisia, iar în urma unui
concurs organizat în graba
mare frâiele instituţiei au fost
preluate de actriţa Mălina Petre.
Se zvonea că nu se vor mai da
salariile până ce nu se va pur
cede la restructurarea cu 30% a
personalului angajat (impusă
de Consiliul Judeţean acum
vreo două luni) . . . Însă come
dianţii nu au voie să se plângă
niciodată. Ei trebuie să ne
înveselească. Trăiască, dar,
comedianţii!
Marinela Ţepuş

Neg r e seu
a nişte rinoceri tran
spirând zoaie, locomo
tivele taie în unghi drept
"axa lui Brâncuşi" de la Târgu
Jiu. Cum citesc eu harta locului:
o auce. Înfiptă pe ape - de
vreme ce, lângă Masa tăcerii,
adică la baza "axei", curg Jili
perpendicular. O cruce cu
tiUnchiul scurt - al "axei" -, cât
un lat de târg: cu braţele ori
zontale infinit de lungi, cât sfera
uscatului legată în şinele de cale
ferată.
Iar noi, desigur: răstigniţi. Între
melancolia obârşiilor şi docotul
diasporei din noi.
Sub acelaşi semn dublu al lo
calităţii şi al circulaţiei iden
titare se clădeşte casa Teatrului
"Elvira Godeanu". Şi tot pe un
punct al "axei". Construcţia
aceasta care anunţ! cea mai
sofisticată telmică de mecanică
a scenei, de ederaj şi sonorizare
din România, va decide şi ros
tul unei asemenea întreprinderi
la Târgu-Jiu: e foarte probabil
că teatrul se va aftlia la instituţii
europene în numele cărora ar
crea un centru de experiment,
ori un festival european. . . Înno
bilat de vecinătatea cu obiectele
mitice ale lui Brâncuşi, apoi
secondat de splendidul Muzeu
de Artă, teatrul pe care şi l-a
imaginat Marian Negrescu pro
fetizează un spaţiu al libertăţii şi
al
unei
diaspora
(fie şi
pasageră) cu semnul schimbat,
răsfrântă dinspre lume spre noi.
Altminteri, la ce bun încă o
instituţie de repertoriu?
Iar publicul, aşa cum s-a mani
festat el la Zilele "Elvira
Godeanu" de anul aresta, deşi
previzibil prompt la prostioare,
t.ransD:lite o anume candidă
aşteptare de întâmplări teatrale
mai onorabile. Eu sunt un bun
ascultător de public.
Mai e şi-o lumină speda]ă
revărsată
peste
Târguşor,
spc:>rid de vadul generos al

C

la

Jiilor (sau cumva pastelul ră
mâne interzis?). Nu întâmplător
şi-a aliniat aici Brâncuşi suita
"tăcerilor'', nu întâmplător îi
descoperi aici, misterioşi, sur
prinzători, pe "post-paşoptistul"
portretist Mişu Popp şi pe
impresionistul
Iosif Keber,
ardeleni
amândoi
venetici în Târg. Ori
descoperi
nobleţea
a
senzual-elegiacă
Rodicăi Popescu, pic
toriţl şi sculptoriţl din
spiţa
lui
George
Apostu (de fapt, spiţa
invocată aici instituie o
ierarhie falsă).
Nici prea mineresc, dar
nici obtuz provincial,
orăşelul are o graţie a
lui, de Europă amorţită
(însă nu şi buimacă),
pe care Negrescul, sta
rostele comedianţilor
de-acolo, s-ar putea s-o
trezească. În timp ce
Clădirea se clădeşte
(staţi puţin, că banii
trec prin vămi multe,
vămi de neîncredere, şi vămi de
răzgândire, şi alte vămi), iată-1
pe omul planurilor nebuneşti
că opreşte la Teatrul său
(găzduit deocamdată la Casa de
Cultură) întreaga primă promo
ţie de actori de la Universitatea
din Craiova.
Pe studenţii lui Remus Mărgi
neanu şi ai Smaragdei Olteanu
îi mai văzusem, cu acelaşi spec
tacol (fragmente din îmbJân

zirea scorpiei, A douăspreze

cea noapte şi Visul unei
n.opli de vară de Shakespeare)
un an mai devreme, la Co
troceni, la o întâlnire a lor cu o
clasă bucureşteană. N-au im
portantă multele neizbutinte ale
spectacolului. Important este al
absolventfi par a fi modelabi.li
(il remarc, totuşi, pe Marian
Politic), iar faptul de a fi descins
împreună pentru a binevesti şi
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ei deschiderea clădirii teatrului
nu poate fi decât un semn
întărit de speranţl.
Publicul i-a primit cu bucurie
imensă şi afectuoasă, la fel ca şi
colegii lor din nucleul preexis
tent de actori ai teatrului. Urbea
şi-a adjudecat darul cu tot sufle-

tul.
Cu peste măsură de afecţiune
au primit oamenii şi premiera
din 22 mai, O noapte fur
tunoasă de Caragiale, în regia
lui Marian Negrescu, cu actorii
"vechi". Nici de data aceasta nu
s-ar nimeri prea bine vreun
comentariu. Pentru că, ştiţi ... nu
e prea grozav...
În fine, teatrul a ţinut să pre
mieze, la sfârşitul Zilelor "Elvira
Godeanu" de anul acesta , pe
câţiva dintre actorii săi şi pe doi
dintre suporterii proiectelor
extraordinare ale lui .Marian
Negrescu, de timpuriu declarati
şi activi: doamnele fleana
Berlogea şi Sanda Manu.
.Atentie: Negrescu şi ai lui chiar
construiesc un teanu!

Sebastian-Vlad Popa

.
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Fl o rea V1zante:

"
"Talentul nefolosit e un păcat
Marius Florea Vtzante a termi ştiut, pur şi simplu, că asta o să
nat UATC în 1997, la clasaprof fac.
univ. Gelu Colceag, asist. univ. Cum. te-ai pregătit pentn.l
Radu Gabriel şi Tania Filip, iar admitere?
din 1998 este actor la TNB. Nu m-am pregătit cu nimeni.
Născut în zodia Leului_ un tip Jucam în aceste trupe de ama
energic şi cu gustul competiţiei, tori. Una dintre ele, care a în
răspunde cu plăcere provocări semnat un episod destul de im
lor, dovadă interviul ce urmea portant pentru mine, a fost cea
ză.

Fiecare, în teatru, are o
poveste a începuturilor. Care
este povestea ta?
Povestea mea e puţin roman

tată şi cuprinde două părţi . Pri

ma dintre ele a început prin
clasa a IV-a, când a trebuit să
"fac" un licurici la serbarea des
părţirii de învăţătoare; fiind o fa
milie amărită, maică-mea n-a

O întrebare la care niciodată nu
am răspuns prea repede. Nu

vreau să supăr pe nimeni. Nu
am un model în care să cred
total şi atunci am foarte multe
pentru fiecare segment în parte.
Numele îmi vin la întâmplare.
Aş vrea să am forţa şi instinctul
lui

Victor

Rebengiuc,

clarvi

condusă de actorul Constantin

ziunea şi rafinamentul lui Hora

Fugaşin, cu care am şi realizat

ţiu Mălăele, sensibilitatea Leo

două spectacole jucate cu suc

poldinei Bălănuţă (Dumnezeu
s-o ierte). . .
Care au fost rolurile cele mai
importante (în facultate),
pentn.l care ai luat şi premii?

ces în Bucureşti, la Teatrul "Ion
Creangă": Întâtnp1ări din car-

1ierul Soho după

trei parale

Opera de

a lui Bertolt Brecht

şi Rân.duieli după "La Lilieci"

de Marin Sorescu. Am dat exa
men de admitere de două ori la
Institut, prima dată am picat cu

brio la ultima probă, iar a doua

avut bani să-mi cumpere un

oară s-a întâmplat după trei ani,

costum spectaculos şi

la Academia "Lucear
arul".

Cel

mai

cută

de

emoţionant

a

fost

primul, într-o dramatizare fă
Vlad

Massaci

Leonid Andreev,

Garaska,

după

Be:rgam.ot şi

pentru care mi s-a dat

un premiu de interpretare mas

nal, extraordinară. Am fost la

culină la Festivalul Uşilor Des
chise, ediţia a doua. Apoi au
urmat câteva examene, tot
alături de Vlad Massaci, cu
Gân.direa de Leonid Andreev
şi Lecţia de Eugen Ionescu,

După

multe festivaluri internaţionale

pentru care am fost premiat şi

ce

mi-am

- Congresul Mondial al Şcolilor

la Slobozia,

dat

seama

de

denţesc de Regie,

lucios.

Atunci am înţeles că trebuie să

Cum. a fost coJaborarea cu

"fuc'' acest licurici bazându-mă

profesorul tău, Gelu Col

doar pe in
terpretare, pe
lumina interi
oară.

ceag?
Din punct de vedere profesio

Teatru,

desfăşurat în

1995,

Ve

la Festivalul Stu
şi la Târ

că toată lu

nezuela,

cu

govişte, la A Patra Întâlnire a

mea

re

Lecţia de Eugen Ionescu în

Şcolilor Europene de Teatru. La

per

regia lui Vlad Massaci şi cu un

clasă, cel mai important pas a
fost Jacques din Jacques sau

a

marcat

în

iunie

s o n a j u l

spectacol după

Nunta î:nsân

meu, mi-am

gerată

Garcia

zis

Shakespeare

că

am

această

lu

mină

interi

oară.

A

doua

parte

Lorca,

supunerea,

de

la

premiu la Târgovişte, spectacol

Budapesta, Festivalul Stramash

care s-a jucat şi pe scena TNB,

din

a

Scoţia

supunerea

lui

Festival

cu Jacques sau

de Eugen Ionescu

- şi de fiecare dată s-a dovedit

de

că şcoala noastră şi metoda de

prin clasa a

lucru pe care o practică profe

IX-a,

sorul meu sunt apreciate şi dau

datează

când

am luat con

roade. În plus, cred că există şi

tact

câ

o afmitate strict personală. Am

trupe

senzaţia că-1 înţeleg foarte bine

cu

teva

de teatru de

şi acest lucru se şi confirmă,

amatori

pentru că şi el, la rându-i, este

am

şi

început

să merg mai
des la spec
tacole. De-a
tunci

am

mulţumit de rezultate.

Un actor aflat la inceput de
drum e firesc să aibă nişte
modele. Care-ţi sunt ma
eştrii?
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cu care am luat un

la sala Atelier, datorită invitaţiei
Teatrului

Român-American,

condus pe vremea aceea de

Alexa VlSarion.
Te atrage filmul? Ai început
cu dreptul in fi1mul lui Nae
Caranfil. "E pericoloso spor
gersi". Şi o curiozitate per
sonală: nUlilele tău e com
pletat cu acela al personaju
lui interpretat in film?
Nu, a fost invers. Mi se zicea
Vlzante de prin clasa a IX-a,
după o prostioară de monolog

satiric pe care-1 spuneam. Am

decis să-I alătur numelui meu

ca să fiu mai uşor recunoscut.
Întâlnirea cu Nae Caranfil a fost
o întâmplare minunată. Am de
butat chiar la Cannes; la "Quin
zaine des realisateurs", a fost pri
ma proiecţie a filmului într-un
mod festiv. De-atunci n-am mai
!acut film, aşa cum mi-aş fi
dorit. Am o promisiune veche,
tot de la Nae Caranfil, pentru
un rol principal într-un scenariu
care-mi place foarte mult, dar
care mai aşteaptă venirea unor
investitori.
Prezenţa în Gn�.pul "Vouă"
mărturiseşte interesul tău

pen1ru genul revuistic?
Genul revuistic e într-un declin
evident şi acest lucru se
întâmplă şi din cauza faptului
că cei care-1 practică încă n-au
înţeles că şopârla a murit şi că
umorul are multe alte zone, şi
mai "grase", de explorat. Fac
parte din Grupul ''Vouă" în
primul rând pentru a fi alături
de colegii mei şi de asistentul
Radu Gabriel şi în al doilea
rând pentru că încerc să-mi
completez paleta mijloacelor de
expresie, jucind şi în specta
cole de revistă, dar şi în specta
cole cu piese de Ionescu,
Cehov, Shakespeare etc.
Te sbnţi. atras
Se spune
trebuie

ceilalţi actori. Se pare că eu sunt
unul dintre fericiţii clăruiţi cu aşa
ceva, şi atunci evident că profit.
Talentul nefolosit e un păcat.
Însă mă atrag în egală măsură şi
rolurile de dramă, rolurile cu
profunzime.
Cwn e colaborarea cu gene
raţia consacrată a teatrului?
Este dezarmantă, pentru că,
deşi există valuri de păreri în
Institut sau printre tinerii actori
că teatrul s-a prăbuşit, e jucat
bătrâneşte, colaborările cu ar
tiştii mai vârstnici st.mt pline de
surprize. Pot să dau câteva
nume ale unor actori cu care
m-am întâlnit pe scenă şi care
m-au marcat: Mişu Fotino, cu
care joc în două spectacole,
Satana cel bun şi drept de
Tudor Popescu, în regia lui
Gelu Colceag şi Şerban Puiu,
Că1ătorii cu mătnşa Jnea de
Graham Greene , în regia lui
Petre
Bokor,
cu
Carmen
Stănescu , apoi Mihai Mereuţă 
care a revenit plin de forţă şi
vitalitate.
Sunt cucerit de
modernitatea jocului său şi asta
îmi întăreşte convingerea că
ceea ce am învăţat eu la aceeaşi
bună şcoală de actorie este te
meinic şi, dacă dăinuie de atâta
vreme, este şi valoros.
Te marchează părerea criti

Nu. Îmi doresc să existe per
sonalităţi cu grile de valori atât
de solide încât să devină adevă
rate barometre ale vieţii teatrale.
Cunosc însă opinii laudative
faţă de lucruri pe care eu le
consider îndoielnice şi atunci
am senzaţia că există şi aici, ca
în toată societatea noastră, un
soi de lipsă de repere. Din
păcate, primează prea mult
gustul şi nu opinia specializată .
Ce�ţi. doreşti cel mai mult
acum?

Profesional, mi-aş dori ca ofer
tele şi distribuţiile să se tină lanţ
ca şi până acum. Pregătesc al
şaselea rol într-un spectacol la
TNB, Omul din !a Mancha, în
regia lui Ion Cojar. Mi-aş dori să
am şansa de a lucra şi cu alţi
mari regizori, ca liviu Ciulei,
Penciulescu, Fsrig, Andrei Şer
ban. Mai multă sănătate şi
poate să câştig bani un pic mai
uşor, ca să am linişte pentru a
mi putea vedea de treabă la
teatru.
Care e partea cea mai intere

santă a profesiei tale?

Că poti să fu şi să faci ceea ce
nu poţi să fli şi să faci în mod
normal în viaţă. E un soi de
consumare, de ardere a unor
energii latente.
Mirela Nagâţ

cilor?

�f

ŞI
•

. Titlul pe care l-am para
frazat mai sus este un oximoron. Nebunii au o sin
ceritate totală. lip�indu-le instinctul de conservare,
ei se comportă în tot firescul lor demenţial. Cei care se
cred câini latră. Cei care se cred Maria-Tereza îi caută pe
cei core se cred armăsari. Nebunii nu sunt făţarnici, dar
oamenii normali, da. Mai ales unii critici.
De ce mă supără pe mine că unele persoane nu scriu
lucrurile rele pe care le ştiu şi pe core, unele cel puţin, le
afirmă oral? În fond, ceea ce eu numesc făţărnicie s-ar
putea numi politeţe, rezervă, circumspecţie, blândeţe. Ei
bine, mă supăr pentru că a lţii îmi aplică şi mie norma
acestor ipocriţi. Şi, bunăoară, nu-mi mai răspund la salut
dacă afirm că jocul, regia sau textul lor nu-mi plac.
A nu răspunde la salutul cuiva e o porcărie imensă, o
mârlănie abominabilă. Faţă de ea, a scrie o piesă proastă
sau a distribui greşit nişte actori nu înseamnă nimic. Şi
totuşi acord măgarilor cu pricina circumstanţe atenuante.

făţarnici

Ei au fost provocaţi de un non-combat general care1 dintr-o
pedagogie eronată sau doar din laşitate, laudă şi când ar
trebui să critice. Sau, în locul a trei fraze tranşante, pictează
cai verzi pe pereţii teatrelor.
O eroare profesională poate fi un accident sau o
neputinţă core nu te scot din lume. Azi scrii, joci, îndrumi
bine, mâine rău. Apoi, o judecată de valoare nu-i decât o
opinie care poate fi combătută prin argumente sau modi
ficată de însuşi emitentul ei. Aceste adevăruri simple tre
buie repetate obstinat pentru că multora le-au ieşit din
cap. Scăldarea nesfârşit "subtilă" a adevărului, poreclirea
negrului "cenuşiu închis de o n uanţă i nteresantă" are
drept consecinţă că noi, ceilalţi, care îl numim cu
francheţe, facem figură de nebuni. Poate om fi . Dar mai
bine la balamuc decât într-o lume de mincinoşi sau de
bieţi nenorociţi care, din cauza făţărniciei altora, îşi pierd
şi capul, şi obrazul .
Horia Gârbea
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�crJuri
Climatul

suntem no1

u inconştienţa tinerească a
pieptului deschis am să
răspund solicitării domnului Dumitru Solomon şi o să-mi
comunic în scris părerea. Încă
de la începutul discutiei• moderatorul declară tema: "invitatie la maximă sinceritate, fără
îngăduinţă şi falsă delicateţe în
legătură cu climatul din teatru".
Dar parcă nimeni nu a auzit
nimic. Din discutie rezultă clar
că vinovat de ambientul profund cancerigen şi ucigaş în
care se zvârcoleşte teatrul
românesc este un criminal
nevăzut, asemeni celui din

C

Ucigaş 1ără simbrie.

Nimeni din cei prezenti nu şi-a
pus problema că la rândul său
este participant la vina colectivă
şi generator de climat.
Aşa cum este redactat, articolul
ne
prezintă
pe
doamna
Boiangiu ca deschizător de
discutie. Dumneaei să-i replicăm prima. Vorbiti undeva de
diletantismul actorilor şi regizorilor. Just, dar în contextul
discutiei, total neadevărat. Dată
fiind tema discutiei, mult mai
sincer ar fi fost să vă referiti nu
la diletantismul celorlalti, ci la
cel al propriei bresle, breaslă ai
cărei reprezentanti sunt perceputi de toată lumea ca nişte
ciodi cu mutre acre - apropo
de climat - şi asta nu ar fi nimic
de ar fi măcar capabili a produce croruo profesioniste,
rezonabile şi curajoase .
Nici o cronică citită de mine
până acum nu şi-a asumat
responsabilitatea de a ataca
frontal clişeele instituite, dar
majoritatea sunt necruţătoare
cu debutantii care nu pot spera
să fie tratati decât cel mult cu o
simpatie binevoitoare venită
din susul cel mai de sus spre
josul cel mai de jos. Înşurubati
bine pe locurile călduţe ale
�

---

•

rândului de protocol şi primii la

bufetul de după premieră, dvs.

reprezentati corul de aplaudaci
cu diplomă şi instituiti cele mai
stranii mode creând peste
noapte false minuni din ade
vărate nimicuri.
Aş vrea să-i amintesc domnului
Darie - în faţa căruia orice
minte sănătoasă trebuie să se
plece copleşită de respectul da
torat unuia din ultimii piloni ce
ancorează teatrul românesc îm
potriva ducerii totale în râpa
deznădejdii - că "tinerii neliniş
titi" ajung în situatia disperată
de a cere "să facă teatru luni şi
marti în closetul Odeonului"
pentru că există "meseriaşi"
care montează. aproape simul
tan patru-cinci spectacole pe
stagiune din care în fază de pre
mieră abia dacă ajung două, şi
din acestea două patru sunt
proaste. De acord cu dumnea
voastră, maestre, că disperarea
unor absolventi nu poate defmi
o mişcare teatrală (deşi...), dar
cu atât mai putin aceasta se
poate constitui când scenele,
atelierele şi actorii sunt blocati
cu lunile, privind consternati la
zbaterile zadarnice - dar pe
onoratii-devize imense - ale
unor zerouri
(nici măcar în
acest domeniu absolute) ce-şi
închipuie că gimnastica datului
din coate în gura şi coastele
celorlalti te propulsează direct
în istoria teatrului. Sau de ce nu
vă îndreptati ascutişul mintii
asupra unui fenomen încă şi
mai alarmant? Înnebuniţi şi
dezamăgiti de "viziunile" unor
"regizori", actorii se îndreaptă,
acordându-le deplina lor înece
dere, către "instalatorii" de
piese, care, dotati cu un soi de
bun-simţ artistic, comit pro
duetii aproape teatrale ce nu
sunt altceva decât o însăilare de
scene una după alta în care,

---------------

este adevărat, actorii benefici
ază de nesperatul privilegiu de
a-şi putea vorbi normal într-un
decor posibil şi cel putin îm
brăcaţi.
Faptul că actorii au
ajuns să tânjească după aseme
nea "spectacole normale" este
tot un soi de subcultură - de
preferat celeilalte variante snoa
be şi tembele - apt a degrada
adevărata artă a regiei, până la
nivelul de meşteşug accesibil
oricui este dotat cu oarece au
toritate. Poate regizorii români
ar fi trebuit să lupte mai putin
pentru legea dreptului de autor
şi mai mult pentru aparitia acto
rilor.
Cât despre remarca maestrului
Tocilescu legată de faptul că
devoţiunea actorilor este direct
proportională cu putinţa regi
zorului de a exporta specta
colul, cu aceasta produce o
ironie gratuită şi jignitoare la
adresa actorilor, a profesiei de
regizor dar şi a domniei sale din
ipostaza de acum 20 de ani .
Maeştrilor Ciulei, Pintilie, Pen
ciulescu şi Tocilescu din anii
'60-'80 actorii le erau devotati
nu pentru că-i duceau în
străinătate, ci pentru că erau
buni profesionişti şi nu în ul
timul rând pentru că artiştii
actori simţeau nu că sunt
"folositi", ci, prin opera regi
zorului, ajutati să se împlin
ească. Actorii din ziua de astăzi
nu mai sunt nici respectati, nici
iubiti, ci folositi spre a fi rotiţă în
mecanismul de fier al unor regi
zori ce-şi expun fără jenă în faţa
tuturor asperităţile de caracter,
incultura şi proasta creştere.
Acesta şi nu altul este şi motivul
pentru care publicul nici nu
mai vine la teatru. Sătui de câtă
nesimtire se prelinge peste ei în
viaţa de zi cu zi, oamenii ar veni
la teatru spre a fi respectati şi
iubiti, nu ca să vadă expozeul

* Este vorba despre masa rotundă intitulată "O revoluţie în teatru?", publicată în Scena nr

�
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găunos al unor handi
capaţi mintal.
Climatul exterior nu
este decât produsul
climatului interior al
fiecăruia din noi. Re
forma economică a
teatrului este fateta for
mală a reformei de
conţinut ce constă în
reevaluarea fiecăruia
în raport cu sine.
Ne-am deprins în mod
abil (şi discuţia dvs.
este exemplul cel mai
elocvent în acest sens)
de a votbi discuţii, de
a ne preface că sun
tem sinceri când în
fapt nimeni nu atacă
problema în esenta ei.
În teallU criza nu este
de ordin financiar-eco
nornico-organizatoric,
d una de spirit şi ca
racter. Cu respect vă
spun că, dtind tran
scrierea colocviului,
descopăr modul, exer
sat probabil în inter
minabile şedinţe de
partid, de a lua cu
vântul fără a spune
nimic, insinuând dis
cret că vina ar fi într-un
celălalt, impersonal şi
nevăzut, dar pe care
toţi îl ştiu dar nu
putem să-1 spunem tare .
Cel mai grav este faptul că ne-am
contaminat de efidentul com
portar;nent al capului plecat şi al
schizofreniei
personalităţii
duplicitare,
ne-am
umplut
creierul cu aburul infestat al
suspidunii şi neîncrederii în
celălalt,
ne-am
concentrat
asupra unui interes personal de
îndeplinit cu orice pret, pier
zând din vedere că astfel creăm
climatul propice de survenire a
"omului nou". "Omul nou" s-a
născut şi, văzându-se pe sine în
oglinda chipului nostru, se
manifestă printr-un zâmbet aro
gant apărut pe chipul celuilalt.
Cât despre lamentaţiile colec
tive pe care le emanaţi în ultima
parte
a
discuţiei,
onoraţi
maeştri, sistemul birocratic de
care vă plângeţi este produsul
creierelor de lemn îndns ale

tovarăşilor despre care v-am
vorbit mai sus, tovarăşi care
s-au cocoţat în funcţiile pe care
le deţin şi penllU că dvs. în
mod eronat aţi gândit că acelea
sunt tot doar administrative şi
plăvăneii netalentaţi dar tenace
le vor rezolva în mod admirabil,
dvs. putându-vă vedea de
treabă liniştiţi. Fals. Funcţia de
conducător nu are sorginte
administrativă, d forţă sacră.
Conducătorul generează sis
temul, el este piatra din vârful
unghiului prin care organismul
se
infuzează
cu
sângele
fietbinte al spiritului. Termitele
cu zâmbet slugarnic faţă de şefi
şi grimasă împietrită în severi
tate de fier faţă de subalterni,
aceşti imbecili care o dată ajunşi
şefi cu greu îţi mai răspund la
"Bună ziUa." nu pot produce
calitate, d (în cel mai bun caz)

cantitate, iar singurele spirite pe
care le pot pogori sunt cele sen
sibile la invocaţia urii, nimicni
dei, orgoliului, prostiei şi rapac
ităţii.
Sper spre binele tuturor ca remar
cile mele să ţintească în plin su
fletul îngheţat al comunităţii noas
tre teatrale, creând prilejul unor
meditaţii proftmde şi nu, după
metoda securistă, să fiu tratat ca
un nebun izolat ce urlă în pustie.
Şerban Puiu
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Trei spe ctacole
la Teatrul Munic
din
M
ai întâi Closer (Mai aproape), pe un text bine
primit la Londra, la Paris
şi la New York, aparţinând en
glezului Patrick Matber, care s-a
făcut celebru încă de la debutul
său cu Dea1er's Chokx!. Este o
piesă despre dragoste şi sin
gurătate, în numai patru per
sonaje, cu o voită simetrie în
desfăşurarea intrigii, în care e
roii se iubesc şi se abandonea
ză, îşi mărturisesc iluziile şi de
ceptille cu o voluptate ce atinge
uneori paroxismul. Dan (spe
dalizat în redactarea necroloa
gelor), Alice (cu un trecut foarte
neguros), Anna (fotograf) şi
l.any (doctor) se întâlnesc din
întâmplare într-un mare oraş
contemporan, dintre acelea ca
re "asistă" neputincios, ba chiar
cinic, la marile sau micile dra
me ale celor care le populează,
sporindu-le pe zi ce trece
angoasa, îndoielile, teama de
naufragiu. Schema e limpede.
"El" o iubeşte pe "ea", iar "ea" îl

iubeşte pe "el". Dar, la un
moment dat, "el" iubeşte pe
"altcineva". Persoana este inte
resată de această combinatie,
pentru care, la rândul ei, va tre
bui să renunte la vechiul amor.
Relatiile celor patru personaje
ating stări şi intensităti imprevi
zibile, din acest punct de ve
dere spectacolul amintind de
Cui i-e frică de Vttginia
Woolf? ori de Totul în
grădină. Într-o scenografie
sobru, dar �reswă, realizată
de Elisabeth Astr6m, regizorul
joachim Siegard mizează totul
pe puterea emotională a repli
cilor şi pe capacitatea intetpreti
lor de a conferi viabilitate şi cre
dibilitate unor confiuntări care,
prin reflex, dau seama de dis
perarea în fata solitudinii şi a
eşecului. Cei patru intetpreti Marika l.agercrantz, Helena
Sanderberg, johan Gry şi johan
Karlberg - dovedesc o bună
stăpânire a mijloacelor de ex
presie şi a dozării efectului lor
emotional, alternând "explo
ziile" cu "imploziile", nervozi
tatea gestului şi a mişcării cu
tăceri bine tensionate. Vedeta
echipei este, tam îndoială, Mari
ka l.agercrantz, actriţă cu un
mister şi o charismă ce o ajută
să domine scena, chiar atunci
când este lipsită de replică.
Spectatorii nu pot uita însă
creatia ei de vârf din acel ftlm,
Bo
de
celebrul
realizat
Wideberg, în care actrita dă
viaţă unei nefericite şi aprige
profesoare (victimă şi călău),
îndrngostită în chip pătimaş de
unul dintre elevii ei.
Cel de al doilea spectacol ne-a
oferit şansa întâlnirii cu o piesă
a suedezului ]onas Gardell,
foarte cunoscut datorită aparitii
lor sale frecvente la televiziune,
("one man show''), unde recita
lurile sale umoristice de o
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debordantă sangvinitate,
tam să strălucească prin subtili
tate, amintind oarecum de
Doru Octavian Dumitru al nos
tru, sunt gustate de publicul
mai putin pretentios. Dramatur
gul-actor este puternic mediati
zat şi datorită firii sale mai ciu
date, care nu 1-a împiedicat să
aparu pe o "primă pagină" săru
tându-se cu "prietenul" său. A
debutat ca romancier, în 1985,
cu 'jocul pasiunii", apoi a pu
blicat mai multe povestiri, re
venind la roman cu "Aşa se
duce o zi din viata noastră şi nu
se mai întoarce niciodată", o
frescă despre oameni cărora
viata li se scurge printre degete
tam ca ei să poată interveni şi
schimba ceva. A început să
scrie devreme piese de teatru
(e născut în 1963), iar succese
le n-au întârziat să-şi facă
simtită prezenta prin Lena şi
câinele Percy şi Mărturisirile

unui uricios 0989), Urşii
polari (1990), Obraz lângă

obraz
(1995)
etc.
Piesa
OanJ.eni în soare a avut pre
miera absolută la "Dramaten",
la Stockholm, în 1997, iar la
GOteborg se joacă în această
stagiune cu săli pline, fapt
menit să dea seama despre
capacitatea autorului de a sur
prinde mentalităti, sentimente şi
atitudini familiare suedezului de
rând, modului său de viaţă în
acest contradictoriu sfârşit de
mileniu. Scena este acoperită
cu nisip. Ne aflăm pe o plajă,
într-o statiune unde eroii piesei,
două cupluri tinere, vin să-şi
"încarce bateriile" potrivit cerin
ţelor unei vieti stresante.
Aparţin unor straturi sociale
putin diferite (profesor, asis
tentă medicală, "reutier" etc.),
dar îi uneşte aceeaşi viaţă
domestici tam orizont, cu în
târziate hârjoneli adolescentine,

dar mai ales cu compromisuri
menite să le prelungească iluzia
"armoniei". Între ei se află şi un
copil tarat, care de multă vreme
şi-a swprins părinţii printr-o
mutenie absolută. În partea a
doua a piesei îşi face aparitia o
bătrână evreică, al cărei trecut
este marcat de experienta tra
gică a lagărului, personaj inci
tant prin procesele de conştiinţă
pe care le declanşează în sufle
tul celor patru, dar mai ales prin
momentul plin de semnificaţii
al stabilirii unei swprinzătoare
comurucan cu copilul cel
"mut''. În tot spectacolul regizat
de Benny Fredriksson se simte
prezenta derizoriului, a vorbă
tiei ce se substituie faptelor şi a
lamentărilor care sufocă initiati
va. Faptul apropie oarecum
piesa de teatrul absurdului, dar
numai până la această senzatie
a pierderii esentei comunicării
şi, prin ea, la sentimentul că
însăşi lumea ar putea să dis
pară. De altfel, în replicile bătrâ
nei, ori într-un moment de
coşmar pricinuit de furtună, de
parcă ar fi început "Apocalipsa
anului 2000" , putem recunoaşte
intensitatea dramatică a pre
monitiilor cenuşii ale autorului.
Este un spectacol incitant, deşi
pe alocuri static, trenant, strivit
de dialog, despre conditia indi
vidului şi despre absurdităple
sau meschinăriile vieţii de zi cu
zi.
Din
fericire,
Gardell
rnânuieşte bine armele umoru
lui, aşa încât şi suficienta, şi
absurdităple eroilor, dar şi unele
trimiteri către raporturile eco
nomice ale suedezilor cu
organismele europene ("noi
credeam
până
acum
că
rnâncăm căpşune, dar abia
acum vedem ce sunt ele") sunt
abordate cu o ironie scânteie
toare , ce declanşează în sală
hohote de râs. Jocul actorilor,
mai interiorizat (Gun Atvidsson
- bătrâna, Ralph Carlsson,
Charlott
Strandberg),
mai
exploziv (Johan Gty, Marie
Delleskog) sau redus la câteva
gesturi "automate" (copilul
Andreas Andersson) este bine
adaptat acestui univers care te
face să râzi la tot pasul, dar şi să
suspini, din când în când, pen-

tru posibilitatea ca
toată această lume în
care trăim "să se
dracului".
ducă
Amestecul de gravi
tate şi jucăuşă ironie
conferă piesei o certă
iar
modernitate,
a p ·1 o m b u 1
intetpreplor face ca
spectacolul să fie
perceput în sală mai
ales în zona lui de
comedie, drept o
bună oglindă a vieţii
de zi cu zi. Este o
dovadă că autorul nu
se sfieşte să trateze
cu aceeaşi lejeritate
problemele căpşune
lor sau ale cărnii to
cate şi pe acelea
legate de cenuşiul existentei ori
de d.rarriaticele întrebări asupra
viitorului.
Cel de al treilea spectacol văzut
la Teatrul Municipal din Gote
borg a fost unul de "redes
coperire" a clasicilor: Trei
surori de AP. Cehov, în regia
lui Peter Oskarson, decorul in
genios semnat de Birgit Angele,
costumele pitoreşti (cu discretă
notă de distinctie, în cazul
"surorilor", ori uşor ironică, în
privinta celorlalti) realizate de
Astrid Ljungberg-Jămblad, şi
lumina permanent funcponală,
creatoare de "spaţii de joc" şi de
atmosferă, datorată lui Anders
Westlund, şi muzica vie, când
duioasă, când grotescă, pe care
o aduc în scenă câtiva inter
preti, în roluri de muzicanti
nelipsiti de la evenimentele
vesele ori triste ale casei. De alt
fel, acest decor alcătuit din câ
teva suprafeţe (dreptunghiuri)
înclinate, la câtiva paşi dea
supra scenei, pe care intetpreţii
le ocupă şi le părăsesc uneori în
salturi, ca şi cum între ei s-ar
afla permanent un vid, distanţe
greu de surmontat, ca şi muzi
ca din scenă a trupei "ambu
lante" (prezentă şi la fmalul
reprezentatiei, în foaier, spre a
şi primi bănuţul din partea
"boierilor") constituie princi
palele însemne ce personali
zează oarecum reprezentatia.
Bucuria spectatorilor vine de la
,

câteva evoluţii actoriceşti re
marcabile, cum sunt mai ales
acelea datorate lui Mia Hog
lund (Irina), Tomas Lindstrăm
(Kulîghin) şi celor doi protago
nişti neferidţi ai unei neîmpli
nite poveşti de iubire, apreciat
ul actor de teatru şi film Rolf
Lassgard (Verşinin) şi frumoasa
Alexandra Zetterberg (Maşa),
actriţă distinsă şi cu impresio
nante resurse pentru jocul de
un intens dramatism, dezvăluite
(mai ales) în scena despărţirii
de singura fiinţă care o atrage şi
îi trezeşte interesul pentru viaţă.
Din păcate, cu exceptia unor
scene viu colorate, în care fie
umorul, fie neagra deznădejde
îşi află întrupări de o profunzi
me emoţională demnă de
laudă, reprezentatia suferă ade
seori de lipsă de ritm, de "mis
ter" teatral, de swpriză şi pros
peţime, acea "lâncezeală" pro
prie universului cehovian trans
forrnându-se pe lungi pasaje
într-o nedorită monotonie a
relatiei scenă-spectatori. Avem
astfel dovada că şi în teatrul
suedez Cehov reprezintă un
puternic "magnet'', mereu actu
al, dar, în duda unei aparente
"farniliarităti", autorul rus nu
este la îndernâna oricui, atunci
când ne gândim şi nădăjduim
la o performanţi.
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Teatrul Naţional Târgu
Mureş pune la dispoziţia
tinerilor regizori şi dra
maturgi
trei
programe
concepute În
principal
pentru aceştia.
1. Teatru de Stradă
2. Experiment
3. Dramafest
Spaţiile posibile pot fi
văzute Înainte de depu
nerea proiectelor indivi
duale. Fundaţia DRAMA
FEST pune la dispoziţia
regizorilor textele selec
ţionate În programul de
dramaturgie nouă.
Regizorii care doresc să
lucreze pe texte noi vor
fi invitaţi la un workshop
de o săptămână condus
de Teatrul Royal Court,
În perioada Festivalului
Internaţional al Noii Dra
maturgii
DRAMAFEST
'99 (1-7 octombrie 1999),
la Târgu-Mureş (cazare,

masă, transport şi taxa
de participare vor fi su
portate de Fundaţia
DRAMAFEST şi Teatrul
Naţional din Târgu-Mu
reş).
Spaţiul preferat În pro
gramele 2 şi 3 este Sala
Mică (studio) a Teatrului,
fără ca acest lucru să
fie Însă obligatoriu.

Etapa t. Depunerea pro

iectelor şi detalii asupra
celor trei programe: pâ
nă la data de 1 iulie 1999,
la Teatrul Naţional Târ
gu-Mureş, departamentul
Dezvoltare-Programe,
tel/fax: 065-217 868, e
mail: image@orizont, net
(persoana
de
contact
Nicu Mihoc - director
artistic,
Alina
Nelega
Cadariu - coordonator
programe)
Etapa a 11-a:. Licitaţia

Prenume.

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_

Sex.

Vârsta.

___

Adresa

Ocupatia

_____

_
_
_
_
_
_
_
_

------

Localitate
Cod Poştal
Data

proiectelor
(susţinerea
şi interviul) tinerilor regi
zori va avea loc În data
de
15
iulie
1999,
la
Teatrul Naţional Târgu
Mureş.
Etapa a III-a: Desfăşura
rea proiectului, În stagi
unea 1999/2000.
Fiecare proiect regizoral
va trebui să conţină un
deviz estimativ (care in
clude onorariile realiza
torilor, mai puţin ale ac
torilor şi cheltuielile ma
teriale de producţie) ca
re nu va depăşi suma de
5.000 USD. incadrarea În
deviz este o condiţie
care va fi stipulată ex
pres În contract.
Procurarea sumei care
depăşeşte devizul alo
cat de producător revi
ne titularului proiectului.
Numărul proiectelor indi
viduale
acceptate
pe
stagiune este de 3, 4.

Judet

_
_
_
_
_
_

11111111

Telefon

1111111111111

Semnătura
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