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.Fără

c1anura
V

ârteju1 necontrolat al tranziţiei ne face să ne simţim ca într-o cen
trifugă uriaşă în care valorile, dacă nu reuşesc să se menpnă în cen
trul maşinăriei, sunt împinse din ce în ce mai mult spre margJn.i,

uneori depăşindu-le şi pierzându-se în neant. Valorile culturale tind să se
instaleze la periferia societăţii, măturate de această maşinărie infernală şi,

dacă nu primesc un sprijin real din partea statului, să dispară, irecuperabil
şi ireversibil.
Reforma în cultură nu înseamnă renunţarea la cultură, ci structurarea ei pe

baze şi pe principii noi. Se fac eforturi remarcabile de a adapta valorile
culturale cerinţelor actuale ale societătii, iar lupta trebuie dusă în scopul
transformării şi nu doar al supravietuirii. Unul dintre principiile care au
câştigat teren este cel al descentralizării, iar faptul că instituţiile culturale
glisează ctinspre ministerul (şi bugetul) unic către organismele (şi buge
tele) locale este un fapt încurajator şi pozitiv în sine. Dar descentralizarea
este înţeleasă pe alocuri ca fiind însoţită de o povară în plus, nemeritată
("După toate problemele pe care le avem ne mai trebuia şi cultura?!"), sau,
dimpotrivă, ca pe o posibilitate excelentă de a dispune discreţionar de
instituţiile culturale. Am aflat că, într-un oraş de pe Dunăre, trecând
teatrele de la o egidă la alta, de la un ordonator de credite (Consiliul
Judeţean) la altul (Consiliul Local), acesta din urmă a hotărît ca directorii
instituţiilor respective - buni, răi

-

să fie înlocuiţi. Nu prin concurs, aşa cum

este legal, ci prin decizie - ca în vremea despre care păstrăm runintiri atât
de urite -, prin decizie, adică, de partid şi de stat. Aşa se face că directorul

Teatrului Dramatic, regizorul Adrian Lupu, a fost înlocuit, pur şi simplu,
prin votul consilie1ilor locali. Culmea ironiei este că Adrian Lupu -deşi, se
pare, nedorit la conducerea teatrului - a participat, alături de alţi trei nomi
nalizaţi de către acelaşi consiliu, la cursa candidaţilor pentru postul de
director! Pentru a se da iluzia legitimitătii ... Pe vremea ultimului (sper!) dic
tator român circula un banc. Un zia1ist străin, constatând procesul de deci
mare a poponuui rorn.ân, 1-ar
mai bine cu cianură?" Nu,

H întrebat pe Ceauşescu: "De ce nu încercaţi

nu mai este cazul acum! Dar... citesc într-un

ziar:"Reputatul regizor rus Igor Kucer a fost găsit mort în apartatnentul său
din Moscova. Surse ale poliţiei au precizat că acesta a fost omorit în bătaie
de kileri plătiţi. Igor Kucer, în vârstă de

52 de ani, era directorul vestitului

teatm moscovit Taganka". Cianura nu mai este de actualitate. Se preferă
destituirea sau omorîrea în bătaie.

DUMITRU SOLOMON
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Teatrul,
.
poporul
eliteleş•
1. Cum definiti notiunile: teatru popular - teatru de efrtl, teatru comerdal - teatru
de artll
2. Tn ce zonl poate fi tlcadrat teatrul experimental?
3. Cind se propunelrealize un spectacol. se ţine seama de astfel de etichetln7
Sau publicuVaitica le catalogheazl astfel1
4. Cine formeazl elita ta Romania şi cat de legati e aceasta de fenomenulteat:ntl1
5. Tn ce mlsurl se supune gustului public strategia unui teatru? Pozitia lui geografici
poate determina repertoriul? Este bine si se ţină cont şi de astfel de luaun7
Alexandru Darie: "Există
doar două tipuri de teatrU'

înţelege cineva. Iar un gen de
teatru trebuie să fie gustat

epoca în care apare, spre
de literatură, care
poate fi şi "de sertar''. În cine
matograf, denumirea "de artă" a
deosebire

fost

exotice:

via

bil. La Budapesta, de exemplu,

1. Există mai multe înţelesuri.

când s-a montat Cats, s-a venit

Mai întâi, unul istoric, legat de

de

momentul apariţiei unui anumit

gest,

pe

Broadway

proiector

cu

etc.

fiecare

Totul

inventată

pentru

vestesc în produsul respectiv,

iar acest produs este sau nu

chiar

în

era

de

americani

producţiile

europene,

nu

se

prea

înţelege

bine povestea, se vorbeşte prea
mult, nu e tăiat ftlmul atât

de

nervos precum cel american,

nu sunt explozii după primele
minute.

În acelaşi timp, eu

ropenii privesc filmul american

ca pe un pro
care nu merită

gen de teatm. Cel bulevardier,

cuantificat.

de exemplu, apare la începutul

trebuia să fie interpretat de un

dus comercial la

actor

să te uiţi. Adevăml e undeva la

po
cam după război,

secolului al XIX-lea. Teatml

pular se naşte

Personajul

blond,

de

un

optzeci, să îl ia pe do

cutare
tnetru

de

sus

ca pe o industrie,

mijloc.

într-un anumit fel. În străinătate,

Convingerea mea este că există

lucrurile sunt mai limpezi. La

doar două tipuri de teatru -

Teatro ca pe un teatru de tip

Paris, de exemplu, există piese

bun şi prost - şi că, de fapt,

popular,

contemporane,

în Franţa. Acest gen e reluat de
Strehler,

care a gândit Piccolo
prin

asta înţelegând

în

special

orice spectacol e popular, dar el

accesul foarte larg la spectacole,

comedii, cu actori cun�ţi, şi

se adresează unei

şi

foarte

unui anumit sector al publicu

nu

neapărat

mijloace

de

tip

recursul
folcloric

la
sau

puţine

spectacole

cu

nişe

"

",

adică

piese mari. (Se şi scrie imens,

lui.

tml devine popular sau elitist

foarte prost, alteori
foarte interesant.) Există obi
ceiul ca teatrele particulare care

pe de altă parte lipseau, practic,

trai foarte ridicat,

vor profit să cumpere "cu totul"

tradiţional. Pe de altă parte, tea
potrivit nevoilor publicului. În

ţări cu nivel de

de multe ori

De exemplu, înainte de

1989, teatml era popular. Pe de
o parte era conjunctura socială,
televiziunea, presa etc. Singu

cu excepţia Germaniei, el e fie

un spectacol de succes şi să-1

rele locuri unde se întâmpla

un fenomen burghez, fie inver

joace ani

de zile, cu casa în
chisă . La Bucureşti, însă, într-o

Oamenii citeau

foarte mult şi

făceau

teatru.

Hamlet, Regele Lear şi altele

oferta s-a diversificat imens.

sul lui, un teatru alternativ, "de
grotă" ori "de garaj", unde în
general

se

fac

lucruri

fără

săptămână,

poţi

să

vezi

asemenea.

Dar orice tip de teatru popular

Nu

sfârşeşte prin a deveni comer

Aici intrăm într-o zonă extrem

clasicizează, iar mica "ni"c;ă" de

oameni care îl gustă

se lărgeşte.

Teatml bulevardier a

de

cozi

la

Astăzi,

2. Fiecare spectacol de teatru

înţeles.

cial , adică tot ce este inovaţie se

ceva erau teatrul şi literatura.

cred că există teatru de artă
nesigură.

Pe

de

o

.

parte,

teatml de artă este acela

care

este, într-un fel, experimental
pentru că orice artist

încearcă,

în felul lui, noi mijloace. Eu nu

cred în instiUJţia pe a cărei uşă

pune probleme, naşte nelinişti,

fost la vre

întrebări. Dar asta ar trebui să

scrie "teatru experimental". De

mea lui inovator. Totuşi, Broad

facă teatml în general: să bu

toate

way-ul

cure şi să înspăimânte, să neli

Grotowski a inventat ceva. Iată

sau West-End-ul sunt

singurele

două

exemple

de

teatru comercial pur, dacă prin
asta

înţelegem

să

liniştească.

Şi
.

De

exemplu,

că şi astăzi, după 20 de ani

există

câteva

companii

ce

Din celălalt unghi, teatml de

artă e unul complicat, pentru

subvenţii. Este un act comercial,

popular, care e accesibil. Dar

şi

care in-

atta nu există decât dacă o

un avion la fel cu acela pe

prin

teatru

şi

atunci, tot teatml este de artă

clişeele.

fără
intervenţia unor sponsori şi fără

trăieşte

un

niştească

obicei, acest tip de teatru repetă

sine însuşi,

există nişte producători

�
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iniţiaţi, abscons, opus teatmlui
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declară că fac laborator pe

,

care

linia

lui Grotowski, ele imitând, de

fapt, exterioml, ca nişte băştina

care încearcă să facă din paie
care

1-au

cer.

văzut

pe

Foarte

im

portante în tea
tnJ sunt rigoarea

de

logică, ştiinta

a povesti, inteli
gibilitatea.
obţine

Din

ele se

colo de

misterul,

inefabilul.

În general, for
mele

experi

mentale mai a
par

în

societăţi

profund plictisite
. de

propria

bunăstare.

lor
Sau,

ca Eugenio Bar

ba ori "Theatre
de

Complidte",

devin o mişcare

teatrală foarte puternică ce lŞl
doreşte

să

provoace

unei aşa-zise

clase de

atenţia

mijloc. În

cu o sumă egală. A treia dispo

o alternativă. Pe de altă parte,

conducerea

să existe în continuru·e teatre

ziţie se

referă la

teatrului, care e bicefală. Direc

stropit cu

torul este o personalitate artis

sânge, în Croaţia, o tnJpă de

tică ce vine fară concurs şi pro

Elveţia,
teatru

publicul
taie

e

peşti

vii

peste

pune un tip de teatnJ intere

capetele spectatorilor. Poate fi şi

sant, nou. Prin concurs e numit,

foarte interesartt. Dar eu cred
într-1.m teatnJ echilibrat.

3. În teatnJ, rută mult mai veche
decât filmul, aceste noţiuni sunt

folosite de

"civili", de

oamenii

care nu sunt de teatnJ. Ei spun

în schilnb, un "intendent", care
supraveghează bugetul şi gă

seşte resurse financiare . În plus,

rafi

Vlad Rădescu: "Suntpentru un
teatru de artă"
1. Eu am un unghi de vedere

capătă un teatnJ nu e împărţită

foarte "îngust". Nu cred că tea

pe diverse sectoare , dinainte,

de

4. Elita există, dar nu poate fi

folosită potrivit cu necesităţile.

determinată social: sunt intelec
tualii, categoria medie, dar şi

Am fi putut să adoptăm şi noi

Din păcate, după zece ani de la

de

în Germania, suma pe care o

"teatrul acesta este comercial".

oamenii cu studii, studenţii etc.

instituţionalizate, locuri

nament artistic, în care oamenii
să fie bine plătiţi, biletul să aibă
un preţ mai mare ş. a. m. d.

către guvern şi primărie, d e

acest sistem.

5. Este adevărat că unele insti

tuţii pot fi denumite astfel. De

trul de calitate nu epoate fi un
teatm

popular,

nu

cred

că

teatrul de artă nu poate fi intere
sant

sub

aspect

comercial,

fiindcă e' tot un produs care
poate fi vândut, fie direct către
spectatori, fie prin chiar inter

exemplu, Teatrul "Bulandra" e

mediul

mai

decât

pentnl un teatnJ de artă Care

nu au fost sprijinite iniţiativele

însă , că la ultimul nu poţi vedea

să facă spectacole fără concesii
către kitsch, să atragă şi să ridice

mania sunt trei legi foarte im

me, subzistă mai multă vreme

portante. Prima spune despre o

etc. Experienta mea cu Vlfon.d

companie

privată,

e încă în perioada de început

menţină prin spectacole o anu

Stelian Nistor, nu au avut loc

mită calitate artistică, că statul e

decât trei reprezentaţii.

obligat prin lege să o subven

dintre

revoluţie, Bucmeştiul a rămas
tot cu cele opt teatre dinainte
de 1989. N-au mai apărut altele,
private. Nu există legi. În Ger

de

teatnJ

care reuşeşte în trei-cind ani să

puţin

"Nottara".

comercial

Asta

nu înseamnă ,

şi spectacole care pun proble

pentnl că, din cauza bolii lui

Ultima

ele s-a bucurat de public

unor

parteneri.

Sunt
.

spectatorul

la nivelul perfor

manţei artistice şi culturale pe
care şi-o propune. Doresc să
fac un teatnJ de artă care să fie
popular, evident. Iar elita face
parte elin, nu-i aşa, popor.
2. La toate întrebările acestea ar
trebui să vă răspund cu cifre şi

ţioneze. Extrem de nemţesc şi

obişnuit care, în duda duratei

statistici.

de simplu. A doua lege decide

montării, nu s-a mişcat de pe

greva de la metrou, de o ploaie,

că teatrele de stat, care sunt deja

scaune.

subvenţionate, primesc jumăta

O mişcare teatrală adevărată ar

te din sumă de la guvernul fe

deral, iar cealaltă jumătate, de la
landuri sau de la autoritatea
locală.

Dacă

primăria

dă, să

însemna să avem un număr de
teatre

mici,

Lmde

trei-patru

absolvenţi de la un institut oare
care,

sau

ama tori,

se

strâng

de

vaiele,

de

mineri, de căderea

leului. Am fi putut vorbi despre
altceva:

despre

constrângerile

economice la care SLmtem su
puşi

în

într-un garaj, într-o pivniţă, cu

despre

statul federal e obligat să vină

bani puţini sau deloc, şi creează

nesc
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depindem

de ora la care se retrag tran1.

de mărd,

spunem, un milion

Noi

şi

momentul

de

fată,

salariile teatrului româ
despre

cât

de

prost
7
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care nu se petrece pe
o scenă stabilă, nu

atâta timp cit suntem subven

neapărat

imperative.

cel

experi

mental) într-o zonă a
libertătii: nici teatru
popular, nid necon
venţional. Snnt aproa
pe de tinerii actori

care încearcă, într-o
formă

sau

alta,

să

iniţieze, să se exprime
altfel. Consider aceste
tentative absolut

ne

cesare,

ca o şansă de

auziţi,

mai

a crea, de a se face
ales

pe

piaţa românească, su
prasaturată de artişti.
Şcolile de teatru pre
gătesc

actori

numai

ma

reet.moaştere

a

valorilor

r.lda asta, în România se cu.ltivă
modelul teatrului de repertoriu.

ca Teatrul

modernă

ca

Bucureştiul ar trebui să aibă o

propriile

limite.

Din

bani

pentru

asta.

Teatrul

"Nottara", în ultima staginne, a
făcut încercări remarcabile. Mă

la spectacolul lui Gelu
Colceag cu Cazul Gavrilescu* ,
la Costu.tnele lui Dan Purle şi
refer

DaDa

Dans

al

lui

Florin

Fieroiu.
Precizam ca premiera specta

colului a avut loc în stagiunea

1996-/997

llt

(n. r.)
8

E

u

acest tip de
teatru

(cel

Teatrul

"Nottara" se adresează tuturor

trecătorilor de pe bulevard. Sig
ur,

este o şansă că, datorită po

ziţiei, imaginea noastră e puţin

mai "în faţă" decit a celorlalte
mată de izbânzi pe. măsură în

sala de spectacol, ea nu face

Dan Vasăl: 'Workshop-ul ca
substitut aljocului"

nică.

1.

3. Etichetările snnt o modalitate

teatrul

foarte superficială de a cataloga.

impact la public, cu ofertă cu.l

Spectatorul

bucureş

tean nu are argmnente nici eco
nomice, nid cu.lturale pentru a

răspnnde coerent la asta .

În

străinătate, teatrul comercial se
adresează în proporţie de peste

trei sferturi turiştilor. În România
nu există nn turism organizat
de nivel cu.ltural. Eu vreau să

Există

două

popular

accepţiuni:
·-

teatru

cu

turală calată pe spedficu.l popu
lar şi cu mare accesibilitate; în al
doilea rând, există accepţinnea
etnică: aşa cum se prezenta
teatrul românesc în secolul al
XIX-lea. În primul sens teatrul
popular e asirnilabil teatrului de
succes co1nercial. Cel din urrnă

reprezintă, cum se spnne în fol

clorul nou, teatrul care "des

fundă mahalalele". Dar teatrul

fac nn teatru de calitate, popu

comercial poate fi şi nnul cu.lt,

4.

Adică, şi un teatm de foarte

lar şi divers.
Nu

snnt

tratat în
partizanul

unui

teatru de elită sau pentru elite.

Ia ce vă referiţi? Una nu o pre

supnne neapărat pe cealaltă.
Oricurn,

î n c ad r e z

valoarea

viaţă teatrală mult mai puter

noţiuni.

păcate, nu e timp şi nu snnt

•

capitală

degrabă bogată. Dar nn teatm

depăşi

culturală.

nid doi bani .

Nu cred că în România se pot

zentativi ai acelui teatru de a-şi

exclude

şi

Teatrul Unu şi Levant

identifica foarte limpede aceste

tituie pariul creatorilor repre

bulevardul
artistică

teatre, dar, dacă nu e confir

lui, şi-1 permite o sodetate mai

şi experimentul. Într-o compa
nie stabilă, experimentul cons

că evoluţia Teatrului "Nottara"

are loc pe nn drum al valorii,

Act să fie din ce în ce

Teatrul experimental, la rândul

de repertoriu ar trebui să cu.ltive

noastre, colaboratorii pe care

i-am atras, ca să vi se confrrme

absolvenţi

de

au dispărut. Eu cred

teatrului românesc... şi, în să

convorbirea noastră de astăzi .
Unnăriţi afişele şi spectacolele

sute

mai puternic, în spe
cial din cauză că

comt.m în comparaţie cu unani

expresii putem să pnnem şi

nu al incompetentei, imposturii

exemplu,

o

cărui teatru. Noi am organizat o
conferinţă de presă în nnnă cu
aproximativ nn an de zile:
"Dnunul teatrului de artă către
bulevard". Sub semnul acestei

şi superfidalitătii. Nu cred că

deja

canoanele. Aştept, de

că

tribut tradiţiei valoroase a fie

Sunt

să devină foarte diver
să, iar tinerii să spargă

în

sonalitate mai distinctă. Plătim

pertoriu.

facă? E firesc ca piaţa

transportu

5. În Bucureşti, nnde există nn

embrion de piaţă de teatru,
teatrele ar trebui să aibă o per

pentru teatrele de re

neîncadraţi. Ei ce să

funcţionează

ţionaţi de către "stat. Am alte

nu

snnt

pentru

t.m

teatru destinat publicu.lui elitist.
Doresc să fac nn teatru care să
fie accesibil tuturor spectato
rilor. Nu fac teatru comercial
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manieră

comercială.

bună calitate, care e posibil să
aibă, prin publicitate, chiar o

ofertă de construcţie elitistă, in
telectualistă, prezentată însă
într-o

"carapace"

comercială.

Depinde cum lansezi "obiec
tul". Acesta este tipul de pro
moţionare folosit de SMART,

care a adus foarte multă lume
în sala de spectacol. În ceea ce
priveşte teatrul de elită, el există

şi este, fără nici un dubiu, con

1

1

3. Etichetele există de când s-a
fonnat masa de cercetare în

j domeni�..

Nu

cred �

unui mod de gândire şi

când în

românesc se

teatrul

jucau piese clasice, în franceză

şi în greacă, la cwtea princi

peselor.

În

că un

le, exact ca în momentul de

J

faţă. Eu nu m-aş hazarda în a

J apeleze la mijloace din genuri
1 diferite, pe care le combină.

căuta prea mult ceea ce asoci

1

Dar nu pleacă

1

ază sau desparte aceste noţiuni,
modalităţi sau "nume". Mai întâi

"la atac" cu

pentru că, după părerea mea,

intenţia de a face un anumit tip

un mare spectacol sau o reuşită

teatrul i de teatru.

concluzie,

popular poate fi unul de piaţă,

1

teatrală

nu există însă o contradicţie.
Teatrul comercial poate fi şi de

artă. De exemplu, Teatrul Act.
N-ar trebui să facem distincţii

dare,

să

ţionar

deschidem

de

teatru

un

în

dic

care

să

operăm în termenii pozitiv-ne
gativ, alb-negru. Fiecare dintre
aceste tipuri de teatru există în

instruită,

bine

infonnată

pentru

că

elită
E

că

elitele

profesio

tează

reciproc.

nale nu se vizi

teatru

vizitează cu cele

2. Experimentul a mers întot
deauna pe linia elitei. El se
leagă de teatrul de artă. Să ne
aducem aminte de Maiorescu,
cu teoria sa despre "arta pentru
artă": pasiunea de a produce

din artele plastice

cazul în care trebuie să comu
nici cu un public, spectacolul

este

doar

un

produs

artistic,

sau

nu

din

tură .

se

arhitec

Sunt

lumi

paralele, din pă
cate.

5. Noi

şi pro

am

dl.IS un spectacol
comercial.

Se

Pă1ăria.

cheamă

Este !acut cu in
tenţia de a simţi
bucuria spectato
rilor,

care

sunt

fi

într-adevăr încân

încadrat în termenul de "pro

taţi. E un specta

vandabil,
dus",

comercial.

căci

Poate

implică

şi

"con

să fie

considerat teatru de elită.

intelectuală.

adevărat

cel de elită rămân în opoziţie.

vorbeşte despre experiment. În

les, în ultin1.ă instanţă,

şi

există mai ales o

Cred totuşi că teatrul popular şi

lui. Când vine nevoia de recep

să devină popular, foarte com

este

Adică elitele din

tor, elita dispare şi nu se mai

corespunde

curioasă. La noi,

sine. Dar ele se pot combina.

ceva numai de dragul obiectu

putea

ercial, teatru de artă şi, bineînţe

1 agreează orice ofertă de teatru,

1

ar

tuturor acestor încadrări. Adică,

4. Elita noastră e constituită din

iar teatrul de elită, unul "de ' suma profesioniştilor din artele
artă", prezentat indoors. Între
spectacolului. Elita este bine
teatrul comercial şi cel de artă

a

creator JŞt propune sa opereze

trapunctul celui popular. Să ne 1 într-un gen anume. El poate să

gândim tot la secolul al XIX-lea,

de

face teatru, şi contrapunându

col comercial rea
lizat cu folosirea

sumul''.
Dar experimentul nu pleacă în

marilor

mod

nişti

profesio

poate fi declanşat şi de nepro

ai teatrului
de artă, ai elitei.

fesionişti.

Putem

necesar

de

la

Dincolo

elită.

de

El

limitele

vorbi
-

de

de

1 Istoria

teatrele

tipul

"cu

1
1

teatrului

a

încercat,

desigur, să găsească ceea ce

Teatrului 1 uneşte sau desparte genurile.

elitei există grupuri entuziaste,

vad"

să zicem studenţi sau amatori.

"Nottara", în care cineva este

Spre exemplu, Teatrul ''Podul"

mai tentat să intre - şi cele fără llităţi ale vieţii teatrului. Fiecare
"

este eminamente de artă, dar

vad". Aşa se întâmplă peste tot

nu aparţine elitei teatrului ro

în lume. Pentru cele care nu au

mânesc.

Teatrul

experimental

vine şi din nevoia de perfec
ţionare. Toată voga

UJO'fkshoţr

urilor din ultimii ani nu face
altceva decât să întreţină tehnic

masa profesioniştilor din zona
artei

dramatice.

este

şomaj,

Atunci,

Acolo

tehnica

womshoţrul

stitut al jocului.

unde

dispare.

e un sub

"vad", lupta pentru supravietu
ire este dublă sau chiar triplă.

Ion Cojrw: ''Experimentul stă la
baza actului creator"
1. Mie mi

în

când,

se pare că, din când

critica

a

teatrului

care- corespt.md,

Toate aceste chipuri sunt rea

i

poate fi definită prin ceea ce îi

1

1

modalitate

i

unele

tipuri

a

face

teatru

gen

.

mai

aproape

sau

mai

Ldeparte de ceea ce ar putea să
1

i

constituie

i
1

înţelegerea

nedife

renţiată a teatrului. De pildă,
popular

spectacol

este

tipul

care încearcă

de

să-şi

apropie o primă categorie de

bineînţeles, i spectatori.
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de

este foarte caracteristic, o tră.
care sttueaza un anumtt

I 1 satura

inventează ! teatrul

formule, luând din marea diver
sitate

1

Aici

s-ar

putea
9

r:J

încadra teatrul de stradă, de
bâlci, formele teatrale practicate
de ama tori, formele folclorice
născute din existenta însăşi a
colectivitătilor. Cu ocazia anu
mitor săJ:bători, elementele de
teatru popular, elemente speci
fice unor comunităţi rurale, se
insinuează şi uneori sunt prelu
ate, apoi, în teatrul profesionist.
A existat, spre exemplu, în
comuna Şant (judetul Bistrita_) o
formă de teatru sătesc, în care
un bătrân octogenar inventa
subiecte teatrale şi îşi căuta dis
tribuţia în rândul oamenilor din
comună, asemănători tipurilor
de care avea nevoie. Îi invita să
vorbească, să creeze chiar repli
cile şi comportamentul cel mai
teatral cu putinţă. Se năştea 1..m
gen de spectacol popular,
. foarte gustat de întreaga comu
nitate. Formele acestea de tea
tru, născute dintr-o necesitate
socială, culturală, morală, exis
tenţială sunt o oglindă a exis
tentei oamenilor, cu ce are ea
pozitiv sau negativ. S-ar putea
să existe, însă , şi un teatru pro
fesionist cu caracter popular
foatte prom.mta_t. De pildă, tru
pele "campesinos", teatrul itine
rant, atelierul de teatru al lui
Garcia Lorca, formele de teatru
muncitoresc, sătesc. Teatrul cult
este teatrul popular ce se dis
tilează în forme care încep să-şi
nască reguli, să se structureze
pe anumite date obiective, pe

un tip de acţiune ce-şi cunoaşte
obiectivele şi le poate fonnula.
Dar nu forma estetică stabileşte
genul, ci elementele de struc
tură, de conţinut, materia însăşi,
modul în care ea se obiec
tivează şi îşi capătă obiectul,
sensul, se culturalizează.
Teatrul comercial este un teatru
care exploatează scheme, ste
reotipuri ale teatrului cult, pen
tru spectacole care să devină de
succes imediat, printr-un co
mert de clişee. Dar el poate fi şi
teatru de artă. Ce altceva sunt
acele spectacole de estradă
decât un mod de a pastişa
teatrul, de a-1 pune în condiţia
sa cea mai fuvolă, cea mai de
gradantă? De pildă, teatrul în
care se exploatează dezgolirea,
ce alt scop poate avea decât
comertul?
Teatrul de artă se autodefineşte:
ar trebui să fie idealul fiecărui
om de teatru, ultimul sens al
existenţei teatrului. Idealul în
teatru e un deziderat spre care
tinde orice gest teatral, iar idea
litatea apare doar după ce sunt
îndeplinite toate elementele şi
regulile unui act teatral ca joc
specific. Practicarea oricărei
profesii este îndeplinirea unui
joc specific. După ce s-au învă
ţat normele unui mod de com
portament sau ale unei profesii,
se trece de gradul de simplă co
rectitudine. Ce înseamnă să-ţi
îndeplineşti misiunea de medic
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la nivelul cel mai înalt, reuşind
să depăşeşti toate regulile învă
ţate şi inventând o nouă modal
itate de utilizare a lor? Nivelul
înalt de creativitate este uitarea
regulilor. Un teatru în care se
petrece acest fenomen sub
ochii noştri, depăşindu-se con
venţionalismul, petrecându-se
miracolul şi autenticitatea psi
hologică, devine un teatru de
artă
Teatrul de elită s-ar putea să fie
o fonnă a teatrului de artă a
unui înalt nivel de profesionali
tate, dar noţiunea de elită se
referă mai mult la un teatru elit
ist, gen adresat unui număr
foarte restrâns de spectatori,
mai degrabă snobi.
2. Experimentul stă la baza
actului creator: încercarea unor
realităţi pornite dintr-o pre
supoziţie, care, dacă e limpede,
conduce la ceea ce se cheamă
experimentarea "la cald" a unor
situaţii de viaţă şi a l.mor condiţii
concrete, pe care le putem apoi
categorisi. Sigur că există şi vari
anta de a pomi de la l.m
crâmpei de text sau de la o
anume soluţie dată, pentru a
descoperi prin inducţie şi
deducţie o structură care poate
să îndeplinească sau nu con
diţiile unei construcţii teatrale,
sau poate să eşueze într-o în
cercare sterilă. Multe forme ale
teatrului expelirnental sunt ster
ile şi întreprinse de oameni care
nu ştiu ce vor sau care refuză din convingere sau capriciu să plece de la ceea ce e cLmos
cut ca grupaj de reguli ale aces
tui tip de joc, teatrul. Fără
îndoială că teatrul evoluează şi
se diversifică în funcţie de
expelienţe, de evoluţia socială
şi istolică, iar fiecare dintre
formele
acestea
generează
cadrul şi datele iniţiale ale unei
noi structuri fonnale.
3. Nu cred că publicul face alte
diferenţieli decât între autentic
şi fals, între bun şi prost, între
ceea ce 1-a satisfăcut şi ce nu,
detenninându-1 să plece de
monstrativ din sală, pentru că
şi-a pierdut timpul şi banii.
4. Nu cred că este corect a
merge cu definiţiile atât de de
parte. Există o categorie de pu.

,

·

blic snob, de

oameni care

se

îmbracă pentru a fi văzuţi în
ipostaza de spectatori pe�
nenţi, de iubitori de teatru,
şi o categori

clar

de colecţionari,

de pasionaţi, de iubitori auten
tici

care investesc în

fenomen şi

sunt interesaţi de el. Apoi există
profesioniştii. Sistemele cuprind
o varietate

de multe ori

mare,

imposibil de decantat. Poate că,
t.meori, proverbul lui Stanislav
ski e potrivit: de câte ori miri

vrea să

apodul

conştientizeze

se produce procesul m.er

cum

sului, îşi numără piciorul întâi,
al şaptezeci şi cincilea, al o sută
douăzecilea, se împiedică şi nu

mai

poate

păşi.

Eu

SLmt,

în

măsură, pentru conştienti

mare

zarea proceselor actorului, de

exemplu. Resping ideea că sin
competenţă a lui este tal

gura

entul şi de aceea

am

început să

defmesc procesualitatea expe
rienţei

actoriceşti.

Talentul

binevenit şi necesar,

clar

e

nu su

ficient. Tot astfel, interpretarea e
un

radiu al muncii acton.tlui,

clar dincolo d

ea există creaţia.

Actorul a·eează viaţă ridicată la
o put re,

nu o "felie

deci

viaţă".

Iar

creaţie

e

acest
Lmul

produce

proces

miraculos,

uimire,

de

foarte

rar. Altfel, el rămâne o
grimasă, o mimare a unui fapt

nereal. De aceea, Lee Strasberg
există doi actori
într-o

Duse,

care

mari

epocă.

că nu

în acelaşi
Eleonora

rolul la fel. Diderot,

1

acest luau era făcut prograrrm
tic, regizorul fiind un cercetător

bate

al fenomenului teatral.

într-unul singur: teatrul
bun. Pe de altă parte, dacă veţi

a gândit ca t.m

filosof,

mare

nu a avut dreptate.

clar

După el,

actorul putea să aibă fie raţiune,
fie sensibilitate. Iată în ce constă
deosebirea
în

dintre
care

teatrul

co

actorii

fac

mereu acelaşi luau, şi teatrul
de artă .

5. Depinde de cine produce

acel teatru. De ce nu ar fi un

teatru de artă sitLmt la răscrucea a
şase bulevarde, în Place de la
Concorde, la Paris? De ce nu s-ar
putea ca în plin bulevard să
funcţioneze

şi

un

teatru

de

de

pe rsoane

aceste noţiuni, cu

înseamnă

siguranţă fiecare va găsi o defi

1
.,

1

niţie proprie.

În ceea ce mă

priveşte, teatrul popular poate fi
acela

se adresează t.mui

care

public cu

pregătire

simplă

(pot fi date ca exemple

o

pecta

colele de bâlci,

cl1iar

cele

din

1

J

temul nostru actual, nu

shakespeariene
goldoniene

toată

că

1 va mai fi posibil ca un creator
să

facă

poate

nt.Unai

doar

1 aflăm,

teatru

elitist,

dacă şi-1 subvenţio

nează singur.

l riale

În condiţiile tnate

mizerabile

în

care

nici un director

ne

serios

! nu-şi va mai permite să reali-

1

I

zeze

asemenea

pe tacole.

cl1iar dacă vor plăti 100 000! 200 000 de lei pentru un bilet,

de ; şi

din

1

nu

vor

timpul lui Goldoni.. .). Din feri- 1 două-trei
pentru

În sis

cred

pieţe, sau ! Elitele sunt restrânse ca număr,

1 pe vremea lui Shakespeare ori
j

nLilnărul spectatodlor era mai
mic decât cel al actorilor. Dar

1. Cele patru tipuri de teatru ar

ce

1

towski era unul de elită. De
multe ori, la spectacolele sale

putea foarte bine să fie înglo-

care spunea 1 cire

că aşa ar trebui să se întâmple,

unui public extrem de specia
lizat. Sigur că şi teauul lui Gro

"

era modelul lui, nu ! spectacolele

putea, de fiecare dată, să facă

mercial,

!
1
1

ce

artă . E un proces ce se petrece

timp,

1

satisfacţie.

pună

profunzime?

1
I IVIircea Comişteanu: ,,Lucrul cel
mai important este succesul de
1 public

de , întreba douăzeci

AtLmci, faptLtl e cu adevărat de

îşi pem'litea să

1 mare

lumea,

pe

atLmci teatrul se dovedea nece-

1

1
1

Teatrul
peste

umpl

mai

săli.

comercial
tot

în

mult

se

lum .

de

pracuca
Sistemul

1 sar Acwn el nu mai pare a fi economiei de piaţă încurajează
1 atât de "util" poporului. Este, \ acest gen, în care impottant
, prin Ltrmare, teatru popular cel 1 rămâne câştigul tnaterial. Sigur
j care se adresează unei mari \ că, atLmci când e vorba de
1 mase de oatneni, cu texte pe 1 teatre subvenţionate, acest
1 înţelesul tuturor, cu o formă de aspect este luat în considerare,
i expresie directă, clar care nu clar nu devine cel mai imporJ trebuie neapărat să excludă o 1 tant. Cred însă că, în condiţiile
j

.

problematică

serioasă.

1 restrângetii tot mai drastice a

1

Teatru de elită se poate face şi 1 bugetului, va trebui să luăm în

1

însă aceea că practicanţii unui

! cu piese populare; ideea este

1

1
1

asern.enea

gen

îşi

consideră

propriile creaţii ca fiindu-şi

1 serios problema teatntlui com-

1
'l1

ercial

în

obligaţi

sensul

că

vom

fi

să facem spectacole

ufi- . vandabile. Asta nu înseamnă că

ciente lor înşile şi le destinează

vom
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pune

în

scenă

numai

piese bulevarcliere, clar va tre
bui să avem un repertoriu cât

Şi există, desigur, şi o elită inte

mai variat, cât mai vandabil. Ca

multe ori, nu iese în lume, toc

şi celelalte forme de teatru, şi

mai din oroarea - mărturisită ori

lectuală, care însă de cele mai
,

cel comercial poate fi, în defini

nu - de a nu fi obligată să se

tiv, teatru de artă.
2. Teatrul experimental se adre

alăture celeilalte.
5. Gustul publicului înseamnă

sează elitelor, clar şi spectato

rilor

foarte

tineri,

care

nu

aşteaptă neapărat noul, ci, mai

Nu credeţi că datorită eco
nomiei de piaţă, care începe
să se insinueze şi ]a noi,
teatrul de artă va fi tot mai
des obligat să fucă unele con
cesii teatruhJ.i com.ercial?

Teatrul comercial este cel care

şi gustul epocii . Noi suntem şi

se vinde foarte bine. Dar vă-n

foarte dependenţi de spectatori.

devine numaidecât teatru de

educatori, clar, în acelaşi timp, şi

treb: ceva care nu se vinde bine

ales, nu cunosc vechiul Teatrul

Fără îndoială că o parte a pu

rut1? Nicidecum. De fapt, nu e

experimental este necesar în

blicului alege un teatru pentru

vorba de teatru, este vorba de

măsura în care,

fără a avea

neapărat o valoare în sine, trage
semnale de alarmă încercând

să producă o .schimbare . Sunt
numeroase exemple în istoria
culturii care dovedesc că, şi fără
a avea o valoare intrinsecă de
osebită, curentele experimen
tale au pus punct unei ere,
deschizând alta. Dadaismul, de
pildă, fără a da la iveală mari
opere, a încheiat un ciclu, dând
frâu liber artelor secolului XX
3. Eu practic un anume gen de
teatru, în care lucrul cel mai
important este succesul de pu
blic. Pentru asta caut să fac - cu
reuşite variabile - spectacole pe
înţelesul
publicului mediu.
Încerc să pun în valoare textul
şi actorii. Când interpreţii izbu
tesc să spună o poveste fru
moasă şi inteligibilă sunt deplin
satisfăcut. Nu pornesc niciodată
de la ideea: "Hai să montez un
spectacol elitist! Pe urmă fac
teatru de artă, mai trec şi prin
teatrul popular, ca să ajung, în
sfârşit, la cel comercial" - şi nici
alţii nu cred c-o fac. Cred că
teatrul de artă cuprinde toate
celelalte noţiuni, aclresându-se
în egală măsură şi elitelor, şi
omului de rând. Arta are forţa
uriaşă de a aduce măcar pentru
o clipă la un numitor comun pe
toată lumea, indiferent de clasa
socială.
4. la ora actuală, există mai
multe feluri de elite în România,
dintre care cea mai agresivă
este cea a proaspeţilor îmbogă
ţiţi (împreună cu toate rudele
lor). Sunt şi oameni de calitate
printre ei, însă foarte puţini.
Această clasă proaspăt parve
nită nu agreează arta , ci numai
prezenţa la manifestările artis
tice, pentru ca astfel să se poată
găsi în preajma adevăratei elite.

�

12

că îi stă în cale. Este mai greu să

piese, piese mai uşoare, piese

medie.

care sunt destinate clivertismen
tului. De ce n-ar fi stimabil un

ajungi pe Măndineşti, la Co
Teatrul

,,Nottara" sau
Teatrul Naţional sunt evident
privilegiate, aflându-se pe ma
rile bulevarde bucureştene. Dar
hotărîtoare rămâne, până la
urmă tot calitatea spectacolelor,
dovadă că au fost suspendate
reprezentaţii chiar şi la "Not
tara"; nu multe, e drept. Este o
criză generală a publicului şi,
dintre factorii care au dus la
aceasta, cel mai important ră
mâne sărăcia.
,

Alexandru Tociescu: " Toată
lumea caută"
1.

După

părerea

mea,

cele

care nu-ţi dau bătaie de cap şi

asemenea

lucru?

Ca

oricare

altul din zona artei, de pildă ca
muzica uşoară sau ca specta
colele de revistă. Toate mani
festările de acest fel îşi au pu
blicul lor. În definitiv, nimeni nu

este dispus să vadă seară de

seară doar Macbeth. Astăzi vrei

să mergi la o comedie, mâine la
un spectacol serios, profund.

Nu poţi citi toată viaţa numai

filosofie. Calificarea într-un anu
mit domeniu îţi poate limita aria
de gândire .

Întorcându-ne la noţiunea de

teatru popular în accepţiunea

patru noţiuni sunt uşor sinon

sa de azi, cred că mai poate fi

ime. Teatrul popular, ca atare,

vorba şi de cel umoristic, de

nu prea mai există sau, dacă

tipul

mai există reprezintă cel mult

"Vacanţa mare" (un grup ceva

nişte

mai obscen). Este şi acesta tot

,

,

forme

locale...

În

altă

"Divertis",

"Vouă"

sau

ordine de idei, teatrul trebuie să

un soi de teatru, i.n.şpirat din

fie "de artă". Dar, atunci, teatrul

scheciurile

de

televiziune

şi

de elită devine mai curând un

transferat pe scenă pentru un

moft.

Cine socoteşte că face

public, în fond, uriaş. Succesul

teatru de elită şi doreşte să se

acestor grupmi este enorm şi se

adreseze doar unui anumit seg

datorează mai ales faptului că

ment de public greşeşte de la

bun început, în România nepu
tându-se vorbi, la ora actuală,
despre o elită care să populeze

mai mult de două-trei săli de

spectacol. Eu, de pildă, nu con
sider că fac parte din vreo elită;

merg la teatru asemeni celui

mai obişnuit spectator şi sunt

sigur că în clipa în care aş sta în
sală coştientizând chiar şi nu
mai faptul că sunt regizor, aş

pierde orice plăcere. Ar însem

na că văd o reprezentaţie pen
tru a o analiza şi nu pentru a
mă putea bucura de ea. Ar fi

destul de trist ca mersul la teatru

să devină o trudă în loc să
rămână o plăcere .
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atacă zona cabaretului politic.

De aceea şi au haz; în plus,

răspund nevoii publicului de a

se distra pe seama unor pro

bleme foarte serioase şi care, de
fapt,
ne
produc
destulă
suferinţă. Nu m-aş da în lături

să lucrez vreodată cu ,,Divertis"
sau cu "Vouă". Sunt lucruri care
au o ţintă, un scop precis şi, în
definitiv, sunt la fel de onora
bile ca oricare altele.
2. Nu cred în conceptul de
teatru experimental. Experien
ţele reuşesc sau nu. În măsura
în care un spectacol ajunge la
public şi este bine primit, el
devine teatru şi atât. Ce în
seamnă teatru experimental?

fad şi

aşa ceva, dar

numai
pe

ironizându-i

spectatori.

Să-i

trimiti pe căi lătural
nice,

să-i

aiureşti.

Asta, cu sigurantă, ar

da

apă

la

snobilor,

moară

clar

n-ar

putea constitui

mai

mult decât o farsă.

4. Să recunoaştem
tristul adevăr că o
bună parte din elita
culturală româneas

că nu se

mai află în

ţară, pentru că mize
ria şi disperarea i-au

împins
multi

pe

foarte

oameni

de

mare valoare să ple
ce, rămânând aid 
conform glumei - o
etate pe

care, de altfel, artiştii o

contestau, era foarte puternică.

Dar toată lumea caută! Orice

de

mână

aventurieri

care

doresc să aibă o viată palpitantă

este de bună
care

Era o negare a formelor vechi şi

într-un loc imprevizibil. Ca în

credintă, caută o solutie pe

o încercare de a impune noi

toate

o

vrea şi nouă, şi proaspătă, şi

valori aproape cu forţa. (la ora

este fonnată

viabilă pentru textul ales. Mi-e

aceasta au devenit şi ele

tură, preocupati de fenomenul

caută o piesă pe care să o poată

vechi
care le stimăm aseme
nea clasicismului ori roman
tismului.) Până la urmă , totul se

adapta acesteia. Până la urmă,

revendică de undeva, porneşte

un

de la

de carte. Este un grup de
oameni care se recunosc şi se

regizor,

dacă

greu să

cred că cineva, plecând

de

o

la

formulă

valori pe

regizorală,

bazează pe un text, sau pe un

ceva deja existent. Toti
caută o filiatie care să le justifice

scenariu, sau pe o idee, cărora

actul de violentare a cutumelor

trebuie să le găsim imaginile

publicului şi, fireşte, o şi găsesc

adecvate astfel încât rezultatul

pentru că, altminteri,

spectacol

de

teatru

se

din nimic

nu se poate naşte nimic.

să fie cât

Nu credeţi că Bizarrnonia
poate fi socotit totuşi un
spectacol experitn.ental?

iunea.

Deloc.

Şi totuşi, dacă ne gândim 1a
curentele avangardiste, de
pildă, nu s-au născut ele
datorită experimentelor?

reprezentarea adecvată a poe

Mi-e greu să spun dacă ele au

fost neapărat experimentale. În

primul rând, toate curentele
mai vechi care au avut un aer

este doar

ziei lui Ion Batbu, cu ajutorul
=

muzicii şi al gestului. Este teatru
instrumental - o formulă
apropie

care se

românească

artistic; ea poate fi văzută şi la
expozitii, şi la concerte, şi la
spectacole de teatru, şi la târguri

simt bine împreună.

Cât despre orun.enii cu
bani...?
Nu mă interesează. Este proble

mai mult de muzică,

decum a mea, să ştie cum să
bată la uşile cu clante aurite
spre

a

scoate

măruntişul de

care au nevoie pentru ca insti
tutiile pe care le conduc să
poată trăi.

5. În bună măsură . Numai că,

pe lângă obligatia teatrelor de
a-şi atrage publicul,

mai există

dovadă că nid nu a fost cine

şi aceea - care în sodalism con

ştie cât luat în

stituia un dictat,

seamă de către
mai mult

criticii de teatru. A fost

experimentalist au pornit de la

o idee de bază: "epater le bour

elita

din oameni de cul

ma directorilor de teatru, nid

mai captivant pentru
spectatori. În clipa în care real
izezi un spectacol care pune
publicul pe fugă, ti-ai ratat mis

Bizar:tnonia

tările,

dar care ca

prindpiu funcponează la fel de
bine şi azi - de a-şi fonna pu

geois" (să le luăm faţa fraierilor

care s-au erijat în cronicari dra
matid. Cei din urmă, în buna

- cum ar veni tradus

lor majoritate, nu au putut pe

are exact spectatorii pe
care îi merită. Şi aceşti spectatori

plu). Au conpnut o imensă can

netra asemenea limbaj.

vor respinge spectacolele ce nu

titate de

abuzând de

3. Eu nu-mi etichetez specta

le sunt adresate. Exemplul cel

bună-credinţa snobilor, păcălin

colele în nid un fel. N-am spus

du-i pe aceştia, aiurindu-i

nidodată:

ironie,

mai sim

blicul. De fapt, acum, fiecare
teatru

,,Hai să facem noi

mai clar poate fi Teatrul de
Comedie, care are şi va avea

scanclalizându-i pe conserva

acwn teatru de elită; să vedem

mereu dificultăti în prezentarea

tori. Cel putin în privinţa clacla

cum

dramelor,

ismului şi a suprarealismului,

spectacol pe

dorinţa de a

leagă nimeni". Poti, fireşte, să

şi

scandaliza o soei-

ne

iese

un

asemenea

care să nu-l fute
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său

pentru

că

publicul

vrea să vadă comedii. Aşa

s-a întâmplat că un spectacol
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1:1

absolut

stimabil,

cum

Transport de femei,

era

nu putea

este o piesă
au calificat-o

mai serioasă decât
cronicarii. Nu este

Upscani, fie şi pentru simplul
motiv că,

atunci

când încep

la

vorba despre o simplă poveste

spectacolele,

blicul având mereu senzatia că

de alcov, acolo se dezbat idei,

îndl.is de

se aduc în discuţie teorii de

aşezarea

lângă un spaţiu com

afluenta

de

fi

luat în serios

până

pe

jumătatea desfăşurării sale, pu

trebuie să fie o comedie ale
cărei sensuri erau bine
Oamenii

râdeau

ascunse.

de

la bLm

început pentru că ei ştiau că au

cumpărat

bilet ca să vadă o re

prezentaţie veselă. Pe de altă
parte,

"Bulandra" şi-a

Teatrul

ordin moral. Autorul este foarte
stimat în Franţa, nefiind deloc
considerat un dramaturg bule

va.rdier. La
nează

noi

încă

prejudecata

că

funcţio
piesele

magazinele

mult.

Prin

ercial nu are nici o legătură cu
public.

Titulatura

teatrului atrage aici un anmne
gen de spectatori. E adevărat,
totuşi, că o proastă
ca

aşezare

frantuzeşti sau englezeşti sunt

spaţiu

face

doar

ajungă

mai greu acolo.

bulevarcliere, în vreme ce

s-au

mma.re,

oamenii

în
să

Din

cele ruseşti sunt serioase.

această cauză nu s-a putut şi,

mai curând profunde.

Cât despre amplasamentul în

probabil, nu se va putea con

ce nu v-a î:tnpiedicat să
realizaţi acolo Libertinul.
După părerea mea, Libe:rtin.ul

spaţiu, să fim serioşi, la Teatrul

obişnuit

spectat01ii

cu

creaţii

Ceea

de Comedie nu merg oamenii

Ră s p u n d s p e ctato ri i
care-şi

fac

cumpărăturile

pe

1. Ce hieilmll, pentru d.rrneiMJaslrl, 1Ermlri ,;IEalru popl.B' - tealru de eltl tealru

a:mertial - tealru de d''l

l Ce ţi de tl!alru p1!feralil

-4. A� 1.1'1 tl!alru pre&al:l Ore ut <rilerile d4li C3e � âeti

bucureştene la sfârşit de stagi
Lme am putut
prezenţa
cului

lesne constata

încă masivă a publi

tânăr (elevi,

fua.vă

studenţi),

mai

decât de obicei a celui

vârstnic (pensionari), precum şi
lipsa aproape totală a publicu
lui matur. Curioşi să aflăm şi
opiniile
terna

spectatorilor

despre

anchetei noastre,

le-an1.

pus unnătoarele întrebări:

Cu mici excepţii, răspunsurile la

prima întrebare nu au diferit
prea mult de cele date de către
regizori şi directorii de teatlu.

Chiar atunci când se face o
delimitare clară între cele patlu
noţiuni,

aproape toată lumea

este de acord că teatrul de artă
ar trebui să

le înglobeze pe

celelalte. Totuşi, " uneori, teatrul
poate i şi o chestiune de bani.
Ai bani, jXJţiface o treabă mai
bună; din sărăcie cârpeşti ce
jXJţi şi cum jXJţi" (pensionară).
A existat şi părerea că "teatrul
de elită se deosebeşte net de cel
fXJpular, în primul rând prin
costul biletelor. A"sa seface că eu
n-am putut vedea, de pildă, O
noapte furtunoasă,
la
Odeon " (profesoară, 40 de
ani), dar şi aceea că "teatrul de
f

�
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vreodată

un teatru într-Lm

de necesar!

Politehnică, 20 de ani), "a ne
destinde " (student ]a Drept,
23 de ani), "a fi bine realizate

din punct de vedere artistic"
(student Ja Medicină, 24 de
ani), "a avea în dtsfrlbuţie
actori cunoscuţi" (student Ja
Medicină, 22 de ani).

3. Cre aedeti că bmesza. aslizi, eila )\ Rcrrtil1

În raidurile noastre prin teatrele

strui

cartier periferic. Deşi ar fi atât

artă nu se face pentru bani, ci
numai din nevoia artistului de Semnificative ni s-au părut a fi
a se exprima pe sine. În opiniile spectatorilor în ceea ce
România, deşi sejoacă mult, se priveşte noţiunea de elită în Ro
face prea pufin teatru de artă" mânia . Majoritatea celor intero
(studentă ]a Psihologie, 24 de gaţi au făcut o deosebire tran
ani). În fine, ţinem să mai con şantă între oamenii culti, elevaţi
semnăm Lm răspuns, care ne-a
şi cei cu bani, socotind că elita
este fonnată numai elin cei
impresionat prin concizie: "Nu
ştiu dacă este necesar săfacem clintâi . Despre cei cu bani s-a
o delimitare atât de clară între spus fie că "Banii nu constituie
n oţiuni. Oricum, teatrul jXJpu un criteriu care poate determi
lar este cel destinat oamenilor na existenţa unei clase sociale.
simpli, fără o pregătire specială, Din păcate, însă, elita noastră,
şi care vor să se destindă venind formată, evident, din oameni
la spectacole; cel de elită se culţi, nu are bani" (consilier
adresează publicului cult, ele juridic. 29 de ani), fie că
vat. Şi teatrul de artă presupune " Oc:tmenii cu bani capătă tot
un anumit nivel de pregătire,
mai mare importanţă la noi,
nu se adresează chiar tuturor, dar nu jXJt i socotiţi o elită. Din
deşi e mai deschis fnţelegerii păcate, aceştia nici nu iubesc
decât cel de elită Teatrul comer- teatrul şi nu cred că şi-ar
eia/ este acela care aduce un asuma gestionarea unor fapte
oarecare profit financiar. Bine artistice" (student Ja Psih�
ar fi ca oricare dintre aceste 1ogie, 21 de ani).
genuri să fie vandabil" (stu Cele mai neaşteptate răspunsuri
dentă ]a litere, 22 de ani).
am primit însă la ultima între
La cea de a doua întrebare, bare . Deşi mai toţi considerăm
f

·•

.

răspunswile au fost eterogene,

că amplasamentul geografic al

preferintele spectatorilor îndre

unui teatru poate fi un factor

ptându-se spre toate tipurile de

determinant

teatru. Singurele condiţii sunt:

spectatorilor, iată că majoritatea

"a ne satiiface din punct de
vedere spiritual" (studentă Ja
https://biblioteca-digitala.ro

pentlu

afluenta

celor intervievaţi au negat acest
lucru. De pildă, cu excepţia a

doi spectatori, toţi cei veniţi la
,.Nottara"

pentru

a

vedea

Costwnele!... au mărturisit că
teatrul lor preferat este, de fapt,

altul ("Bulandra", 1NB) şi că

aici sunt prezenţi în mod spe

cial pentru acest spectacol. O
spectatoare, profe
soară, 40 de ani, ne-a spus că
"Într-adevăr, zona în care se
află un teatru estefoarte impor
tantă. Pentru că, dacă tot mă
aflu în centru, îmi vine mai
singură

uşor să cumpăr de aici bilete. Pe
de altă parte, este greu să ai un
teatru de suflet, când eşti doar
un spectator obişnuit, adică
unul care nu-şipermite să vadă
mereu spectaco� fie din cauza
timpului, fie din cea a banilor.
Atunci când dispun şi de bani,
şi de timp, sigur că aleg ceea ce
mi iese în cale'.
Fără a ajunge la concluzii defm

evidentă

publicului

pentru

o bună percepere a acestuia, o
deschidere către dialog. Spec
tatorii

nu

constituie

o

masă

amorfă gata să plătească şi să
îngwgiteze

orice;

dimpollivă

reprezintă un factor viu în stare
să

aprecieze,

şi

dar

să

am.endeze - la momentul polli
vit - o creaţie scenică.

itive, îrnbucurător este faptul că

Anchetă realizată de Mirona

putem constata o preocupare

Hărăbor şi Marinela Ţepuş

pe scândură
•

Controlul
de la

Al

a

fenomenul teatral în ansamblu,

•

ntr-o zi însorită am primit un

justificarea?" Justificări

vmt,

(americane)". Cu alte cuvinte,

telefon de la un inspector

justificări mi s-au dat - şi finan

ar fi existat posibilitatea ca mi

amploaiat al Direcţiei Institu

ciare, şi juridice, şi morale. Să le

nisterul să declare imoral acest

luăm pe rând.

dem.ers artistic şi să-mi retragă

1. Financiar. Ministerul Culturii

gogoliană

acordase

dea târcoale. ''Păi bine", zisei

ţiilor de Spectacol din Minis

am

teml Culturii. Telefonul anun
ţa. . . un contJ.·ol. Stăpânindu-mi
reflexul de spaimă gogoliană,

avizul de funcţionare. Spaima

am realizat că instituţia contro

TT7 o

lată va fi Compania Teatrală

cheltuieli

TT7, organizaţie independentă,

non-guvernamentală, non-pro

Companiei

mică

Teatrale

fmanţare

de

pentru

publicitate

cu

spectacolul

iar,

inspectoarea, "doar am văzut

Copiii unui Dtun.
nezeu mai mic şi acum voia să

spectacolul.

Suntem

banii au fost chel

inteligenţi. "

"Dumneavoastră,

am întrebat eu.

"Doar nu ne

tuiţi corect. "Dar bine", am spus

subordonăm

ministerulu i . "

eu, "nu am făcut decontul cu

"

oferte,

Tocmai

îndemnat

să

nu

m-ar

accept,

fi

dar

bunele relaţii pe care le întreţin

cu persoanele ce se ocupă cu

să-mi

"dar unde e independenţa

se asigure că

independentei

reînceput

mea?" "Ei asta-i", îmi răspunse

fit. "De unde până unde?" m

lluzia

a

etc.?"

facturi,
"Cu

vedem

chitante fiscale

atât

mai mult, să

bilantul

contabil

al

oameni

ce-i drept, da", m-am gândit eu,

dar dacă vin alţii?"
când

meditam

mai

abitir la independenţa compa

niei meie de teatru a trebuit să

întregului an financiar." "Bine,

fac decontul pentru o finanţare

Companiei TeatJ.-ale TT7 un aviz

M-am dus pregătit cu facturi,

lui

2. Juridic. Ministerul a acordat

fiu

de funcţionare. Să vedem statu

de plată, state etc.

aşteptat

tul. "Păi bine", zic eu, "nu l-am

fereşte!" _mi-a spus reprezentan

emoţionat sosirea conu·olului. Şi

văzut când mi s-a acordat avi

activitatea teatrală în minister şi,
nu în ultimul rând, curiozitatea
m-au

îndemnat,

vorba

Brânzovenescu,
cuminte".

Şi

"să
am

el sosi, la ora anunţată.
O comisie formată din şase per
soane

(acopetind

juridic,

financiar,

domeniile

plus

unul . . .

swpriză) a fost t:J.imisă pe teren
în această activitate. Altminteri,
oameni arnabili, politicoşi, ba

chiar, majoritatea, tineri. Cafele,

discuţii de principiu. "Nu mi

să-1 vedem. " Şi-1 văzurăm .

zul?" "Cu atât mai mt.lit." "Bine,

acordată de Consiliul Britanic.

oferte, chitante fiscale, ordine
"Doamne

ta unui alt sistem fiscal . "Scri

e-ne un rapo1t de o pagină

să-1 vedem." Şi-1 văzurăm.

asupra proiectului. Noi te-am

dere perfidă în avizul de func

Şi el s-a făcut. Altceva nu ne

3. Moral. Există o mică preve

ţionare.

Şi

anume

că

acesta

poate fi retras în cazul t.mor

încălcări

ale

mot-alei

finanţat ca proiectul să

se

facă.

interesează."

publice.

Atunci m-am liniştit pe deplin.

"Aoleu", făcui eu, gândindu-mă

Mi-am dat seama că sunt, totuşi,

se

la Îngeri în America şi la vân

pare nonnal", am început eu,

joşii pat:J.ioţi ortodocşi ce s-au

"să fiu controlat de minister mai

războit cu afişele acestei "fan

abitir ca Teatrul Naţional. Care e

tezii

gay

pe

teme

liber. Doar că nu aici.

Theodor-Cristian Popescu

naţionale
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Em i l Bo rogh i n ă:

"Nu Întrevăd
.
perspectivele"
N
u demult, o veste a �cut
senzaţie ih lumea teatral:l.:
vestea demisiei dumneavoasW
de la conducerea Teatrului Naţional din
Craiova Ce a provocat, exact, această
reacţie a dumneavoasW? Mai este de
actualitate hotănrea?

nerată de dificultăţile financiare, de lipsa

Alocaţia bugetară comunicată în ultimele

de fonduri, cum pare că se întâmplă acum

zile ale lunii martie era însă cu mult mai

la noi. Eu nu mă simt capabil să particip la

mică decât cea de anul trecut. Am fost

realizarea unei asemenea reforme, la jus

nevoiţi să ne retragem din acest impor

tificarea şi impunerea ei.

tant proiect, ceea ce lui Mihai Măniuţiu şi

Te ntaţ i a de a l u c ra d i n n o u a l ăt u ri

celor de la "Viena - Capitala Culturală a

de

Europei" le-a creat dificultăţi reale.

Si lviu

P u rcărete

la

real i za r e a

Pentru a fi foarte corecţi, nu este vorba

Orestiei, apoi d e a colabora pentru

despre o demisie, ci despre o cerere de

dată cu Mihai Măniuţiu, care avea să pună

eliberare din funcţie.

în scenă

pre

cată situaţie, este a unui conducător care

Gândul de a părăsi fotoliul de director al

conizate pentru vara şi toamna lui 1 998,

îşi respectă condiţia şi cuvântul dat, chiar

Naţionalului craiovean este mai vechi. În

dintre care se detaşa invitarea

1 997 doream ca, la împlinirea a 1 O ani de

prima

Timon din Atena, tumeele

Orestiei

la

Barbican Centre din Londra, acolo unde

Găsesc că reacţia mea de a cere elibe
rarea din funcţie, după o asemenea deli

dacă în sinea mea sunt conştient şi con
vins că nu mă fac vinovat de crearea ei.

directorat, eveniment care urma să aibă

îşi prezintă spectacolele celebra Royal

Deci, auto-excluderea forţată din proiec

loc în februarie 1 998, să mă retrag, lăsând

Shakespeare Company, toate acestea şi

tu l

locul unuia mai tânăr şi cu mai multă

încă multe altele, pentru care îmi asumam

motivele care au determinat decizia mea.

energie.

S i mţeam

că

începusem

Frankenstein

a

fost

unul

d intre

să

mari responsabilităţi, au învins şi au gonit

Celelalte motive pornesc tot de la lipsa

obosesc, plăteam tribut unei uzuri fireşti

atunci impulsul iniţial de a pleca de la

resurselor. Acestea ar fi: neputinţa de a

Doream ca retragerea mea de la direc

cei 1 O ani. Apoi a apărut propunerea lui

ţiunea teatrului să se producă nu într-un

Măniuţiu

intervenite în cei 1 O ani.

conducerea Naţionalului craiovean după
de

a

Craiova

ei şi teoretic posibil în urma apariţiei Legii

pentru "Viena -

n r. 1 54/ 1 998, precum şi imposibilitatea

1 999", la

de a realiza cu bugetul de care dispunem

realiza

moment de declin artistic, ci într-unul

Frankenstein ih Est,

majora salariile colegilor mei, moment
aşteptat şi meritat de foarte mulţi dintre

la

rodnic. Se punea din ce în ce mai acut

Capitală Culturală a Europei

problema "reformei" în teatru. Nu sunt

care am aderat fără nici o

un conservator, dar nu mă pot declara

gândind că, dacă bugetul nostru din 1 999

nici

rezervă,

programul ambiţios pe care ni l-am pro
pus.

de dragul

va fi cel puţin egal cu acela din 1 998, ne

Dacă aş fi foarte, foarte cinstit cu dum

reformei. Cred că orice reformă trebuie

putem permite să investim în această

neavoastră, aş mărturisi că acesta din

un adept al

reformei

să ducă la o schimbare în bine. Acesta

coproducţie echivalentul a 40 000 de

urmă este poate principalul motiv care

trebuie să fie, în principal, scopul ei.

mărci germane, ceea ce reprezenta o

mă obligă să iau

Cred că reforma în cultură (dacă există o

cincime din costurile producţiei, restul

hotărîre gravă.

asemenea reformă) nu trebuie să fie ge-

fiind

acoperit

de

partea

austriacă.

acum

o asemenea

Timp de 1 O ani am fost preocupat, până
la obsesie, de imaginea aces
tui

teatru, de perceperea

lui, am făcut tot ce mi-a stat
omeneşte în putinţă ca el să
nu piardă poziţia pe care şi
o câştigase cu trudă şi şansă
între teatrele importante ale
României.

Am aflat că un anume teatru
din provincie (nu spui care�.
un "Dramatic", a primrt de la
forurile de care depinde o
sumă mai mare decât buge
tul Teatrului Naţional din
Craiova De fapt. cât primiţi
de la Ministerul Culturii şi la
ce puteţi folosi aceşti bani?
Cât timp vă ajung?
Trebuie să recunosc că anul

1 999 este cel mai greu din
tre cei 1 1 de când am fost

https://biblioteca-digitala.ro

investit cu responsabilitatea de director al

Gheorghiu, a cărţii "Teatrul Naţional din

sie - că "directorul face totul" - cred că se

Naţionalului craiovean. Până acum, alo

Craiova şi Silviu Purcărete - pelerini pe

datorează faptului că o serie de mani

catia bugetară primită de la Ministerul

marile scene

festări sau activităţi sunt gândite ca un tot

Culturii

la capitolul

Patlanjoglu, finalizarea demersurilor între

unitar şi

"Venituri proprii" ne-au permis să des

prinse pe lângă British Council pentru

deplinirea lor să fie supravegheată în mod

făşurăm o activitate normală, cu specta

participarea spectacolului

Scorpia îm

cole performante, o parte dintre ele chiar

blânzită

Royal

Shakespeare

Nu cele de mai sus m-au obosit. Din

"spectacole-eveniment", care au stâmit

Company

"Craiova

Shakespeare

contră, atunci când ele şi reuşesc, îmi pro

şi

realizări le de

de

ale

lumii"

la

la

de

Ludmila

este absolut normal

ca în

special de aceeaşi persoană.

interesul publicului şi al specialiştilor.

Festival" şi pe lângă Ambasada Franţei la

duc o satisfacţie, o bucurie care mă face

Costul materialelor necesare producerii

Bucureşti pentru invitarea celor de la

să nu simt nici un fel de oboseală. Cred
că oboseala şi uzura de care vorbeam vin

unei montări s-a dublat şi triplat, din

Theâtre des Amandiers din Nanterre

cauza inflaţiei, ca şi cheltuielile pentru

(oraş înfrăţit cu Craiova) la festivităţile

din altă parte.

prezentarea unui spectacol. Căldura, ga

prilejuite de aniversarea a 1 50 de ani.

În plus, a apărut acum o iritare, o uşoară
irascibilitate, care se accentuează. Sigur

zele, telefoanele, toate costurile pentru

Aş mai dori să fie perfectate colaborările

administrarea teatrului sunt de-a dreptul

cu soţii Mona şi Tudor Chirilă pentru

că momentul pe care � parcurg justifică

istovitoare.

realizarea

Femeia

stare, dar şi grăbeşte decizia

Subvenţia de 4 miliarde şi 900 de mili

nisipurilor,

oane de lei, din care aproape

3 miliarde şi

jumătate reprezintă cheltuieli de perso

spectacolelor

după romanul scriitorului japo

nez Kobo Abe, şi

şi Felicitas

Perpetua

după "Martiriul

nal, nu poate acoperi decât 50-60% din

sfintelor

necesităţile noastre.

Felicitas" (gândite pentru a

Ce sumă i-ar trebui anual unei instituţii de
talia Teatrului Naţional din Craiova pen
tru a-şi desf1şura activitrtea în condiţii
normale (nu spun "optime'')?

avea premiera la începutul

Dacă nu ne vom confrunta cu o nouă

Dante Alighieri, cu Tompa

inflaţie, care să bulverseze preţurile, cred

Gâbor pentru

că, în condiţiile unui an teatral normal,

şi, bineînţeles, cu

Nu

nea 2000-200 1 .

ne-ar fi necesare aproximativ 9 miliarde.
trebuie

însă

uitat

că

stagiunea

Perpetua

şi

anului 2000), cu Alexan
der

Hausvater

pentru

Divina Commedia

după

Regele

Lear

Silviu

Purcărete, pentru stagiu

1 999-2000 este pentru Naţionalul craio

Este o parte a unui pro

vean una specială, în iunie 2000 împlini

gram pe termen lung, care

ndu-se 1 50 de ani de la fondarea sa, şi că

a fost gândrt: şi discutat

în programul nostru figurează, între ianu

împreună cu cei ce ur

arie şi iunie 2000, nenumărate manifestări

mează să-I final izeze. Aş fi

dedicate acestui eveniment, printre care

trist dacă cel care va veni

şi Festivalul Internaţional "Shakespeare".

în locul meu nu va ţine în

Fie că plWsiţi fotoliul directorial, fie că nu
(noi am vrea să nu�. ce proiecte ale
Teatrului Naţional din Craiova aţi dori să
duceţi la capăt?
Deschiderea stagiunii cu premiera pe ţară

Aşa este (dacă vi se pare)

de Luigi

Pirandello, în regia lui Vlad Mugur, mani
festarea

"Zilele

Culturii

Britan ice

la

Craiova", organizată în colaborare cu
British Council, participarea la Festivalul

Trtus
Timon din Atena, la

Shakespeare de la Gdansk cu

Andronicus

şi

•

Festivalul "Euro-Scene" de la Leipzig cu

Phaedra

şi

la

Festival ul

Convenţiei

Teatrale Europene de la Nisa cu piesa

Careul.

Acestea, ca proiecte pe care aş dori să le

nici

un fel cont de el,

aruncându-1 la coş.

Teatrul dumneavoastră
este unul dintre cele mai
hamice din ţară în ceea ce
priveşte organizarea de
colocvii, simpozioane, se
siuni de comunicări (fes
tive sau nu), la care dum
participaţi
neavoastră
efectiv şi activ, nu doar
"dând indicaţii" şi suprave
ghind. Practic, la Craiova directorul face
totul, de la a chema fotograful pentru
poze până la a întâmpina oaspeţii la gară.
Nu vă simţiţi obosit?

Sunt într-un fel satisfăcut că nu plec de la
conducerea teatrului într-un moment de
criză artistică, ci din contră.
Chiar dacă rămân încă multe de făcut, mă

Îmi pare rău dacă asta se vede din afară.

retrag cu sentimentul datoriei îndeplinite

îndeplinesc personal, dacă va fi posibil. Aş

Unul dintre idealurile mele de con

şi cred că insinuări de genul "a părăsit

vrea însă să fie pomite cât mai multe din

ducător de teatru a fost ca totul să fie atât

corabia la greu" nu-şi vor avea locul.

tre proiectele legate de sărbătorirea

de bine organizat încât să nu se vadă cine

Greu a fost întotdeauna... S-ar putea să

teatrului, chiar dacă, atunci când vor fi

stă de fiecare dată în spatele fiecărui

fiu eu un sceptic, dar acum nu ma1

finalizate, un altul va fi directorul Naţio

lucru.

întrevăd perspectivele.

nalului craiovean: predarea la tipografie a

Am dorit să apărem în ochii lumii aşa cum

"Istoriei Teatrului Naţional din Craiova"

suntem, o adevărată familie, care am

de Alexandru

reuşit şi reuşim Împreună. Această impre-

Firescu

şi

Constantin
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Sibiu

C

a

şi

teatru,

de i îndeobşte

spectacolele
festivalurile

dificil

oriunde

în

tea-

·

lwne, date fiind costurile ridi

trale - fie ele naţionale

1

cate ale participărilor interna

1
!

nale ce se derulează în timpul
festivalului

fiind

unul

dintre

argwnentele forte ale organiza

mai dificil la ! tarilor. Căci, aşa cwn am mai
1
nisme vii şi arată îndeobşte ca şi ' noi, în conditiile originalei 1 spus-o, festivalul de la ibiu nu
oamenii care le fac. Unele sunt noastre tranzitii de la nicăieri pe e nulnai Lm mare festival de
i
preocupate mai mult de publi- ' păm.:'int la niciunde în lwne, cel : teatru, ci i un foarte bogat şi
sau internaţionale - sunt orga-

1

ţionale, şi cu atât

1

citate, altele de substantiaJitatea ' putin în privinţa atitudinii gu

complex act de cultură teatrală,

şi

atât pentru cei

coerenţa

dem rsu.lui.

Sunt

festivaluri care se fac pentru
public şi oamenii de teatru şi
festivaluri

care cred că, se pot

face doar �ntru aitică şi protipendaclă. In fine, unele con
tinuă

să-şi caute

"profilul"

şi

�

1

1

care scriu, cât şi
care joacă sau nwnai
tii niciodată de ce sume dispui 1 privesc. De la secpLmea specta'
şi dacă vei avea până la wnlă
colelor-lectură (organizată în

vernantilor faţl de cultw-ă. Asta
însemnând,

înu·e altele, că nu

toţi banii prornişi, fie şi după

1

colaborare

vreo

•

Festivalul ''Blue Ridge",

închiderea festivalului, la
câteva săptămâni

sau

câteva

după a zecea "întrupare", în

luni. Oricum, pentru a găzdui -

timp ce altele şi-1 dobândesc

şi încă de la un an la altul - par

chiar de la prima sau a doua,

ticipă.ti (fie şi individuale!) din

consolid.ându-şi-1

cu

fiecare

nouă ediţie, dedicată unei teme

pentru cei

peste 50 de ţlri, îţi trebuie în
primul rând o bogată finanţare

1
1

cu

Teatrul

şi

Rich-

mond, SUA, Asociatia Internaţională a Criticilor de Teatru -

Sectia română, Unit.mea Saiito
rilor - Sectia

Universitatea

Dramaturgie

"Lucian

şi

Blaga"

din Sibiu - Sectia Actotie) la

sau unui motiv structurant. Fes

externă,

tivalul Internaţional de Teauu

Constantin Chiriac ştie ca ni

de la Sibiu face parte din ultima

meni altul

categorie, a celor ce tiu ce vor

E drept că nici banii aceştia nu

şi au demonstrat că şi pot să

vin

chiar întâmplător, coerenţa

rale în ţlrile Europei Centrale şi

facă ceea ce şi-au dorit. Lucru

proiectelor culturale multinaţio-

de Est şi a unei reţele de festi

pe

care managerul

s-o obpnă.

coriferinţele depresă zilnice, de

evaluare a festivalului, şi de la

Bursa de spectacole (unnă.tind
crearea unei alternative cultu

vall..lli , facilitând dialogul cultu
ral), racordată în acest

an

la

EURAM BOURSE (reţea inter
naţională facilitând accesul la

târguri de

pectacole prin inter

mediul unei reţele de burse) la

workshop-urile
dedicate

profesionale

creatorilor

reprezen

masivul
tom alpieselor traduse în i din

tapei teatrale, sau de la

româneşte penuu spectacolele
lectură, difuzat gratuit,

la

re

ţeaua ORACLE, vizând for
marea şi perfecţionarea profe
sioniştilor în domeniul manage
mentului şi administraţiei cul
turale, punându-se astfel bazele
unor structwi de cooperare eu

ropeană, FITS este o placă tur
nantă a tendinţelor şi

curentelor

moderne din teatrul contem
poran, o încântare a ochiului şi
o bucurie a spiritului, neuitând
totodată că sfârşitul de mileniu
îl obligă să fie practic şi eficient

�
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şi cultivând programatic sta
bilirea relaţiilor personale între
oamenii de teatru din cele mai
diferite părţi ale lumii.
Spre deosebire de ultimele
două-trei ediţii, cea de anul
acesta, a VI-a, mi s-a părut ceva
mai "aşezată", mai sigură pe
sine, chiar dacă au mai existat
disfuncţionalităti de ultim mo
ment în programarea unor
spectacole (din cauza lor, de
pildă, multi dintre cei prezenti
la festival până în ultima seară
n-au putut totuşi să vadă spec
tacolul Ierbarul
Scena Plas
tyczna Kul, Polonia). O altă par
ticularitate a acestei ediţii a fost
dată de creşterea numărului şi a
ponderii reprezentaţiilor româ
neşti în ansamblul manifestări
lor. De la Teibele şi demonul
ei de Isaac Bashevis Singer şi
Eve Friedman, în interpretarea
Teatrului National din Iaşi (re
gia: Alexander Hausvater), la
Don Quijote după Miguel
Cervantes, în interpretarea Tea
trului "Radu Stanca" din Sibiu
(regia: Mihai Constantin Ranin)
şi de la Regina Mao:lă de
Manlio Santanelli, în interpre
tarea Olgăi Tudorache şi a lui
Doru Popescu (regia: Gelu Col
ceag) sub sigla T.N.B., la
Cetatea soarelui după Tom
masa
Campanella, în inter
pretarea lui Marcel Iureş şi
Adrian Titieni la Teatrul Act
(regia: Mihai Măniutiu) şi la O
noapte furtunoasă de I. L.
Caragiale, producţie SMART-

Teatrul Odeon (regia: Mihai
Măniutiu), oferta scenică de
creativitate teatrală românească
a fost deosebit de diversă şi
atractivă, dându-le celor pre
zenti posibilitatea să-şi facă o
imagine concludentă asupra
acestui subiect Printre cele mai
inspirate şi seducătoare specta
cole trebuie să mentionez Mă
tot duc! 0e m'en vais!) - sce
nariul şi regia: Mare Dore, re
prezentatie prezentată de astă
dată sub firma SMART & Tea
trul Odeon, în care au excelat
Oana Pellea şi Mihai Sandu
Gruia. s-a ajuns totuşi şi la
exageratiuni, unele reprezen
taţii, cât de cât meritorii la ele
acasă, în contextul cenuşiului
cotidian, neîntrunind calităple
care să le facă apte de a partici
pa la o atât de strânsă compe
tiţie valorică. E vorba de
Leo:nce şi Lena după Georg
Buchner la Ploieşti, în regia
semnată de Andreea Vulpe şi
Cristian Juncu, şi de Hamlet
după Shakespeare la Botoşani,
în regia lui Ion Sapdaru.
Cuvântul "după" îmi aparţine,
în ambele cazuri, şi nu vrea
decât să restabilească adevărul,
altfel piesele devenind de nere
cunoscut de atâta "creativitate"
regizorală! Ştiu că s-au găsit des
tui confrati mai tineri care să
laude aceste spectacole. Ce pot
să zic? Să aşteptăm să se mai
maturizeze. Şi ei, şi regizorii
despre care au scris. . .
În continuă creştere, de l a o e-

ditie la alta, este calitatea secţiu
nii spectacolelor-lectură, atât
prin selecţia mai riguroasă a
textelor (excelent traduse din şi
în româneşte de Mircea Ivănes
cu!), cât şi prin caracterul aplicat
şi elevat al discuţiilor care au loc
pe marginea acestor "lecturi" ar
tistice, realizate acum de stu
denti ai Facultăţii de actorie din
Sibiu, îndrumati de conf. univ.
VIrgil Flonda.
Printre spectacolele care m-au
impresionat în mod deosebit
mentionez Tirana Bohemia,
susţinut admirabil de Compania
de dans Iliacan din Spania,
Grace-Given Erodii, tulbu
rătoare montare a companiei
Les Kurbas din Ucraina, şi
Hamlet de Shakespeare, în in
terpretarea poetică dar excelent
tensionată a unui teatru gruzin:
Stichting Caucasus Foundation,
Georgia.
Gazdele au marea ştiinţă de a
crea o atmosferă specială, în ca
re toată lumea să se sin"ltă bine
şi să înveţe câte ceva şi despre
străvechea civilizatie româneas
că, prezentă în ospitalitatea ca
selor din Sibiel sau Orlat, amin
tirile devenind astfel pretioase
pentru toti participanţii la festi
val. Să-i dorim viaţă lungă, iar
tuturor celor care-1 fac, putere
de muncă, sănătate şi bucurie,
spre desfătarea spectatorilor şi
propăşirea teatrului românesc
în lumea largă.
Victor Parhon

Răutatea vremurilor

În Antologie
Textul se dedică d-lui Virgil Flonda

C

easul al doisprezecelea:
de când mă ştiu.
Da, dar tata inter
pretează ca nimeni altul con
certul de Mozart pentru maşi
năria absurdă din abanos şi
argint. . . şi n-ajung să deprind
politica aceasta a vinovătiei in
duse, a înspăirnântărilor ult:i.m.:'l
tive, a silei. Fraplor, nu mă

scârl:>esc! Ce mă fac? Am un fel
de imunitate ruşinoasă: nu
obţin senzapa aceea de greaţă
în fata umanităţii degenerânde;
nu fac troc cu umorile negre;
stau bine cu bila; mi-e limpede
fierea; nu secretez secreţii
amare. La fiecare pas mi se
desenează o prăpastie şi las
mereu în urmă vestigiile cata-

strofei inllnente.
Drama artistică azi? Statistic, un
avertisment apocaliptic. O tra
gere de ureclU. Suveranele
poncifuri: "neputinta comunică
rii", peiVertirea odinioarelor, ti
rania, i.responsabilitatea, stupi
ditatea, descreierarea . Disfunc
ţiile instaurează o veritabilă
"problematică". Dar FUNCŢI-
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II..E?
măcar că
tmt con
voca.te sub semnul negaţiei, în
-

toată splen� lor luciferică?
La festivalul'ne la Sibiu de anul
acesta te-ai fi înfiorat, la ora
spectacoklor-lectură, ascultând
textul rusului Daniil Ghink
(Cheiul şi bnm.etul) despre
doi tipi gravitând (beckettian,
desigur) în jurul tmui closet. Să
n-aud ceva despre fără-menaja
mentele revoltei, despre fără
de-falsele pudori ale closetului
în scenă! Cât despre Găleata
din Babel de bulgarul Ivan
Golev, avem a îndura noi cru
zimi . Căci simbolica găleată e
plină cu gunoi bulgăresc post
jivkovian în care se amestecă
patimi naţionaliste şi militariste,
penurii de tot soiul (penuria e şi
ea tot tm deşeu), bişniţa inter
naţională, mania telenovelelor
sud-americane ... Textul e împă
nat cu situaţii comice de limbaj,
grosolănii sub pavăza grotescu
lui ludic, care fac textul atractiv,
fir-ar să fie, învelesc nimicnicia
lui funciară într-tm fuior de
seducţie minoră. . . Nu-i aşa că
ne recunoaştem uşor în univer
sul meschin? Ei, att.mci înseam
nă că: e bun, e problematic, e
"scenic", e "ofertant".
Festivalul
internaţional clădit
de Constantin Chiriac a ieşit de
mult de sub ameninţarea plic
tisului. Îl recomandă cel puţin
argumentul pur cantitativ. Zeci
de trupe, nu puţine persona
lităţi invitate. În plus, Constantin
Chiriac e tm btm selecţioner de
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mâne, pentru mine, una din
experientele cele mai emoţio
nante în teatru. Apoi trupele
poloneze... Până şi momentele
mai puţin fericite (tm teatru
ucrainean, tm teatru românesc,
Naţionalul din Luxemburg) par
a fi determinate de conjtmcturi
inevitabile într-o asemenea în
treprindere şi chiar de o anume
strategie care a fost urmărită cu
precădere: a diversităţii practi
cilor scenice. E de bănuit că
directorul a fost implicat şi în
selecţionarea textelor pentru
din1ineţile de lectură. Să nu ne
facem însă iluzii: genul drama
tic e, probabil, cel mai dificil. Se
scrie puţin teatru şi, pro
porţional, tot atâta teatru btm.
Cât despre selecţia de la Sibiu,
ea pare a fi ocolit numele con
sacrate; participanţii au fost în
general tineri.
Aşadar, pus în situaţia de a
alege eu însumi (nu însă şi de a
aprecia, cum cred că se
cuvine), probabil că n-aş fi
putut rentmţa nici la textul mi
nor al lui Ivan Golev, nici la
pa.nopticum-ul de ghetou valah
fabricat de Andreea Vălean în
Cum mi-am. petrecut s.ffir
şitul lumii. Cursivitatea discur
sului, plasticitatea replicilor,
iuţeala crochiurilor o antmţă pe
Andreea Vălean ca pe tm posi
bil dramaturg.
Dar nici nu putem simula
extazul în faţa cotidianului
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mizer tratat ca atare. în
logica lui nepervertită.
Cu foşti securişti , cu
prostituate sensibile şi
justiţiare, cu mafioţi de
cartier, cu taraţi uşor
metafizici şi aspiranţi
frustraţi - la ce? -, cu
revoltaţi subretorici şi
lipsiţi de fantezie, cu
panouri publicitare şi
fatalităţi mescl1ine care-i
adună pe răi şi pe buni
într-tm imn al idioţeniei
generalizate. Lucidita
tea corosivă a autoa
rei. .. da, da, ştiu.... dar
rugina aceasta n-apucă
să-nflorească, e pură
necroză, onestă, relata
tă silitor. Singurul contraptmct,
care s-ar fi întrezărit în persoana
bătrânului muribtmd, fost de
ţinut politic, astăzi jecmănit de
oporttmişti vorace, are tm par
curs mult prea discret în dramă.
Umanitatea tarată e tarată; ne
putincioşii sunt neputincioşi; li
chelele snnt lichele; duioşii snnt
duioşi; şi . lumea asta e naşpa,


mă .

Canadianul Claude Paiment
participă cu piesa Tortura În
piesa Tortura este vorba des
pre tm torturat şi despre un tor
turator rău. Îl antipatizăm pe
torturator. Îl compătimim pe
torturat şi ni se pare inaccep
tabilă situaţia.
Textele stmt integral publicate,
în limba originală şi în tradu
cere, într-o Antologie a festiva
lului, îngrijită de poetul Mircea
Cartea
aceasta,
Ivănescu.
oricâte mofturi aş face, e şi ea o
mărturie consistentă a sfârşitului
de veac. Oamenii stmt obsedaţi
să-şi manifeste lucidităţile lor
amare, să şi le fabrice dacă nu
le au, să tragă semnalul de
alarmă, să annnte Apocalipsa.
Ei trebuie, trebuie neapărat să
se supere şi să atenţioneze.
Dacă veţi răsfoi piesele ameri
canului Tom Ziegler, ale bel
gianului Eric Durnez şi ale
elvenţianului Rene Zahnd, veţi
fi atenţionaţi asupra altor şi altor
probleme grave ale contempo
raneităţii. Ceva e putred pe aici,
prin sătucul planetar. Dar pu
trezicitmea aceasta are şi ceva

artistic în ea?
Zori de literatură dramatică, de
limbaj teatral incitant strigă
Uiuiu! Alexandru Uiuiu, în
piesa
În aşteptarea lui
Godette. Stângăciile textului au
norocul că participă la ambigui
tatea lui generală. E greu de
relatat altceva despre Godette
decât jocul de planuri dramati
ce, spectaculos în sine. Grupuri
de personaje, aparţinând unor
•..

universuri disparate, se com
bină surprinzător în a doua
parte a textului, creând un
halou poetic de tipuri umane şi
situatii. Un fel de drama-mode
lism şi bricolaj, destul de în
vogă în Europa postmodernă,
putin cultivat la noi. Noi... ne
păstrăm
încă
sub
tirania
poveştii şi exaltăm conflictul ca
unic prcxiucător de scânteie
dramatică, ignorând tocmai

virtutile esenţial dramatice ale
jocului. Căci jocul distribuie ele
mentele teatrale într-o relaţie de
complementaritate �i nu obliga
toriu de adversitate, domnule
Dumitru Solomon. Norcx:: că
teatrul domniei v@XlStre nu se
limitează la
poveştii
şi al "conflictului" .ei'care credeţi
(ca teoretician). ,q se dedică
jocului.

post:L�tuÎ

Sebastian-Vlad Po pa

Magia
A t
de dincolo de CUVan
A.

I

ncă o dată, în cadrul Festi
valului Internaţional de
Teatru de la Sibiu, ne-am
dat seama că polonezii ştiu să
facă astfel încât prezenta lor la
asemenea reuniuni să sugereze
ceva din căutările înnoitoare,
din autenticitatea şi adâncimea
preocupărilor circumscrise şi
lumii în care trăim, dar şi desti
nului artei teatrale. Astfel, la nu
mai 48 de ore de la acel specta
col surprinzător prin realism Şi
grotesc, prin nonconformism şi
o incendiară demitizare a nor
melor, realizat la Teatrul Provi
sorium de patru actori minu
naţi, într-un decor limitat la
câteva scaune, după Fer
dydurke de "rebelul" Witold
Gombrowicz (romanul a apă
rut şi la noi, nu demult, la
Editura "Univers"), în care au
torul vedea "o parcxiie a poves
tirii filozofice în stil voltairian"
(dar, pe scenă, violenta dia
logului şi a reaCtiilor aminteşte
de Albee), publicul avea să
asiste la o superbă demonstra
ţie de "magie" emoţională, prin
reprezentaţia cu Ierbanll, ofe
rită de Leszek Madzik, celebrul
fondator al Scenei Plastyczna,
de pe lângă Universitatea cato
lică din Lublin. De la autor, regi
zorul spectacolului şi condu
cătorul trupei, aflăm că acest
teatru, cunoscut astăzi în toată
lumea, îşi bizuie activitatea pe
sprijinul municipalitătii şi al uni
versităţii, spectacolele fiind

pregătite în spaţiul amfiteatrelor,
mai ales în vacanţe, când sălile
sunt libere. După ce, cu ani în
urmă, această trupă a prezentat
spectacole la Piatra Neamţ şi
Bucureşti, iată-i acum la Sibiu,

centrul acestei ambiante, popu
lată de siluete şi rilişcări miste
rioase, ori, în final, de forme
mortificate ce ne invadea.ză,
spânzurate din "podul" scenei,
se află căderea şi decăderea

într-o lecţie năucitoare de
teatru-imagine, fără text, în care
lumina şi umbra, plasticitatea
expresiilor corporale şi a "măş
tilor" (unele dintre ele, inspirate
din sculpturile Alinei Sza
pocznikow), impulsurile muzi
cale şi obiectele de recuzită
construiesc laolaltă emotii pu
ternice, grăbite să întreacă forţa
de persuasiune a cuvintelor. În

omului, chinuitoarea lui nevoie
de a reface druml.u către sensul
şi misterul în care îşi află sorgin
tea însuşi ·spectacolul vietii.
Tot:Lll se petrece pe scenă, unde
cei 40--50 de spectatori se află la
doar doi paşi de acest clar
obscur configurat ca o "cutie"
magică, în care şi siluetele, şi
eşarfele (albe sau negre) sau
permanenta metamorfoză cro-
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matică ce le învăluie alcătuiesc
un discurs despre mizeria şi
măreţia omului în faţa destinu
lui, despre eterna sa pribegie în
căutarea paradisului pierdut.
Este un spectacol scurt, de
numai 20 de minute, dar cu atât
mai tulburător, în care �i
simplitatea nudă a elementelor
discursului scenic dobândeşte o
uriaşă încărcătură psihologică,
un impact emotional ieşit din
comun . Un spectacol al efec
telor vizuale ce fac inutil cuvân
tul. Fondatorul teatrului declară:
"Este o relatie directă între
zgârcenia mijloacelor de expre
sie şi numărul cuvintelor din
piesele mele. Prin maturizare,

cred că am ajuns la tăcere, aşa
cum altii au ajuns, probabil, la
elocinţă. Singurul lucru esential
pe care îl pot numi, cu privire la
spectacolul meu, este tidul.
Restul trebuie văzut şi trăit, ca o
autentică experienţă". Într
adevăr, neliniştea înţelesurilor
pe care "imaginile" lui Madzik
le rostesc în cele 20 de minute,
cu privire la naştere şi moarte,
la început şi sfârşit ori la puterea
omului de a accede la adevăr
reprezintă pentru spectator o
memorabilă experienţă iniţia
tică. Iar iscusinţa cu care acest
magician pecetluieşte mariajul
dintre lumină şi întuneric, dintre
sacru şi profan, dintre nădejde

şi deznădejde reprezintă ea
�i un însemn de har ce pare
să îndumnezeiască şi "cutia" în
care are loc ceremonialul, şi pe
spectatori. Regizorul · spunea:
"Am convingerea că există sfere
ale realităţii umane care suferă
când sunt descrise în cuvinte.
Există metode mai potrivite,
expresii mai inspirate pentru a
ne releva adevărul". Şi, o dată
acest adevăr rostit, prin imagini,
artiştii polonezi nu au vrut,
probabil, să ne răpească bucu
ria de a pleca de la spectacol
îml:x:>găţiţi cu mister, cu neli
nişte, cu o experienţă autentică.
Ion Parhon

C h i s1 n ău
,

enăscut,

după 1990, din
propria cenuşă, teatrul
basarabean
s-a
făcut
remarcat prin tendinţele de
înnoire a limbajului scenic pro
lnovate mai cu seamă de tiner
ii regizori care, prin specta
colele realizate, au retiflut aten
ţia nu numai a spectatorilor şi
criticilor locali, d şi a acelora de
peste Pmt. Multe din creatiile
lor - Aşteptându-1 pe Godot,
Regele moare, Câ.ntăreaţa
cheală, Chiriţa în provincie,
Voci in. lumina orl>itoare,
RevizonJ.I, montate de Petru
Vutcărău la Teatrul "Eugene
Ionesco", Un veac de sin
gurătate, Anna Karenina,
Steaua Jără nl.l.tlle, Hamlet,
1nontate de Sandu Vasilache la
Teatrul National "Mihai Emi
nescu ", Hamlet şi Don Juan,
montate de Mil1.ai Fusu la
Teatrul "Lucearaml" - au fost
prezentate şi s-au bucurat de
succes la diverse festivaluri
naţionale şi internaţionale.
Dacă, la capitolul spectacolelor
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metitorii, teatrul basarabean stă
bine, în schimb manifestările de
gen Sl.mt putifle, lipsa cvasi
generală a banilor sufocând,
pur şi simplu, activitatea artis
tică din Republica Moldova.
De aceea, rarele festivaluri
teatrale se cuvin a fi salutate
atund când se impun printr-o
identitate pregnantă.
E cazul Bienalei Teatrului
"Eugene Ionesco" din Chişinău,
manifestare ajunsă la a m-a
editie (după cele din 1995 şi
1997), care a reunit anul acesta,
între 25 mai şi 2 iunie, producţii '
din şapte ţăti (Republica · Mol
dova, R01nânia , Rusia, Franţa,
Japonia, Cehia, Italia), într-o
paletă foarte bogată de genuti
şi formule artistice, multe dintre
ele fiind vârfuri spectacologice,
spre satisfacţia celor doi direc
toti artlSUO (dramatwgul Val
But11.aru şi regizorul Petru
Vutcărău).
De la imaginile şocante,
grotesc-defonnatoare din spec
tacolul Nationalului craiovean
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cu Ubu Rex cu scene din.
Macbeth, creat de Silviu
Purcărete, la cadrul feetic, de o
deosebită plasticitate, din VJSUI.
unei nopţi de vară, montat de
Petru Vutcărău la Teatrul
"Eugene Ionesco"; de la mo
denlitatea viziunii regizorale a
lui Ion Sapdaru care, la Teatrul
"Mihai Eminescu" din Botoşani,
a reinterpretat Hamlet în cheie
acut politică, la burlescul, farsa
şi caricaturalul din savuroasa
comedie Noaptea încurcă
turilor, înscenată de Petru
Vutcărău la Teatrul Mic; de la
pantomima şi dovneria trupei
Teatrului "Farsî" din Sankt
Petersburg, care a prezentat un
spectacol avangardist, impeca
bil imaginat de Vtk:t:or Kramer şi
excelent interpretat de cele 6
personaje în căutarea vântu
lui, la musicalul agreabil O
întâmp1are caraghioasă s-a
petrecut în drum. spre fund
roman de Shevelove/Gelbart,
creat de Anatol Dwbală la TN
"Mihai Eminescu" din Chişinău;

lipsit de umor şi

de la viziunea tradiţionalistă a
lui Boris Focşa, care a montat
Înţeleptul de AN. Ostrovski la
Teatrul "Lucea.farul" din Chişi
nău, la teatrul de expresie core
grafică practicat de trupa de la
"Satiricus" în Metamorfozele
după Ovidiu, imaginat de San
du Grecu şi Victor Tanmoşan;
de la teatrul tradiţional japonez,
cu spectacolul Kyogen al tru
pei "Yorozu Kyogen" , la mo
nodrama lui Matei Vtşniec Un
clovn bătrân cu inima fu
gară, jucată de Olivier Comte la
teatrul francez "Changement de
Decor"; de la spectacolul căznit,

savoare,

cu

Sh.Jgă Ja doi stăpâni, prezentat
de Teatrul "A. P. Cehov'' din

Chişinău, la încântătoarea adap
tare modernizată a PeştişonJ
Jui de aur de Puşkin de la
Teatrul de Păpuşi "Licurici", în
regia lui Titus ]ucov; de la
teatrul fizic, centrat pe mişcarea
pură, din Tri Neck 69, prezen
tat de Teatrul ceh ''Alfred Ve
Dvore" , la aberaţia italienilor de
la Teatro Delli Dieci cu Zeita
noastră de Massimo Bontem
pelli - iată oferta festivalului chi
şinăuan.
Ca la orice festival onorabil,

\,1

are

�
�

M ioara Adina Avram

l teatrale
1

ultima vreme, v-.licărelile succes. Dar pot să joace, de
s-au înmulţit. Oamenii de pildă, în fata primăriilor şi a
teatru se plâng în gura
prefecturilor, nu-i opreşte
mare. Sunt oropsiţi, pedepsiţi,
nimeni. Ca-n Arta C()!l')C'(Iiei
neglijaţi, margina1i2aţi.
Înch..u:ă Şi-n pieţe şi în fata teatrului,
multe şi pe nedrept. Ei bine, : arătând lumii, urbei că sunt în
aşa e! Văd că, indiferent de · stare să joace, chiar aşa, nemân
"garnitura " guvernamentală, caţi şi îmbrăcaţi modest.
nimeni n-are suflet pentru
Jelaniile neîncetate obosesc şi
învătfunânt şi cultură. Las' că : devin inutile. Nimănui nu-i
nu are nici pentru sănătate, dar face plăcere să aibă în preajmă
asta e altă poveste. Bugetul v-.licăreţi.
nostru e minuscul; am putea
Dar, dacă accepti să repeţi şi să
�•pune că, la câte nevoi �:>unt, joci în spaţii murdare, invo
"lipseşte cu desăvârşire". Dar când lipsa banilor (Şi a mă
cum să dai vina 'pe destin,
turii!), dacă nu cauţi continuu
când, în aceleaşi condiţii, unii soluţii pentru toate dificultăţile
se descurcă? Veţi spune că
şi problemele de care te lo
aceasta-i treabă de jolly-joker şi veşti, ci stai doar şi te văicăreşti,
noi nu de asemenea manageri eu zic că-ţi meriti soarta.
avem nevoie în teatre. Dar nici Ce să �:>pui despre acei directo
raşi care azi se smiorcăie,
de plângăreţi.
Sigur, artiştii nu pot să spargă mâine spun o glumă şefilor,
geamurile prefecturilor, deşi doar-doar s-or îndura de ei,
văd că agresivii au mai mult poimâine dau afară cinci
.

secţiunea "teoretică" a comple
tat manifestarea propriu-zisă
prin două . interesante work
shop-uri ("Modalităţi de coo
perare internaţională a criticilor
de teatru" , susţinut de Chantal
Boiron, şi "Călătorie în lumea
expresiei corporale" , susţinut
de Alain Mollot), prin prezen
tarea revistelor "UBU-Scenes
d'Europe" . şi "Teatrul în Ro
mânia", prin conferinta "Teatrul
românesc şi problemele iden
tităţii culturale" , susţinută de
Marian Popescu.

salariati şi pensionează peste
noapte încă cinci colegi, "fără
milă şi-ndurare" , care n-au nici
o strategie serioasă, dar nu şi
ar da demisia, în semn de
protest, nid motţi? Salariul ce şi
1-au atribuit, generoşi, e
oricum mult mai mare decât
al colegilor!
Şi-atunci, soluţiile lor nu sunt,
nu pot fi radicale, sunt doar

mărunte, prelungind agonia:

mai cerşesc, mai închiriază un
spaţiu (ah, chiriile, pe toate
cotloanele teatraleO, mai aş
teaptă mila celor de sus. Cel de
Sus, în schimb, şi-a întors, scir
bit şi el de-atâta văicăreală, ca
pul şi priveşte în altă parte.
Bunăoară, la cei - putini care
conduc, zbătându-se zi şi
noapte, teatrele particulare.
-

·
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murit francul...

------ ------.
D'ALE.. dupA D'ale carnavalului de L L CararPaJe TEAlRUL
"NOlTARA" Data reprezentaţiei: 1 7 iunie 1999 Regia: Horatiu
MUele
Scenografia: Lia Mantoc şi Vaii lghigheanu
Ilustraţia
o

o

o

muzicalA: Dorina Crişan-RIJsu
Distribuţia:

o

Mişcarea scenicA: Florin Fieroiu

Valentin Teodosiu

(Iancu

Pampon),

o

Constantin

Cotimanis (Mache Razachescu, zis CrăcAnel), VIOI"ee Comllnici (Nae
Girimea), VICtoria Cociaş (Miţa Baston), Ada Navrot (Didina Mazu),
Vlad Zamfirescu (Un catindat la percepţie), Valeriu Preda
(Iordache), George Alexandru (Un chelner), Daniel Popescu (GhiţA
Ţircădău), Colea Rlut1J (Un ipistat).
�------����

s

1

"

Ţircădău (personajul fără trup, dar cu

ma situaţiei comice; mai

renume, din O noapte furtmoasă), prezenţă

spiritului,

fizică menită, probabil, să stabilească legătura

hărmălaia e plicticoasă,

cu alte piese, cu alte vieţi. Ideea semnalizată

în

o

...

text şi de ce apare, la un moment dat, Ghiţă

feră interpreţilor sche-

puţin regizor pentru că,

o

1 D'ale

absenţa

agitaţia - lipsită de haz.

nu

E greu de spus cine joacă

se

lasă, însă, descoperită

Pariul, nu de puţine ori câştigat de regizo
rul Horaţiu Mălăele, s-a dovedit acum în
cheiat în grabă şi cu uşurinţă. Cum zice

au câte un moment de

patronul scenei româneşti, în replica din

contact real cu textul,

finalul textului (lipsind, parcă premonito

năclăit apoi în harababu-

riu, din spectacol): "A murit francul"!

generală Este probabil că regizorul a avut

curtată şi în tit lu, şi în text, vesela

ra

comedie scrisă de Caragiale se

o idee, când s-a apucat de montarea acestei

Magdalena Boiangiu

transformă, aşa cum o cere tipicul

ultimilor ani, într-o descriere a unei lumi
sumbre, populată de handicapaţi mintal,
agitaţi locomotor, personaje care nu se
aud dacă nu zbiară, murdare, îmbrăcate
de la hala de vechituri. Între mecanismul
comic şi substanţa umană, care ar trebui
să i se supună sau să i se împotrivească,
nu se stabilesc puncte de contact Citate
le din spectacolele care au deschis acest
drum al interpretării nu fac decât să stâr
nească regretele după întregul scăpat prin

tre degete de generosul regizor al versiunii

de la "Nottara". Generos, pentru că le o-

Joc

secund

Comeille. Traducerea: Horia Garbea.
Versiunea scenică: Alexandru Dalie TEATRUL DE COMEDIE
Data reprezentaţiei: 1 8 iunie 1999
Regia: Alexandru Dalie
Scenografia: Maria Miu Muzica: Adrian Enescu Distribuţia: Florin
Anton (Aicandre), Ion Chelaru (Pridamant), Alexandru Pop
(Dorante, Temnicerul), Marian Ralea (Matamore), George lvaşcu
(Ciindor), Tudor Chiril! (Adraste), Delia Nartea (lsabelle), Şerban
CeHea (Geronte), Dorina Chiriac (lyse), Dan Aştilean (Pajul,
I LUZIA COMICĂ

de Pierre

o

o

o

•

•

o

Ucigaşul), Bianca Oistea (Sufleurul).

C

l lluzia comică 1

----

caractere,

şi

Hamlet să le adreseze actorilor veniţi la

observaţia proaspătă a

Cri
tica Şcolii nevestelor sau în lmprovizaţia

vieţii.

lată

precum

Curte faimoasele poveţe, Moliere în

prevestiri

(involuntare, desigur)

de

ale capodoperelor de

nu făcuseră ori nu aveau să facă altceva

la Versailles,

Goldoni în

Teatrul comic

mai târziu ale lui Molie

decât să reflecteze, implicit sau explicit,

re, de care Comeille a

asupra artei pe care o practicau. Spre

fost

pri ntr-o

deosebire de ei, Comeille nu era un om

amiciţie sobră, după ce

legat

al scenei; începuse ca avocat şi obţinuse

de

apoi un post de funcţionar pe care n

omeille este perceput la noi

vehement Dintre aceste piese face parte

păstrase aproape toată viaţa. Perspectiva

exclusiv ca autor de tragedii, cea

şi

mai cunoscută - dacă nu singura

tul operei comeliene, întrucât subiectul ei

Cidul; care, de fapt, e

il

Iluzia comicA,

atacase

destul

scriere insolită în contex

,

lui asupra teatrului nu este una interioară,
"tehnică"; la fel ca şi pentru burghezul din

o

este, aşa zicând, unul autoreferenţial; este,

Iluzia comicA,

tragicomedie ... În realitate, el este şi sem

cu alte cuvinte, o piesă de teatru care

pare să fie, cel puţin la vremea scrierii pie

natarul unui număr nu tocmai mic de

vorbeşte despre teatru. Nu e o noutate

piese comice, majoritatea, compuse la

absolută nici în epocă (cercetările con

începutul carierei sale scriitoriceşti, în

semnează, cu trei-patru ani înainte de

încheiere celor ce nasc aceste miracole
are accentele retorice ale spectatorului

adâncime, exploatând mai cu seamă

piese

Iluziei comice, existenţa unei
intitulate Comedia comedianţilor,

hazul situaţiilor (împrumutate, de altfel,

aparţinând unui anume Gougenot), nici în

plate sub ochii lui. Este, poate, motivul

cunoscută - fiind

jurul anului

1 630.

Sunt lucrări de mică

apariţia

pentru Comeille teatrul

sei, un loc magic, plin de surprize şi de

încântări, iar elogiul pe care n aduce în

(cult) entuziasmat de "minunile" întâm

adesea, de la predecesori), în care însă

istori a teatrului dinainte şi de după

pentru care textul nu i-a interesat decât

studioşii au remarcat originalitatea unor

Comeille - Shakespeare punându-1 pe

rareori pe regizorii importanţi; printre ei

�
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s-a numărat Giorgio Strehler.
Alexandru Darie este un astfel de regizor.
El este însă, totodată, ceea ce italienii
numesc "figlio d'arte", adică un om de
teatru provenit din părinţi şi ei oameni de
teatru; este un intim cunoscător al vieţii
nevăzute a teatrului, al mecanismelor şi
maşinăriilor care declanşează, tocmai,
iluzia, comică sau nu. De aceea, nu s-a
putut stăpâni să nu "pirandellizeze" oare
cum textul, introducând în curgerea ac
ţiunii mici sincope de observaţie "la rece",
care ne reamintesc, periodic, că avem în
faţă un exemplar pur de "teatru în
teatru". (Acelaşi rol "distanţator" îl are şi
traducerea realizată de dramaturgul
Horia Gârbea - discret actualizantă şi
autoironică. parcă mai degrabă comen
tând textul decât tălmăcindu-1 ca atare.)
Procedeul înviorează considerabil desfă
şurarea scenică, în care povestea propriu
zisă - piesa din piesă i s-ar putea spune rămâne destul de neclară. De altminteri,
ea nici nu contează prea mult, menirea sa
principală fiind, în spectacol, să umple
cumva timpul până la surpriza din final. O
surpriză care este, de fapt. o revelaţie, de
un efect emoţional extraordinar şi de o
forţă dramatică neobişnuită, ce proiec
tează asupra spectacolului, retroactiv, o
aură semnificativă strălucitoare şi caldă.
Cum spuneam, Alexandru Darie este nu
doar un artist, ci şi un bun meseriaş. El
ştie să "deseneze" şi să folosească lumini
le (care au, din nou, contribuţie majoră la
plasticitatea imaginii scenice), punându-le
totodată în serviciul scenografiei simple şi
extrem de frumoase a Mariei Miu, şi ştie,
mai ales, să-şi asigure colaborarea fără
rezerve a actorilor. Rareori am auzit
atâtea exclamaţii de încântare pe tema
lucrului în repetiţii cum am auzit acum de

la interpreţii din distribuţie. De altfel,
atmosfera agreabilă din timpul pregătirii
spectacolului se prelungeşte, palpabil
aproape, în serile de reprezentaţie: actorii
joacă destins şi cu plăcere, bucurându-se
parcă de fiecare intrare în scenă şi
retrăgându-se în culise cu o urmă de
regret Observaţia e valabilă şi pentru cei
care au, precum Florin Anton şi Ion
Chelaru, misiunea ingrată de a însoţi, pe
mari porţiuni, jocul celorlalţi în chip de
observatori fără replică, şi pentru cei
cărora le revine, din construcţia drama
tică. prim-planul atenţiei, precum Marian
Râlea - perfect, sclipitor în monologul de
început. cedând apoi, din păcate, como
dităţii procedeelor sale histrionice verifi
cate -. George lvaşcu, Tudor Chirilă sau
Delia Nartea, şi pentru cei distribuiţi în
roluri secundare. În mod special aceştia
din urmă se detaşează prin excelenta

Un sentiment
al

Al

nainte de mult-aşteptata eclipsă, la
Râmnicu Vâlcea vara a insemnat un
moment al "exploziilor solare" pentru
teatrul din localitate. Mai întâi, o schimba
re "la vârf', care, prin concurs, a adus-o in
fotoliul de director pe actriţa Doina
Migleczi, o exponentă 1 00% a mediului
artistic vâlcean, crescută in climatul de
neobosită pasiune pentru scenă cultivat
de regizori ca Silviu Purcărete, Dan Micu,
Alexandru Dabija, Gheorghe Marinescu.
Concomitent cu pregătirea fuziunii dintre
Teatrul "Anton Pann" şi Teatrul de

interpretării: Dorina Chiriac, cu o natu
raleţe şi o "prezenţă" scenică ieşite din
comun, Şerban Cellea, aproape de nere
cunoscut într-o compoziţie ce-i solicită şi
trupul, şi glasul, Dan Aştilean, stâmind
interesul în două roluri minuscule (li se
adaugă, eficient, Alexandru Pop).
Reprezentaţia pe care am văzut-o avea
încă unele detalii imperfect rezolvate:
lungimi, mici alunecări în vulgaritate,
momente de haz forţat. Se vedea însă
limpede "tăietura" inteligentă şi sensibilă a
mizanscenei. Fără îndoială, rodajul îi va
prii spectacolului, care la toamnă va fi
relansat. cred, intr-o "formă" superioară
celei de acum. Ar fi poate cea mai bună
dovadă că teatrul e o creaţie nu numai
vie, ci şi nemuritoare. După cum ar fi şi
cel mai frumos omagiu adus teatrului de
către oamenii de teatru.
Alice Georgescu

per f ormant�el.

tineret şi copii "Ariel", au avut loc specta de relansare a dialogului scenă-spectator,
colele noi cu Prăpăstiile Bucureştilor (in tocmai in miez de vară, pe caniculă, a avut
regia lui Cristian Nicolae) şi Oi-Na loc premiera Jumalului unui nebun. Cu
(alcătuit, din elemente de pantomimă, de câteva luni in urmă, regretatul regizor
regizorul Emil Şerban), la care s-au Dan Micu incepuse cu actorul Radu
adăugat prestigioasele reprezentaţii de Constantin repetiţiile la Mantaua de
tumeu ale Teatrului Act JURNALUL UNUl NEBUN de N. V. Gogol TEAlRUL "ANTON
cu Cetrtea soarelui şi ale PANN" din RÂMNICU VÂJ...CEA Data reprezentaţie!: 5 iulie
oaspeţilor cafenelei bucu- 1 999 Adaptarea scenică. regia şi scenografia: Adrian Roman
reştene "Green Hours" Distribuţia: Radu Constantin (Poprişcin), Corina Merişescu-Nadoş
cu Azj mă. Ubu (Coca (Sophie, Fetişcana, Medji), Gabi Popescu (Şeriful, Directorul,
Bloos şi Mihaela Ră Lacheul, Dirigintele de poştă. Marele Inchizitor).
descu). În acest context
•

•

•

•

..
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Gogol. Cel care i-a fost discipol şi prieten
apropiat în ultimii ani de viaţă, regizorul
Adrian Roman (debutant cu cinci ani în
urmă, la Galaţi, cu Naşul, tot după
Gogol), a pus în scenă Jurnalul unui nebun
păstrându-1 în rolul principal pe excelen
tul interpret Radu Constantin, unul dintre
actorii de frunte ai teatrului vâlcean.
În întunericul scenei, rareori sfăşiat de
spoturi de lumină ori de pâlpâitul unei
lămpi obosite, întâmplările vieţii sale sunt
evocate de Poprişcin când cu patos
euforic, când cu spaimă, cu nevolnic
protest sau cu oarbă disperare. Celelalte
personaje, care în alte montări, de pildă
aceea de la Botoşani, apar pe scenă, aici
se întrezăresc, doar, printr-o "fereastră"
deschisă către... subconştientul protago
nistului. Suficient, însă, pentru ca ivirile lor
să ne dea şi imaginea unor situaţii comic
groteşti, dar şi măsura talentului inter
preţilor - Gabi Popescu şi Corina
Merişescu-Nadoş, într-o suită de roluri mai bine zis, de crochiuri - realizate cu
iscusinţă şi nerv. Dar sentimentul perfor
manţei izvorăşte din forţa remarcabilă cu

care protagonistul îşi interiorizează parti
tura şi, în acelaşi timp, găseşte un şir infinit
de expresii mimice şi corporale, de o rară
şi violentă plasticitate, pentru năstruş
nicele lui peripeţii sau pentru "dialogurile"
cu căţeluşa Medji şi cu toţi cei ce popu
lează nefericita lui minte, până la criza
finală din ospiciu. Pândită ici-colo de un
exces de zel "psihologizant" şi de tehnică
elaborată, ce riscă să sufoce emoţia,

moral într-o lume unde însăşi aparenta
normalitate este minată de falsuri, de ci
nismul semenilor şi de absurd, îşi află con
sonanţe cu premoniţiile cenuşii ale tea
trului de la acest sfârşit de secol, dar şi
temeiuri de preţuire a unui travaliu artis
tic urmărit de spectatori, aflaţi şi ei pe
scenă, cu sufletul la gură.
Ion Parhon

Triumful
munc11

••

angoasa omului contemporan,
speriat de tot ceea ce TI înconjoară, de
fiică de Virginia
lipsa de comunicare, de necunoscut, de
Wootfl, piesă rămasă singurătate.
până astăzi în reperto Acţiunea este foarte simplă, aproape
riul celor mai impor inexistentă, întâmplările fiind înlocuite cu
tante teatre ale lumii, l discuţii despre viaţă, cu ura dintre sexe şi
a făcut cunoscut pe generaţii, cu dorinţa de a-1 chinui pe
Edward Albee, consid celălalt "pe Martha" sau " pe musafiri",
erat aproape în una după cum ni se anunţă la sfârşitul fiecărui
nimitate drept cel mai act şi la începutul celui următor.
bun dramaturg ameri Torturarea celorlaţi este însă, în egală
can după Arthur Miller măsură, auto-torturare, ironia faţă de
şi Tennessee Williams. ceilalţi - auto-ironie. Planurile diverse,
suprapuse, sensul încărcat de
-----,.,...--.---.----,..--..,.-:--, ambiguitate al cuvin
telor sau al acţiunilor
au fost perfect
_..J.._"LY"-<-'LL._._._...... _._..J..__,.�...,.,..L.l.__.,___, înţelese de regizor şi

S

crisă şi montată
în 1 962, Cui i-e

_

aJI 1-E FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF ? de Edwarcl Albee.
Traducerea: Anda Boldur TEATRUL "SICĂ ALEXANDRESCU''
din BRAŞOV Data reprezentaţiei: 27 iunie 1999 Regia: Mircea
Comişteanu
Decorul: VIOI"ee Penişori-Stepru
Distribuţia:
Vwginia ltta Marcu {Martha), Mircea Andreescu (George), Gabriela
Butuc (Honey). George Tudor (Nick).
•

•

•

�
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caustice şi dureroase
observaţii pe marginea
vieţii cuplului,
Dansul

morţii

August Strindberg, re
cunoscând însă că aici
este vorba de ceva mai
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tant concretizate de actori.
Am avut prilejul să văd mai multe variante
scenice ale acestei piese şi în teatrele
noastre, şi în străinătate; spectacolul
braşovean a avut ceva nou, dezvăluind
semnificaţii nebănuite până acum. Ele au
fost materializate şi puse în lumină mai
ales de către interprete, Virginia ltta

Marcu (Martha) şi Gabriela Butuc
(Honey). Dar şi actorii au fost buni:
Mircea Andreescu a redat singurătatea şi
conştiinţa falimentului moral şi intelectual
al lui George, iar George Tudor joacă la
început ezitările lui Nick. dorinţa de a-i
menaja pe ceilalţi, iar apoi siguranţa aces
tuia. Totuşi, cheia spectacolului a fost "în
mâna" femeilor.
Împreună cu Viorel Penişoară-Stegaru,
Mircea Comişteanu a propus un cadru
neutru, realist - living-ul unei case ameri
cane. cu scară interioară şi un spaţiu la
etaj, dând posibilitatea unor mişcări mai
variate, dar lăsând ca atenţia să se con
centreze asupra eroilor şi a relaţiilor din
tre ei.
Martha, în viziunea Virginiei ltta Marcu, a
fost în egală măsură rea, superficială,
cochetă, nemulţumită, senzuală, dar şi
imens de nefericită, finalul fiind mai mult

decât zguduitor, cu o umilă şi dureroasă
recunoaştere a înfrângerii. Momentul
cântecului "Cui i-e frică de Virginia
Woolf?", pe melodia de la "Who's Afraid
of the Big Bad Woolf?", a fost rezolvat de
actriţă pe cele mai diverse tonuri, cu
răutate, cu milă, cu dispreţ, cu batjocură
sau cu teamă de golul lăuntric şi de golul
din afară. Vorbind despre fiul ei, despre
copilul lor (inexistent), actriţa e pătimaşă,
convingătoare, sinceră, angajată, atât de
angajată încât trezeşte suspiciunea tocmai
prin puterea şi dăruirea cu care-şi descrie
unnaşul. Disperarea, dispreţul faţă de
ceilalţi şi faţă de ea însăşi au luat locul urii
faţă de bărbatul ei. Dansul morţii al lui
Strindberg s-a transfonnat în dansul sin
gurătăţii iremediabile, în dansul imposi
bilei iubiri şi al imposibilei fericiri. La
începutul veacului, autorul suedez s-a
oprit asupra cuplului legat prin iubirea

devenită ură. În anii '60, după două
războaie mondiale şi cucerirea cosmosu
lui, legătura dintre oameni nu mai este
detenninată de dragostea transfonnată în
duşmănie, ci de frica de singurătate, de
pustiul existenţial, de "marele lup rău".
În Honey. Gabriela Butuc ne-a oferit o
altă ipostază a singurătăţii totale. Departe
de inteligenţa Marthei, Honey e exem
plarul paradigmatic al fetei prostuţe,
îngrozită însă şi ea de acelaşi pustiu, şi
lăuntric, şi exterior. Nici băutura nu-i e de
folos micuţei Honey, cu isteriile şi dis
perările ei, cu trecerile ei de la naivitate la
durere sau ură, rezolvate de actriţă cu
acribie de miniaturist.
Spectacolul braşovean este un autentic
triumf al muncii atente a regizorului cu
actorii şi al actorilor care au înţeles şi rea
lizat respectul faţă de cuvânt

bătrâneţe

Ileana Berlogea

�inecete
Aspiratiene1mplinită

fără

. ..

�

extul lui Eduard Covali, mulţi ani
secretar literar la teatrul din Piatra
Neamţ,. a prilejuit în unnă cu două
decenii şi jumătate un spectacol care a
primit un râvnit "Premiu pentru fantezie
şi popularitate". De atunci, piesa nu s-a
mai jucat Faptul nu surprinde pentru că
textul nu rezistă, în fond, unor judecăţi
severe, dar, prin deschiderile pe care le
propune spre redescoperirea mitologiei
româneşti, poate constitui temeiul unui
aşa-numit "spectacol de regie".
Spectacolul lui Ştefan lordănescu pare
îndelung elaborat Meritul regizorului este
acela de a fi gândit unitar un eseu dra
matic dens, un poem al cunoaşterii de

T

"jocul ielelor", ideea fiind, precum la
Camil Petrescu, adevărul de care încre
zător te apropii, dar care îţi scapă, "ceva
tangibil dar greu de cuprins". Aceleaşi
fete, devenite zâne în Ţara Tinereţii fără
Bătrâneţe, dobândesc, în viziunea regi
zorului. dimensiuni urieşeşti, sugerând, în
acest fel, aspiratia umanului spre
"tinereţea fără bătrâneţe", o aspiraţie
niciodată împlinită.
Spectacolul începe şi se încheie prin câte
va întrebări: "De ce cad frunzele? De ce
seacă izvoarele? De ce mor oamenii?" Un
"de ce" la început şi la sfârşit de drum.
Ceea ce înseamnă că viaţa omului este o
continuă strădanie de căutare a propriei
identităţi. Un drum al cunoaşterii de sine.
sine, o meditaţie asupra destinului, : În montare nu redescoperim numai tul-�--deopotrivă înăl
TINERETE
FĂRĂ
BĂTRÂNEŢE
ŞI
VIAŢĂ
FĂRĂ
DE
MOARTE
de
ţător şi tragic, al
Eduard Covali după Ion Creangl• TEATRUL DE STAT din Nf.AD
omului.
Data reprezentaţiei: 1 5 mai 1 999 • Regia: Ştefan lordllnescu
Regizorul a re
Scenografia:
Doru Plcurar Muzica: Hie Stepan Mişcarea scenid:
uşit să vizuali
Sorin Batica
Distribuţia: Costin Glvazl (Dorde), Ioan Peter
zeze idei. Fabu
(Murgu).
Adriana Ghiniţl (Ghîonoaia, Bistriţa. O zână), Dorina
losul este es
tompat, ·accen Darie (Doina. O zână), Uliana Balica 6mpWteasa. Mlgura. O zână),
tul căzând asu Oaudia Stoica (Scorpia, Ciocârlia. O zână), Citea Blap (Fânt.ana. O
pra aspiraţiei zână), Mariana Danili (Branduşa. O zână), Jlw. Maria Dumilran
spre lumea idei (Sânziana. O zână), AlecandnJ Bairactan.l (Michiţiru Calcl-n
lor pure. Jocul şi străchini), Doru Nica (Sfor!ilă), Bogdan Coslea (Piatra de hotar,
cântecul corului Primul trecător), CUn 5tanciu 6mpntul, Hlizitul), Constantin
de fete ne trimit Florea (Povestitorul), Florin Covalciuc (Măscăriciul, Bradul), Vlacinr
cu gândul la CrAsnic (Un cetăţean).
•

•

•

•
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ci

rate costume) - şi a lui Sorin Batica, sem

interpretul aflându-se mereu în zona greu

ascultăm şi folclor neaoş românesc: cân

burătoare

întrebări

natar al mişcării scenice. În plus, lumina

de definit a stării de "râsu-plânsu".

tecul bradului, cântul dubaşilor, jocul

(ing. Lucian Moga), devine un personaj

Uneori, poate din pricina măştilor, textul

măştilor şi al căluşarilor - jocuri translate

distinct, încărcat de semnificaţii.

s-a auzit mai puţin. Actorii mai au încă de

din zona Banat-Crişana.

existenţiale,

O muzică auten

Regizorul are, de asemenea, meritul de a

lucrat la rostirea cuvântului, la mlădierea

tică veche, căreia îi este străin folclorul

fi şlefuit, în detaliu, contribuţia actorilor.

glasului, dar nu exprimăm rezerve faţă de

"de bloc, de Titan şi de Balta Albă" - cum

Costin Găvază, un tânăr actor format la

cineva anume, pentru că rar s-a întâmplat,

sublinia, polemic, regizorul -, o muzică de

şcoala de tradiţie a Iaşului, are din plin

pe scena arădeană, ca actorii să evolueze

dragoste şi singurătate, lucrată cu migală

datele personajului principal; iniţierea sa

în deplină unitate.

de Ilie Stepan, un profesionist în dome

în viaţă, trecerea de la copilărie la ado

Totuşi, spectacolul readuce în atenţie un

niu.

lescenţă, apoi maturizarea şi moartea au

colectiv artistic ce aştepta, credem, cu

Ştefan lordănescu a izbutit, credem, un

fost punctate cu sensibilitate şi cu o bună

nerăbdare, să-şi valorifice disponibilităţile

spectacol al esenţelor, ce beneficiază şi

expresivitate corporală. Ioan Peter se află

artistice.

de contribuţia unui talentat scenograf -

la primul său rol mare, un rol lucrat cu

Doru Păcurar (aici, autor şi al unor inspi-

credinţă şi cu disponibilitate interioară,

Lizica Mihuţ

1n sange

A

A

"J

'ai une abeille dans mon
sangl Elle me dit des mots
d'amour... "

sună

textul

unuia dintre fragmentele muzi
cale preluate de Florin Fieroiu
de pe C.D.-ul cu melodii dedi
cate lui Tristan Tzara. Cred că lui
Fieroiu îi dădea de mult târcoale
o albină care TI bâzâia să facă un

spectacol de dans cu actori, de
dans pur şi simplu, fără libret sau
dramatizare. Şi-atunci i-a găsit pe
Theodor-Cristian
Compania

sa

Popescu

teatrală

şi

777,

oameni tineri şi deschişi oricăror
forme de teatru. Apoi au găsit şi
un teatru, "Nottara", cu

un

director deschis oricăror forme
de spectacol, iar fagurele a tot
crescut până a devenit un tot
închegat, pe care I-au numit

DaDaDans.
Pe lângă jocul din titlu, Florin
Fieroiu s-a oprit asupra conexiu
nilor cu dadaismul pentru că
acesta se mula precum ceara pe
intenţiile sale, permiţându-i să
dea frâu liber visului şi copilărelii
şi să se eschiveze de la rigoarea
impusă de un scenariu. Cheia
acestui spectacol - la care, dacă
rezişti "din prima" până la capăt,
simţi

nevoia să revii, ca să-i

pătrunzi mecanismele - e oferită
de la început de unul dintre per
sonaje: "pare complicat, dar da
că aţi şti ce simplu e de reali

zat..'' Ca să-i faci pe actori să se
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mişte ca nişte dansatori profesionişti nu-ţi
trebuie decât o numărătoare de lemn, pe
care o meştereşti în aşa fel încât să poată
deveni suport pentru flori, sau mişcări, sau
vorbe poetice, legate între ele prin
elipse...
"Cum se cucereşte un public tot mai
agresat şi mai obosit?" se întreabă
Theodor-Cristian Popescu in programul
de sală. Păi în mai multe moduri: ori îi sugerezi când trebuie să râdă, ca să nu se
mai ostenească să gândească (asta e treaba serialelor americane), ori î1 agresezi şi
mai tare, provocându-i un şoc terapeutic
(cam aici tinde să se plaseze DaDaDans,
care numai un spectacol relaxant nu e).
lei mai întâi o mână de actori, faci cu ei un
stagiu, ii selectezi ce-i selectezi până
rămâne la creme de la creme şi, după in
delungi tatonări cu coregraful, chemi regi
zorul să dea coerenţă şi un plus de nectar
celor mai reuşite secvenţe.
Ceea ce rezultă poate fi gustat de mese-

: riaşii dansului ca DADADANS
TEATRUL "NOTTARA" ş1 COMPANIA
: un spectacol e TEATRALĂ m
Data reprezentaţiei: 30 iunie 1999
Reg1a:
: xemplar de miş Theodor-Gistian Popescu Scenografia: Ua Manţoc Coregrafia:
: care şi expresie Aorin Reroiu În distribuţie: llinca Goia, Daniela Minoiu, Gistina
: corporală realizat Torna, Dragoş Bucur, Alexandru Jitea.
: cu actori, iar de
: cei ai artei dramatice, ca unul de teatru devine artă.
: dans. În fapt, miza principală nu e aceea Aşa cum sună prezentarea, spectacolul
: de a-i face pe actori să danseze ca nişte este realizat de şi cu llinca Goia (sau
! profesionişti, ci de a le stârni creativitatea poate Goya?), Cristina Torna, Daniela
! expresiv-dinamică !atentă, aşa încât să Minoiu, Alexandru Jitea şi Dragoş Bucur,
! real izeze, precum Monsieur Jourdain, că tot unu' şi una.
Decorurile Liei Manţoc se reduc la două
: dintotdeauna ar fi putut dansa, dar nu
' ştiuseră.
diorame gen cabină-de-duş, iar costu
Nu lipsesc jocurile pe teme specifice
mele, fără croială şi culoare, sunt voit neu
workshop-urilor actoriceşti, tratate aici la tre şi degrabă-dezbrăcabile.
modul coregrafie - relaţii, atit udini, moti În final, actorii-dansatori se topesc sub
vări, intenţionalitate -, dar disciplinate
nivelul scenei, fără a p?.trunde in public, in
prin frazare, sincronizare, canon, crescen timp ce Dragoş Bucur oferă o ultimă de
do, variaţiuni. Textul anost, preluat dintr-o monstraţie de plasticitate corporală.
revistă de decoraţiuni interioare, capătă Nea Puiu, heblu!...
: astfel dimensiuni orgasmice, visele se
Vivia Săndulescu
: transmit prin empatie, hărţuiala sexuală
•

•

•

•

•

•

a
t
u
l
o
s
b
a
ă
r
e
i
m
e
Pr
O Întreprindere
incomodă
V

N

eîndoios, stagiunea aceasta i-a
fost
prielnică
d ramaturgiei
româneşti - sau, cel puţin, pie
selor premiate pe la diverse concursuri.
Nu, concursurile nu s-au desfăşurat tot in
stagiunea '98-'99 ce vă inchipuiaţi ? -,

C1 n e aJ u nge s u s
l a fix'?
-

dar datează, totuşi, din deceniul curent.
Astfel, au avut acum premiera -două din
tre cele trei piese laureate la Concursul
de dramaturgie "Carnii Petrescu" al
Ministerului Culturii, ediţia 1 997 (care a
premiat texte trimise în 1 996): după
Dumnezeu binecuvantează America de
Petre Barbu (Premiul 1), a venit la rând
Cine ajunge sus la fiX? de Dumitru
Solomon (Premiul Il); şi, cine ştie, dacă
sezonul mai dura o lună-două, poate
vedeam şi Alfiica! de Radu Macrinici
(Premiul III). Nu se poate zice că teatrele
nu se mişcă repede; până nu demult ni se
ofereau in chip de premiere absolute
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adâncind aici coordonatele ideatice ale
unei mai vechi schiţe dramatice de-ale
sale, Liftul, Dumitru Solomon oferă un
tablou teribil al intolerantei, violenţei şi
laşităţii ce constituie substratul unor relaţii
interumane cât de cât antagonice. De
îndată ce avem de împărţit cel mai mic
"interes", pare să spună autorul lui
Diogene câinele, acel
ONE AJUNGE SUS LA AX 7 de Dumitru Solomon TEAlRUL Diogene care căuta cu
NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI'' din IAŞI Data reprezen disperare omul, de
taţiei: 1 2 iunie 1 999
Regia: NikDiov Perveli Vdi
Scenografia: îndată ce confortul ne
Nicolae Mihllill Distribuţia: Emil Coşeru (Lunganul), Rolin Mircea este ameninţat fie şi
(Miopul), Petru Oubotaru (Grasu�. Doina Deleanu (Mediatorul); în pentru o clipă, tot ceea
alte roluri: Constantin Puşcaşu, Doru Aftanasiu, Otlilin Tudor ce înseamnă civilizaţie sau, poate, omenie Manea; voce: LMu Manoliu.
dispare şi la suprafaţă
tacole
îngrijite,
decente,
adesea iese fiara. Fiara care îşi va sfâşia nu numai
inteligente, aflate departe de încropelile rivalul direct, ci şi pe aceia care asistă
indiferenţi la spectacolul sfâşierii. Este
"de serviciu" de acum câţiva ani:
Un astfel de spectacol îngrijit şi inteligent meritul regizorului de a fi pus în evidenţă
este şi cel realizat, la sala Studio a Naţio sensurile piesei fără a neglija "ambalajul"
nalului ieşean, de Nikolov Perveli Viii.
lor vizual, dimpotrivă, dându-i percutanţă.
Cu ajutorul scenografului Nicolae Mihăilă,
Trebuie spus din capul locului că piesa nu
înlesneşte deloc o punere în scenă Nikolov Perveli Viii animă, ca să zic aşa,
comodă, pentru că acţiunea ei se petrece întregul spaţiu de joc, asigurând, prin
într-o cabină de ascensor oprită între prezenţa unor personaje inventate (un fel
de dubluri ale celor numite generic de
etaje. Nu e greu de închipuit câte bătăi de
cap îi dă regizorului (şi scenografului) o autor Lunganul, Miopul şi Grasul), atât o
astfel de limitare spaţială, mai ales că ea conturare mai netă a "mesajului" piesei,
face un puternic contrast cu amploarea cât şi o dinamizare "fizică" a conflictului. E
semnificatiilor
şi
o găselniţă regizorală inspirată, chiar dacă
piese scrise cu opt-zece ani în urmă. Este,
orişicât, un progres ...
Dar să nu fim acuma nici aşa de cusurgii.
Slavă Domnului că se joacă dramaturgie
românească (bună), infirmându-se astfel
je.laniile tradiţionale pe tema dată, care
încă mai umplu ore întregi de colocvii şi
dezbateri. Şi se joacă, de regulă, în spec-

•

•

•

•

•

��

Alice Georgescu

ideal

ronica de teatru are în mine un atJ.tor
pătimaş. În materie de teatru, în loc să
plâng şi să râd cu personajele, eu zâm
besc şi lăcrimez cu cronicarii. La teatru mă plic
tisesc, la cronica teatrală - niciodată! Am gus
turile mele în materie şi mă pricep la critici ca
puştimea la fotbalişti.
Cum ar fi să arate fotbalistul ideal? El nu poate
fi decât l.fi cocteil de vedete. Să aibă driblingul
lui Dobrin, şutul lui Hagi, codita lui Baggio.
Cum va să fie cronicarul petfect? Ca rm ghiveci
de critici!
În mintea mea de petfecţionist, cronicarul
teatral petfect ar trebui să posede precizia lui
Alice Georgescu, blândeţea Magdalen.ei
Boiangiu, răutatea Cristinei Dwnitrescu,
inteligenta lui Sebastian-Vlad Popa, subiecti
vitatea lui Victor Parhon, instinctul monden al

�

"baletul" acestor participanţi muţi duce la
lungirea peste măsură a unor momente,
precum şi la o iniţială perplexitate a privi
torului.
Punctul forte al spectacolului ieşean îl
reprezintă însă distribuţia, foarte bine
întocmită şi riguros condusă. Caracteri
zându-şi, fiecare, eroul cu precizie şi sub
tilitate, Petru Ciubotaru (Grasul, o victimă
clasică ce nu ezită însă, "la ocazie", să
înşface arma agresiunii), Florin Mircea
(Miopul, individ a cărui aparentă superio
ritate intelectuală nu rezistă prea mult
provocărilor) şi Emil Coşeru (Lunganul.
belicosul pe care o ameninţare mai
serioasă îl transformă de îndată în subal
tern perfid) oferă un întreit recital
actoricesc de foarte înalt nivel. Alături de
ei, Doina Deleanu (Mediatorul, figură
ambiguă dar, în fond, infinit odioasă) se
desfăşoară cu naturaleţe şi aplomb,
echipa "figuranţilor" contribuind şi ea,
printr-o mişcare scenică bine orchestrată,
la forţa de impact a spectacolului.
Tot e bine că, deşi "descoperite" târziu,
piesele autohtone au parte de montări
solide - mai bine decât să fie puse în
scenă repede şi prost. Până când specta
colele or să se facă şi rapid, şi mulţumitor
om mai aştepta şi noi, cu ochii aţintiţi spre
capătul tunelului...
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lui Adrian Mihalache, rezetva Irin.ei Coroiu,
pronrmtia franceză a Nataliei. Stancu, stilul
Savianei Stănescu, prestanta Floricăi Ichitn,
energia lui
Victor Scoradeţ, răbdarea
Marinelei Ţepuş,
gramatica
Marinei
Constantinescu, teoria lui Marian. Popescu,
practica lui Ion Parhon, capacitatea de admi
ratie a Fe1iciei MihaJi, lirismul Gabrielei
Hurezean, obsesiile lui Doru Mareş, expe
rienta Margaretei Bărbuţă, tinereţea Dianei
Popescu, entuziasmul Mironei Hărăbor şi
ochelarii cmt:in.ei Modreanu.
Dacă l.fi cronicar de teattu ar avea toate aces
te calităti exceptionale, att.fici ar fi l.fi veritabil
ideal şi rm om fericit. Din lumea de dincolo de
scenă şi culise nu i-ar mai trebui nimic. Poate,
cel mult, viteza la scris a lui ...
Horia Gârbea
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Al

an s a actorilor

ntr-o economie de piaţă
"sălbatică", precum a noas
tră, ce-i rămâne de făcut
actorului cu swplus de eneigie
şi defidt bugetar? Printre mul
tele îndeletnidri mai mult sau
mai puţin înrudite
Thaliei şi

foarte uşor, gentn.1 că . . . "Te uiţi
şi câştigi!".

Tot aşteptând să iasă în arena
teatrului 1V şi posturile particu
lare , 1VR a cedat pânj la urmă
ea, diminuându-şi considerabil
rata premierelor şi concentrân
du-se în egală măsură asupra
divertismentului. Lăsând. deo
"importurile" de tip 'ju
ta" ori "Surprize, sur
, al căror coeficient estetic
e nul din toate punctele de
vedere (cu excepţia . . . toaletelor
sofisticate ale răsfăţatei Andreea
Marin!), se ajunge inevitabil . la
"E şansa ta!", animată de Emilia
Popescu, cu aportul producăto
rului delegat Horia Moculescu
şi al tandemului executiv Şer
: ban Marinescu-Ştefan � 0 emisiune durninicală din start
sortită să intre în loială com
"ministru al
Mia.ufonul, substituit bastonu petiţie cu "Duminica în familie"
lui de mareşa!, poate metamor de la Antena 1 , propulsată în
topul audienţei de "civila", dar
(sau
foza un star
viceversa),
fermecătoarea Miluela Răqu-

lescu-Bănică. Pentru a câştiga
avantaj, 1VR şi-a luat aliaţi pe
imbatabilii Gheorghe Dinică şi
Marin Moraru, constanţi amfitri
oni care-i stau alături la bine şi
la rău blond-roşcatei actriţe a
Teatrului "Bulandra", swprin
zător de dezinvoltă şi plină de
aplomb (de altfel ca şi pe
scenă, unde o aşteaptă - să
sperăm - marile creaţii cuveni
te!), căreia i se oferă cu prilejul
acestei emisiuni de elevat enter
tainment şi câte un rol-rol.
drept că de sched sau "'-'. ......
,
câteodată chiar în com

meciubiduieşte asisten
rile de �� gustibus...
I rina Coroiu

ul teatrului românesc

upă căderea cortinei şi înainte de bus
culada finală spre ieşire, se petrece un
episod identic la toate teatrele şi la toate
reprezentaţiile: aplauzele. Se spune despre
spectatorii din România că - neam meridional
- sunt foarte binevoito1i. Totuşi, nu se ştie de
ce, se simt întotdeauna obligaţi să fle politicoşi.
Să bată din palme ridicându-se mereu în
pidoare, indiferent dacă e vorba de prenrieră
ori de o reprezentaţie de serie. Să arate că, orice
ar vedea, le place peste măsură; ca şi cum ar
căuta astfel să-i încredinţeze pe artişti că, deşi
aplaudat cu frenezie, spectacolul de ieri a fost
doar un ornarnent de frişcă, abia cel de faţă e
prăjitura. Primii sar de pe scaune cei din rândul
întâi, apoi, treptat, cuprinsă de jenă, aban
donează şederea şi restul sălii . Un public
înflăcărat care se îndrăgosteşte, ca un Don Juan
infidel, în fiecare seară de altă "făptură" teatrală

pe care o uită apoi pentru următoarea . Există în
acest comportament un entuziasm sincer (cam
naiv), sau este o reacţie mecanică? Nu pledez
în favoarea &t.1Spiciunii şi reticenţei în rândul pu
bliculLri, ci pentru niscaiva discernământ. Le-aş
cere spectatorilor să nu le fle ruşine de
fluierăturile cu care mUlte dintre aplauzele în
pidoare ar trebui înlocuite. Să ia exemplu de la
publicul elisabetan în spedal la capitolul con
testaţii, nu nun1ai în ceea ce priveşte patima
felidtărilor. E sănătos, credibil şi decent să arăţi
ce crezi cu adevărat, nu să confunzi laşitatea cu
manierele elegante. la. Scala din Milano, când
Pavarotti ia o notă falsă, se aud huiduielile celor
care sunt mai curajoşi, dar au şi urechea mai
fină . Aşadar, să dezaprobi nu înseamnă că vrei
să te pui împotrivă. Uneori dovedeşte vigilenta
unui spectator cultivat.
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Mirona Hărăbor
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plural

D

acă dolinta supremă . poate de realist-sugestive: din
a x-egizoarei Matina · culise se auziseră exclamaţiile

la corrida
"spectatorii din sala
(excelentă idee regizorală!), iar
de spectacol" (sic!) să ' elin scenă
scos, însoţit de
r.lmână "la fel de epuizaţi ca . alaiul copiilor (altă idee remarintetpreţii de pe sceru'i, aşa cum
publicul de la corrida e la fel de

epuizat

Emandi-Tiron

ca

taurul

sau

()

duratei

ce

asista

larea can1. sărăcuţă - ca spaţiu

de des�e, d� ·i ca pres
tanţă a execuţiei - a picado
tilor. . .

Dar,

tachinării

mai apoi,

Micaelei

scena

de

c-.ătre

tore

adorul"' - s-a împlinit doat·
pricina. . .

ca · mulţimii

-

altul destul de caraghios: defi

din

excesive

a

reprezentaţiei, în schimb inten

ţia sa ca mont..'lre'cl "să fie tumul
tuoasă

ca

o corrida" a fost evi

dentă, mizanscena având deo
potrivă (într-o alternanţă aiuri
toare), momente de sublim şi

de ridicol.

Sublin1ă era, astfel, idee-el funda
mentală a regizoarei de a aşeza

de la bun început p:>vestea de

dragoste sub semnul Morţii ce
pândeşte pretutindeni; ridicolă

a fost, în schimb, vulgara mate
rializare a acestei Morţi într-un

personaj mlectiv, alcătuit dintr-un

nwnăr variabil de tinere per
soane

înveşmântate

în

alb

(după moda veacului anterior),
care

ba stau tepene, ba de

ffiează, ba . . . baletează! Imagi
naţi-vă doar prima lor apariţie:

în timp ce se cântă uvertura, din
arena corridei aceste Morţi urcă

un sicriu de
�1:iclă gol şi ies brusc în calea

purtând pe umeri

Carmencitei, ca o prevestire fu

nestă pentru propriul ei destin. : cabilă, prin care se anticipează : camarazii lui Don Jose avea să
:
prezenta ulterioară a corului
fie savuroasă (admirabilă fiind

Splendid "semn", desigur. Numai

că, din păcate, lucrurile nu

acestora în drarnaturgia muzi

şi interpretarea plină de natu

Morţile înain-

cală a operei), taurul sacrificat

raleţe şi de

tează la rampă, coboar.l coşciu-

(evident,

Colpoş,

gul în poziţie

dentă),

se opresc aici.

verticală şi - ca

pentru un nun1ăr de iluzionism

- îl deschid în faţa publicului
(deşi acesta

încă

văzuse prea bine,
din ptima clip-.1, că înăun-

tiu nu se

află ninlic!). Secventa

în cauză este cu atât mai ne-

într-o

aşa

luptă

prece

că normal ar fi fost

�
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precedente,

cât

se :

strălucită revanşă după acea jal

ca şi toreadoml răpus acum în

nică

să fie efectiv (adică în
carne şi oase) purtat afură din

întrudl.ipat-o în precedenta pre

arenă

arenă, fie pe braţe, fie pe o

Desdemona

pe

care a

mieră a Operei Naţionale Ro
mâne; de unde se vede cât de

targă, fie chiar pe umeri, ca un

importantă

erou . . .

liric, prezenta Lmui regizor veri

potrivită în raport cu acţiunile : E drept că ş i înaintea acelui
scenice

candoare a Marianei
care îşi ia astfel o

moment

perubil

mai
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fusese

este,

şi în

teat:IUl

tabil, care să ştie să lucreze cu

intetpreţii . . .), scl1.imbarea gărzii

avea să aducă (pe lângă
coborîrea şi ridicarea clrapelu
lui) picanteria Lumi soldat în
târziat în front, iar apariţia
lucrătoarelor dincolo de ză
brelele gardului, în CLutea fa
bricii ele ţigări, avea să propună
o rezolvare spectaculoasă pen
tn.J corul tinerilor care le
aşteaptă.
umai că - i.:'l.făşi din
păcate - aceştia privesc tot tim
pul spre public (adică... spre
ditijor!), în loc să se uite cu
nesaţ la acelea despre şi pentm
·e cântă! Infmit mai bine este
re-.ilizat corul lucrătoarelor, pe
parcw-sul căruia interpretele -

'

operei, când Ca.nnen şi prie
tenele ei îşi vor ghici viitorul.
'i apariţia Carmencitei , în pla
nul cel mai înalt al scenei,
înghiontindu-se cu alte lucră
toare, este remarcabilă, ca şi
lipsa de interes pe care initial o
rnanifestă fată de ea Don Jose,
ocupat s;;'i tot împletească la o
frânghie (aceeaşi cu care, mai
apoi, îi va lega eroinei mâinile).
Faptul că floarea vrăjită pe care
i-o amncă ea cade exact în
momentul când în orchestră
răsună motivul Moftii face însă
ca trecerea prin scenă a tmeia
dintre Mortile create de către
regizoare să fie de-a
dreptul pleonastică,
producând
chiar
ilaritate.
Pe cât de ·reuşită fu
sese - cum spu
neam
cea clintâi
apariţie a Mic-aelei,
pe atât ele banală
este rezolvarea sta
tică şi conventională
a duetului ei cu Don
Jose. Imediat, însă,
urmează o scenă
excelentă: confn.m
tarea celor două ta
bere de lucrătoare
este deosebit de
dinamică şi de con
vingătoare . Banalita
tea revine o dată cu
"Seguidilla", pe care
Carmen o cântă . . .
gospodăreşte, stând
aşezată! În fine, e
vadarea eroinei cu
concursul lui Don
Jose, arestarea şi de
gradarea acestuia se
produc într-o învăl
m.ăşeală ce încheie
destul de confuz primul act
Cum spaţiul nu-mi permite să
parcurg
tot
aşa
"duşurile
scoţiene" ale celorlalte trei acte,
voi consemna doar, în contul
celor "calde", fusta pe care
Escamillo o împrumută de la o
gitană şi o transformă în capa
cu care încearcă să o provoace
pe Carmen la o corridă a
dragostei, iar în contul celor
"reci",
Moartea
care
se
scălâmbăie în spatele lui Don
]ose (vezi Doamne, vrând să
-

departe ele a înţepeni în poze
studiate, cum se întâmplă în
general în ansambluri - con
tinuă să se plimbe şi să coche
teze. Pe de altă parte, vestiarul
gamizoanei este mereu plin de
soldaţi care se odihnesc, se
îmbracă sau se dezbracă, miş
carea lor accentuând impresia
de veridicitate a acţiunii sce
nice. În plus, în mâinile acesto
ra apar pentu prima oară cărtile
de joc ce vor deţine un rol atât
ele important în actul m al

planeze asupra-1, ca o pasăre
ele pradă) şi celelalte Morţi care
se tot vântură prin alte scene,
apoi cvintetul contrabandiştilor,
aşezat exact ca-ntr-o poză de
familie, când în stânga şi când
în dreapta scenei, dar totdeau
na neclintit şi cu faţa la public
(moment ele un ridicol de
săvârşit nu munai prin schema
tism, ci şi în relaţie cu caracterul
conspirativ al planului la care se
referă textul cintat) i - în ge
neral - numeroasele tropăieli şi
amncări de obiecte pe jos, care
bruiază din cale-afară audiţia
muzicală. Spectacolul se în
cheie cu o secventă de un
absurd perfect: când Don Jose
îşi cântă ultimele cuvinte ''Vouz pouvez m'arreter; c'est
moi qui l'ai tuee" -, ar trebui ca
publicul să năvălească în scenă
spre a-1 imobiliza, căci nu alt
cuiva decât spectatorilor li se
adresase aceast::1 replică finală a
operei!
S-ar putea crede că toate aceste
suspendări ale logicii elemen
tare nu sunt alt eva decât con
cesii făcute de către regizoare
cântăreţilor, ale căror glasuri n-ar
putea răzbate altfel până în sală.
Ei bine, nu-i deloc aşa; dovadă,
faptul că acelaşi DonJose cântă
şi joacă sublim "Aria florii'', de
pildă, vocea sa auzindu-se mi
nunat şi atunci când interpretul
se află tocmai în fundul scenei,
ba chiar întors cu spatele către
sală. E drept însă că acest Don
]ose
(pe
bună
dreptate
ovaţionat furtunos la scenă
deschisă) a fost la premieră
Corneliu Murgu - tenorul pe
care într-o cronică trecută l-am
numit "Salvatorul lu.i Zeffirelli " şi
care între timp . . . a mai salvat şi
alţi regizori, în montările lor de
la Opera Naţională Română!
Pentru cele patru roluri din cele
trei premiere realizate de către
teatrul bucureştean în numai
cinci luni de zile, Corneliu
Murgu a fost de altfel distins nu
demult cu Premiul pentru solis
tică vocală , decernat de revista
"Actualitatea muzicală".
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Coppelius
+ Barbie
a

L:ov

versiune contemporaneizată a

dar la noi, până în prezent, incercarile în

un soap ballet de matineu. În libretul ltti

unei lucrări de repertoriu univer

această direcţie s-au limitat la moder

Răzvan Mazilu accentul e deplasat dinspre

sal nu o înlocuieşte pe aceasta, ci

nizarea vocabularului coregrafie şi la

dragostea firească a tinerilor însurăţei

cunoaşterea ei prealabilă de

ajustarea câtorva detalii de story. Nu ştiu

Swanilda şi Franz, aflaţi în opoziţie cu

dacă la

Română din Timişoara a

mefistofelicul Cop�lius, către nevoia de
afecţiune care validează demerst.1l oricărui
creator,

inevitabil subj ugat de în u

chiparea visurilor sale. Retatia de

foj'd\

a

poveştii devine cea dintre Swanllda şr

Coppelius, în care ultimul cuvânt îl

av

emoţia şi compasiunea
Spaţiul fabulos - exoticul est-european
din muzica de caracter a lui Leo Ddibes
- devrne exoticul star-system-ului holly
woodian.

M ickey

Mouse,

Marilyn

Monroe, Superman, Charlot, Elvis sau
Albă-ca-Zăpada sunt miturile copilăriei
n astre de azi şi totodată prizonierii pro
priei 1or imagini mediatice. Ca atare, ei
pot fi trataţi ca obiecte (păpuşi) şi demî

tizaţi prin chiar jocul nostru "de-a gos
podăria" cu ele ...
Aflat la primul său balet integral, Răzvan
Mazilu

concepe o coregrafie

relativ
se

simplă, aparent accesibilă, în car

îmbină dansul de salon. cel contemporan
şi pantomima Întregul spectacol e dansat
în pantofi, lucru mai puţin uşo[ decât
pare, întrucât necesită o cu tbtul altă
tehnică decât aceea cu

c;gre

balerinii sunt

obişnuiţi. Decupajul muzrcal

secvenţial

şi dinamic - original îi oferă o sursă

bogată de umor şi îi înlesneşte demon
straţia că o diversitp.te

e stiluri se poate

ructuri rit:'rok.e "şi
suprapune aceleiaşi st
.
�
chiar melodice: pe celeb le mazurci din
actul ! se dansează rock, c arleston şi can-

can!
eâttne[l

o)ocaru

•

e

o qplreasii se:>.<y -

purtând o rochiţă minusculă, dar

şi descurcându-se de mj une î ,
cu toc cui. După cum ea 1ns
teriz

� tenă
a n of
ti

ăşf îşi carac�

erson 'u l, "Swanilda e s·ngura

persoană normală dintr-o stranie lume a
·naltei
de a demonstra perenitatea temei sau a

ocietăf ,

Liviu Apetroaie rezolvă degajat un Franz

mesajului său. De cele mai multe ori par

montarea semnată de Răzvan Mazilu în

titura muzicală e menţinută nealterată, iar

încheierea stagiunii

imatur, fils a papa instabil sentimental, cu

regândirea vizează libretul, limbajul scenic

o �re sivitate fizică şi facială remarcabilă.
1 998 1 999 e într;;t �;:.!:;;�
�:-==;.;;;;.;;;;;;;,;;;;
Coppelius (Cosmin lovuţă) pare înrudit
adevăr nouă în raport cu orice versiune

şi, evident, situarea spaţio-temporală.

trad ţ
i ională.

mai degrabă cu Unchiul Drosselmeyer

Lifting-ul se practică în balet de multă

Deşi pedalează mult pe comic şi implică

din Spargatoru l

vreme, mai ales de la Mats Ek încoace,

tot păpuşi, Coppelia sa nu mai e (doar)

frământat, sub o înfăţişare de o eleganţă

�
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de nuci:

un suflet cald şi

cadaverică.
Autorul însuşi al poveştii in�iale este
cooptat în ea sub chipul bancherului
Hoffman (Constantin Gâdea), un Al
Capone jovial pe post de gazdă şi de
socru mare.
Tot nou este şi savurosul Invitat t vestit
Tn Coppelia: cu peruca blo dă buclată,
picioare lungi superbe, mobil şi extrem
de muzical, Ruslan Rotaru, actor al
Naţionalului timişorean, e o apanţie

;

adorabilă, pe care ţi-ai dori-o de ma1
ma:re întindere.
Excelente sunt şi decorurile - arh. Cătălin
Ionescu-Arbore -, croite din câteva elemente mari, cu încărcătură simbolică. În
contrast cu simplitatea lor, costumele
sunt şic, foarte colorate, pigmentate prin
măşti şi machiaj. Jocul de dimensiuni
(pianul cât un perete şi cel de jucărie) şi
alte câteva mijloace sugestive dau alter
nanţa de atmosferă Great Gatsby/Fran-

kenstein...
Şi ce plăcere să reîntâlneşti la un specta
col de balet orchestra în fosă, mai ales
când ea sună bine, sub bagheta lui Ion
Iancu, mai îngrijit decât la O.N.R.!
După un prelungit con de penumbră,
baletul Operei din Timişoara e decis să
revină în prim-plan. Coppelia în regia şi
coregrafia lui Răzvan Mazilu este un pas
(de dans) hotărît înainte.
Vivia Săndulescu

Căciulissimo sau
Allegre to dansabile
c n tanta fantasia

..�-

·

ozartissimo, laTeatrul de Balet

Viz1unea lui asupra muzicii mozartiene e spre cer. În fiecare secvenţă, un colţ de
"Oieg Danovski" din Constan- i personalizată tocmai prin eludarea ilus pagină e ridicat pentru a permite ecorche
ţa, e alcătuit dintr-o suită de traţiei, prin sondarea poteci lor neumblate
ul circulaţiei sanguine prin venele
încă de interpretările tradiţionale. Artistului ...
t1v: fieca secvenţă e o perlă înşirată
Imaginea
dinamică
devine
astfel La fel de important ca şi spectacolul în
într-un colier i îşi are propria-i oglindire spumoasă, imprevizibilă, barocă prin
sine va fi fost contactul coregrafului cu o
Sidefie a câte unei pasiuni umane. pitoresc şi unicitate.
trupă care are un repertoriu preponde
Artistul-creator şi/sau interpret îşi duce Personajele sale nu vin dintr-un timp rent clasic, precum şi deschiderea adânci
povara propriei bogăţii, cu toate (de)finit: ele pot fi saltimbanci, comedieni tă de acesta in rândul soliştilor consacraţi
avatarurile ei, rămânând mai întâi om, fie dell'arte, travest�i sau acrobati medievali,
(Felicia Şerbănescu, Aliss Tarcea. Costel
el g iu sau muritor de rând.
Georgescu, Jenna Johnson. Olimpia Chesau pot purta haine moderne. În pofida
Dan Mastacan
cealaltă jumătate de apetenţei pentru comicul uneori derizo ' ţa) şi a celor potenţiali (Gigel Ungureanu,
rodie, alătun de Gigi Căciuleanu, a unui
riu, ele nu (re)cunosc doar plăcerea jocu Mădălina Dan, Sorina Şerban, Dan Boeru
tandem artisti de cursă lungă - le-a
lui, relaţiile umane ca foc de artificii, ci şi
ş.a.). Fascinant prin bogăţia de imagini
asamblat într-un întreg rotund, de o mar visarea, nel::l reptatea de a nu putea zbura vehiculate în timpul montării şi prin
cată teatral itate, şi le-a luminat privilegiind sau tristeţea sfâşietoare a mizeriei.
minuţia pe care o imprimă execuţiei,
metafora dinamică. Costumele sunt re
Deşi îşi permite toate fanteziile stilistice şi Căciuleanu este un personaj spectaculos
create de CarmenCita Brojboiu, ca şi cele mai insolite amestecuri expresive, în sine, cu care e un privilegiu să cola
decorurile: o draperie-cortină pentru o Căciuleant.� practică un dans contempo borezi.
lojă- enă, pe unde se poate transcende ran neostentativ, în care se mai întâlnesc
Luminile se sting, iar şi iar. De fiecare dată,
pragul dintre lumi şi o sumedenie de vârfuri întinse, piruete şi sărituri clasice.
când se aprind, Artiştii sunt la rampă,
cubun, din care dansatorii îşi modelează Contemporanul se întâmplă de la brâu în făcând o plecăciune adâncă publicului ...
V. S.
spaţiul. Mobilitatea ŞI ingeniozitatea aces sus (tors. (lraţe şi cap) - adică de la inimă
tora îl duce pe spectatorul român cu gân
dul la vaiizele Danaidelor lui Purcăr e:
având în comun frecventarea culturii
impgistice franceze, Mozartissimo este
ins� incontestabil anterioară spe!=tacolu
lt.�i de teatru.
Afinităţile elective care 1-au inspirat lui
Gig1 Căciuleanu nu
ai puţin d op
lucrări pe muzica ui ,Mozart par-.să.rezide
Tn
part)cularităţl
psi o-structurale
comune: ca şi Mozart, Căciuleanu se
simte un veşnic copil mare, per.1tru care
creaţia e un alt fel de a respira şi care îşi
păstrează în orice împrejurare candoarea
privirii, refugiindu-se în artă şi in propna-i
Inocenţă atunci când tragismul lumii
devine insuportabil.
·
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cea maz . . .
•

1998 . 1999

alcătuit de

1 7 aitid

CEL 1\iW I3U'L CEA 1\iW f3U'.JĂ..
1. Piesă românească cont�
reprezentată
2. Piesă străină conterT1>0rană reprezentată
3. Spectacol
4. Regizor
5. Scer110graf
6. Actor

7. Actriţă

a IVuzic:ă de scenă

9. Mişcare scenică

10. Teatru
11. -Şi cel mai supărător fapt teatral.
MARGARETA

BĂRBUŢĂ

teotra/i biJa.Jreşteni

3. :Duzia comică de Pierre Cornelie, regia:
Alexandru Darle (Teatrul de Comedie)
4. Alexandru Darle :Duzia comică
5. Dragoş Buhagiar şi Irina Solomon Costum.ele!..., scenariul şi regia: Dan Puric
(Teatrul ,,Notta.ra"), Şcoa1a kmeilor de Moliere
(Teatrul Mic), Dragoste în ha1a de peşte
6. Radu Beligan - Guglielmo, Numele trandafi
nJiui după Umberto Eco (TNB)
7. Mariana Mihuţ - Zoe, I..evantul de Mircea
Cărtărescu,
scenariul:
Cătălina
Buzoianu
(Theatrum Mundi), Anna Fierling, Mutter
Courage de BertOlt Brecht (Teatrul "Bulandra")
8. Iosif Herţea - I..evantul, Mutter Courage
9. Maiou Iosif - Costum.ele! , scenâriul: Dan
Puric (Teatrul ,,Notta.ra")
-

•••

1. Transfer de personalitate de Dwnitru
Solomon (Teatrul Valah din Giwgiu)
2. Dragoste în ha1a de peşte de Israel Horovitz
(TNB)

10. TNB
11. Faptul că teatrele ne păcălesc, oferindu-ne
spectacole cu piese vechi, cărora le dau titluri

noi.
ILEANA BERLOGEA

1. Dwnnezeu binecuvântea2ă
Atnerica de Petre Barbu
(Theatrum Mundi)
2. Tacâm.uri de pui de Spir6
Gyorgy (Teatrul "Bulandra")
3. Mutter Courage de Bertolt
Brecht, regia: Cătălina Buzoianu
(Teatrul "Bulandra")
4. Vlad Mugur - SJugă Ja doi
stăpâni de Carlo Goldoni
..--- (Teatrul Naţional din Craiova)
5. Mihai Mădescu (decor) Numele trandafinJlu.i
6. Victor Rebengiuc - Lear,
�1!111--� Regele I..ear de Shakespeare
(Teatrul "Bulandra")
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling
8. ]. Bock, ]. Stein, S. Harnick Scripcarul pe acoperiş (Teatrul
Evreiesc de Stat)
9. Florin Fieroiu - SJugă Ja doi
stăpâni

�
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10. Compania 777
11. MAGDALENA BOIANGIU

1. Aceşti nebuni Jăţarnici de Teodor Mazilu
(Teatrul ,,Nottara")

2. Dragoste în bala de peşte
3. Duzia comică
4. Cătălina Buzoianu - Mutter Courage
5. Dragoş Buhagiar şi Irina Solomon - Şcoala

kme:ilor, Dragoste în bala de peşte
6. Petre Gheorghiu - Martin Weller, Gin-Rununy
d Donald L. Coburn (Teatrul "Bulandra")
7. Mariana Mihut - Zoe Anna Fierling
8. llustraţia muzicală a spectacolului Domni
şoara Julie de August Strindberg, regia: Liana
terchi (Teatrul Mic)
9. Malou Iosif - Costw:nele!
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
1 1. Stilul şi esenţa plângărete ale tutt.rror dezba
,

·

.••

t

rilor despre

mânesc.

prezentul

şi viitorul teatrului

IRINA COROIU

1. Despre sexul femeii ca un. câmp de luptă
în ră2boiul din Bosnia de Matei V!şniec

(Teatrul Mic, Teatrul Naţional din Timişoara)
2. îngeri în America de Tony Kushner
(Compania 777 şi Teatrul "Nottara")
3. Duzia comică
4. Alexandru Darle - Vifond de Barbu
tefănescu Delavrancea (Teatrul "Nottara"),

Duzia comică
5. Maria Miu - Vd'onll, Duzia comică
6. Marcel Iureş - Utopistul, Cetatea soarelui
după Tommaso Campanella (Teatrul Act),
Chiriac, O noapte fu.rtunoasă de I.L.Caragiale

(SMART şi Teatrul Odeon)
7. Rodica Negrea - Dorra, Despre sexul
km.eii. .. (Teatrul Mic)
8. Iosif Herţea - Proscrisa de Saviana Stănescu
(Teatrul Dramatic din Galaţi)
9. Mălina Andrei - Proscrisa
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
11. Incertitudinea în care plutim.

înţeles a majorităţii covârşitoare a tinerilor actori

profesionişti.
MIRCEA GHIŢULESCU

1. Despre sexul femeii...
2. Tacimuri de pui
3. Pasărea albastră de Maurice Maeterlinck,
regia: Cristian Pepino (Teatrul "Ţăndărică")
4. Mihai Măniuţiu - Cetatea soarelui, O noapte
furtun.oasă

5. Iia Manţoc - Slugă 1a doi stăpâni
6. Viorel Comănici - Iordache, Aceşti nebuni
făţarnici; George Motoi - Iorgu Bănescu,
Generaţia de sacrificiu de I. Valjean (TNB)
7. Irina Movilă - Agnes, Şcoala femeilor, Rodica
Negrea - Dorra

ALICE GEORGESCU

8. 9. Florin Fieroiu - DaDaDans (Teatn.u "Nottara")
10. TNB
1 1 . Faptul că t.m dramaturg de talia lui Dumitru
Solomon ne îndeamnă să nu citim dramaturgie*.

1. Dumnezeu binecuvân.tează
.
America
2. Tacimuri de pui

FLORICA /CHIM

3. Slugă 1a doi stăpâni
4. Vlad Mugur - Crima din strada Lourcine de
Eugene I.abiche (Teatrul Tineretului din Piatra
Neamt), Slugă 1a doi stăpâni
5. Maria Miu - VifonJl, Duzia comică
6. Marcel Iureş - Chiriac
7. Mariana Mihut - Zoe Anna Fierling
8. Muzica spectacolului Tttnon din Atena de
Shakespeare, regia: Mihai Măniuţiu (Teatrul
Naţional din Craiova)
9. Malou Iosif - Costumele!
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
11. Vorbirea scenică imposibil de auzit sau/şi de
,

.•.

1 . Vlfond
2. Tacimuri de pui
3. Slugă 1a doi stăpâni. Duzia comică
4. Vlad Mugur - Slugă 1a doi stăpâni. Alexandru
Darie - Duzia comică
5. Iia Manţoc - Slugă 1a doi stăpâni

6. Valer Dellak.eza - Tru.ffaldino, Slugă 1a doi
stăpâni
7. Vuginia Itta Marcu - Martha, Cui i-e frică de

• u, dt:rrm.6g re tafa u Dtrritru Sobn:rJ n-a hEnn:Jt pe ri11eri s?J ru m:i
c:IEa:cCJ � d a CIXJStDtat - ţxr Ş smpL ru l1istEt.e - dJ ru se � do
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llf

Vttgi:nia Woolf? de Edward Albee ,

Elena

3. Conu' Leonida :fată cu reactiunea de I.L.

Sergheevna, Şantaj de Liudmila Razumovskaia

Caragiale, regia: Claudiu Goga (featrul "Sică

(Teatrul "Sică Alexandrescu " din Braşov)

8. Adrian Enescu - V.tforuJ. Iluzia comică
9. Maiou Iosif - Costwnele!
10. Teatrul Naţional din Iaşi
11. Penuria!!!
...

Alexandrescu" din Braşov); Levantul
4. Cătălina Buzoianu - Levantul; Alexandl.U
Dabija - Gâ1cevile din Chioggia de Ca.rlo
Goldoni (Teatrul Naţional din Iaşi)

5. Axenti Marfa Gâ1cevile din Chioggia
6. Mircea Andreescu Leonida, Conu' Leonida
:fată cu reactiunea, Tocilă, Cum vă pJace de
Shakespeare (featrul "Sică Alexandt·escu " din
-

-

DORU MARE$

1. Proscrisa
2. Cetatea soarelui

3. Cetatea soarelui; Bizarmonia de N. Brânduş

şi Al. Tocilescu (ARCUB)
4. Igor la.rin - livada de vişini de Cehov
(featml Tineretului din Piatra Neamt)
5. Aurel Vlad Cetatea soarelui
-

6. Marcel Iureş - Utopistul
7. Gabriela Crişu - Sylveta, ROtnanţioşii de

Braşov)

7. Vivian Alivizache - Florence Rizzo, Dragoste
în haJa de peşte
8. 9. Brânduşa Mircea -

Gâ1cevile din Chioggia

10. Teatrul Naţional din Craiova
11. -

Eclmond Rostand (Teatrul Tineretului din Piatra

ION PARHON

Neamt)
8. Muzica spectacolului Livada de vişini, regia :

2. NumeJe trandafin.du.i

Igor la.rin
9. Florin Fieroiu - DaDaDa.ns

1o. Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
11. Moartea Leopoldinei Bălănută.

1. 3. Iluzia comică
4. Alexandru Darie - Iluzia comică
5. Lia Mantoc - Slugă 1a doi stăpâni

6. Valer Dellakeza - Tru.ffaldino, Slugă 1a doi

stăpâni
ADRIAN MIHALACHE

7. Lmninita Gheorghiu - Bătrâna, Tacâm.uri de

1. Transfer de personalitate
2. Libertinul de Eric-Emmanuel Schmitt (featrul

pui
8. Adrian Enescu - Iluzia comică
9. Maiou Iosif - Costwnele!...
10. TNB
11. Numătul impresionant de mare al specta
colelor mediocre .

"Bulandra" )

3. Iluzia comică

4. Vlad Mugm - Slugă 1a doi stăpâni
5. Maria Miu - Iluzia comică
6. Bogdan Talaşman - Percinet, Ro:man.ţioşii
7. Raluca Petra - Josie Evanghelista, Dragoste în
haJa de peşte
8. Adrian Enescu - Iluzia comică
9. Mălina Andrei - Proscrisa
10. TNB
1 1. Chinurile zadarnice ale Satanei, indiferent că

-

6. Valer Dellakeza - Tn.lffaldino
7. VIrginia Itta Marcu - Martha, Gabriela Butuc 
Honey, Cui i-e frică de Vttginia Woolf?

e drept şi bun.
DOINA PAPP

1. Despre sexul femeii.

VICTOR PARHON

1. Nu s-a scris încă.
2. Dragoste în haJa de peşte
3. Iluzia comică
4. Alexandtu Darie - Iluzia comică
5. Maria Miu Iluzia comică

.•

2. Tacâm.uri de pui

8. Adrian Enescu - Iluzia comică
9. Maiou Iosif - Costtunele!
10. Mă mai gândesc.
11. Regia lui Dragoş Galgoţiu la Regele I..ear, la
.••

3. Slugă 1a doi stăpâni

4. Alexandl.U Darie - Iluzia comică, V.tfonJI;

Vlad Mugur - Slugă 1a doi stăpâni

5. Maria Miu - V.tfon.JI, Iluzia comică;

Lia

Teatrul "Bulandra" (director: VIctor Rebengiuc)

Mantoc - Slugă 1a doi stăpâni

LUDMILA PA TLANJOGLU

6. Marcel Imeş - Utopistul
7. Mariana Mihut - Zoe Anna Fierling

2. Tacâm.uri de pui

,

8. Adtian Enescu - V.tfon.JI, Iluzia comică
9. Maiou Iosif - Costutnele!...
10. Teatrul " ottara", pentru mecfui pozitivă con
stantă a demersului cultural-teatral şi pentru rit
mul susţinut al activitătii sale.

11. CONSTANTIN PARASCHIVESCU

1. Despre sexul femeii.

••

2. Dragoste în haJa de peşte

�
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1. Levan.tul
3. Iluzia comică; Slugă 1a doi stăpâni
4. Alexandl.U Darie - Iluzia comică; Vlad Mugm
- Slugă 1a doi stăpâni; Cătălina Buzoianu Levantul, Mutter Courage
5. Lia Manţoc - Slugă 1a doi stăpâni; Maria Miu
- Iluzia comică, V.tforul

6. Valer Dellakeza - Tru.ffaldino
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling, Zoe
8. Adrian Enescu V.tfon.JI, Iluzia comică
-

9. Ioana Popovici - Exi1aţii (Studioul Casandra)
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10. Teatrul Naţional elin Craiova; Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ; Teatrul Naţional din
Iaşi
11. Tratamentul reprobabil la care e supus
învătfunântul şi, în mod particular, învătfunântul
artistic.
SEBASTIAN- VLAD POPA

1. Levantul
2. -

3. Elect:ra de Jean Giraudoux, regia: Anca Bradu
('Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, Compania
"Tompa Mikl6s")
4. Alexanchu Darie - lluzia comică
5. Maria Miu - Vifutul, lluzia comică
6. 7. Ăgnes Kovâcs - Electra
8. Adrian Enescu - Vdbtul, lluzia comică
9. Maiou Iosif - Costwnele!...
10. Teatrul ,,Nottara"
11. Nu culti.v umori negre.
NA TAL/A STANCU

1. Aceşti nebuni fiitar:nici
2. Îngeri în America

3. lluzia comică
4. Cătălina Buzoianu

Courage
5. Maria Miu

-

Levantu.l, Mutter

Vtfotul, lluzia comică
6. Victor Rebengiuc - Lear
7. Dana Dogaru - Oana, Vtforul
8. Iosif Herţea Levantul
9. Mălina Andrei - Levantul
-

-

10. TNB
11. Puţinătatea spectacolelor în raport cu
numărul teat:relor (şi mai ales cu numărul de
spectatori posibili); înmulţirea spectacolelor pen
tru iniţiaţi - unele, excelente -, care însă nu au
cum comunica decât cu iniţiaţii, cu snobii, ca să
nu mai vorbim de cercul de prieteni - unii, foarte
activi întru mediati.zare.

10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
11. -

Simplă notă statistică

1. Despre sexul tem.eii... (4), Transfer de per
sonalitate G), Dumnezeu binecuvân.tează
America, Levantul, Aceşti nebuni fiitar:nici
(2), Vtfotul, Proscrisa (1)
2. Tacâmuri de pui (7), Dragoste în bala de
peşte (4), Îngeri în America (2), Cetatea soare
lui. Libertinul, Nwn.ele tran.dafinJ1ui. (1)
3. lluzia comică (9), Slugă la doi stăpâni (5),
Mutter Courage, Cetatea soarelui. Levantul,
E1ectra, Pasărea albastră, Bizarm.onia, Conu'
I..eonida... ( 1 )
4. Alexan<hu Darle (8), V1ad Mugur (7),
Cătălina Buzoian.u (4), Mihai Măniuţiu, Igor
I.arin, Alexandru Dabija (1)
5. Maria Miu (9), Lia Manţoc (4), Dragoş
Buhagiar şi Irina Solom.on (2), Mihai
Mădescu, Aurel V1ad, Axenti Marfu ( 1 )
6. Valer Dellakeza (5), Ma1"cel. Iureş (4), Vl.Ctor
Rebengiuc (2), Petre Gheorghiu, Viorel
Comănici, George Motoi, Bogdan Talaşman,
Mircea Andreescu (1)
7. Mariana Mihuţ (6), Vttginia Itta Marcu,
Luminita Gheorghiu (2), Rodica Negrea,
Oana Pellea, V1Vian Alivizache, Dana Dogan.l,
Âgn.es K.ovâcs, Irina Movilă, Gabriela Butuc,
Gabriela Crişu, Raluca Petra (1)
8. Adrian Enescu (7), Iosif Hertea G), m.uzica
spectacolului Livada de vişini (2), J. Bock, J.
Stein, S. Harnick; ilustraţia muzicală a spec
tacolului Dornnişoara Julie, m.uzica specta
colului Timon din Atena (1)
9. Maiou Iosif(8), Florin Fieroiu (4), MălinaAn
drei G), Brânduşa Mircea, Ioana Popovici. (1)
10. TNB, Teatrul Tm.eretului din Piatra Neam.ţ
(5), Teatrul "Nottara", Teatrul Naţional din
Craiova (2), Teatrul Naţional din Iaşi,
Com.pania 777 (1).

MARINELA ŢEPU$

1. Transfer de per
sonalitate
2. Tacâmuri de pui
3. Slugă la doi
stăpâni
4. Vlad Mugur Slugă la doi stăpâni
5. Maria Mit.
Vi
fotul, lluzia comică
6. Valer Dellakeza Truffaldino
7. Luminita Gheor
ghiu - Băt:râna, Tacâ
m.uri de pui
8. Muzica specta
colului Livada de
vişini (Piatra Neamt)
9. Florin Fieroiu DaDaDans
-
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v1na....
De mers îh pustiu de

rezenta ediţie a Galei absolvenţi

deşi are amprenta clară a lui Cătălin

lor U.A.T.C. a adus o idee nouă:

Naum, poartă semnătură... colectivă. Din

arată, în Ottavio, furia unuia trădat în pri

în

D. Solomon - nu

împărţirea riguroasă a zilelor pe

îndrăgitul basm al lui Creangă - de al

etenie şi în amor.

clase de profil. Numai că suprapunerea

cărui final actorii s-au plictisit, expediin

Pentru rolul de compoz�ie Pantalone,

acţiunii cu desfăşurarea licenţei, pauzele

du-1 scurt - a răsărit o parascovenie

Mihă� Calotă a fost desemnat cel mai

incomod de mari dintre spectacole şi

înţesată de moldovenisme (noroc că

bun actor, decizie în acest punct extrem

vipia au anulat în mare parte o intenţie

Mirunei Coca-Cazma i s-a atribuit rolul

de dificilă. Mărturisesc că eu n-aş fi putut

fericită. Primii aduşi la rampă au fost

de... glosarl) şi de zicale (cu fanmec doar

face departajarea între laureatul în cauză

teatrologii - ca o posibilă compensaţie a

la lectură), în care se îmbină jocuri

şi Andreas Petrescu (Dr. Balanzoni),

faptului că, pe când colegii lor au (cu

mnemotehnice - înţelese, nu însă şi gus

Andrei

fiecare urcare pe scenă) şansa de a se

tate, doar de lumea teatrală -, se schimbă

Diccon, a cărui privire şi voce vag ironice

Vasluianu

(dibaciul

meşter

exprima, ei sunt destinaţi penumbrei.

povestitorii şi interpreţii, se fac glume

prindeau

Atenţia s-a îndreptat, în mod logic, spre

străine textului. În asemenea amalgam,

Alexandru Nicoale Mihai (pentru rolul

viitorii creatori, spre cei actualmente

calităţile actorilor nu pot ieşi în evidenţă.

din De

Stilul deja conturat al lui Alexandru

tul reporter din

tate, excepţii există, pentru că diferenţele

Nicolae Mihai se efasează în rolul... Calul,

Deşi au tenminat şase, doar doi tineri

valorice sunt inerente. Inerente din start

iar Dan Bordeianu resuscită rolul titular

regizori au fost prezenţi în această Gală,

chiar. Bunăoară, sunt explicabile deose

doar prin talent muzical.

ambii cu montări venite de la Teatrul •

numiţi, fără excepţie, speranţe. În reali

esenţa

personajului)

sau

mers îh pustiu sau pentru agasan
1 love you, Arnerika!).

birile dintre foştii studenţi ai Sandei Manu

La clasa Sandei Manu,

Acul cumetrei

"Sică Alexandrescu" din Braşov. Şerban

şi cei ai lui Mircea Albulescu, primii bene

Gurton de W. Stevenson e mai legat, mai
viu, mai teatral decât Mincinosul de C.

dintre personaje şi umorul deosebit în

regizor, ceilalţi - de îndrumarea unui

Goldoni. Prin strădania - şi reuşita - acto

Week-end de adio

mare actor.

rilor, ordinea se inversează. În

W.

ficiind de cizelarea unui experimentat

Mincinosul,

Puiu s-a remarcat prin stăpânirea relaţiilor
de M. G. Sauvajon şi

D: . Home, iar Claudiu Goga - cu

Cele două clase de actorie au prezentat

Richard Bovnoczki (Leii o) are siguranţa,

Şantaj

mai multe spectacole, inegale valoric -

impetuozitatea şi fanmecul personajului.

stâmeşte admiraţia prin manevrarea unei

Ion Parea, prin mobilitatea sa fragmen

partituri grele, deşi în momentele de ten

inerenţa, bat-o vina!

de

Liudmila

Razumovskaia

-

Pentru clasa Mircea Albulescu, Harap Alb

tată, pare coborît direct din vechile

siune maximă ar fi fost binevenită o mai

e superioară celorlalte două, bucăţi fie şi

gravuri cu Arlecchino. În rolurile pre

mare adâncime psihologică.

numai pentru că a reunit întreaga grupă.

tendenţilor, Artur Palaghia (Fiorindo)

În orice caz, la nici o secţie nu este vre

Începută sub bagheta regretatului Dinu

conturează cu reţinere un student cam

mea pentru o ierarhizare definitivă. Ci

Manolache, această prelucrare scenică -

prostănac în ale dragostei, iar Radu Sol

doar pentru o călduroasă urare de

din care nimeni nu prea înţelege nimic -,

canu - a cărui vervă scenică n-are zăgaz

"Baftă!".

5:J
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Daria Dimiu

''
Sase ,,sperante
�

V
pentru o 1nsu I a
�

unoaştem cu toţii întrebarea "Ce s-a părut promiţător
ai lua cu tine pe o insulă pustie?", . un singur absolvent,
clişeu al oracolelor, menit să Alexandru Nicolae Mi
cearnă grâul de neghină, adică să-i oblige hai, din două motive.
pe indecişi la opţiuni radicale. Adaptând
Unul dintre ele se nu
tnterogaţia la cazul de faţă, al Galei absol
meşte De mers 'ih pus
ventilor UATC. voi introduce şi un tiu, în regia Ralucăi Ni
"magic dacă", vorba lui Stanislavski: ce aş ţă, unde a arătat că are
lua cu mine... dacă ar fi să aleg între toţi
un stil propriu, la limi
artiştii în embrion pe care i-am văzut de-a ta dintre sarcasm şi au
lungul celor cinci zile festive?
toironie. Celălalt argu
De la Actorie Păpuşi-Marionete m-am ment în favoarea lui
oprit la Cristian Mitescu. Am o singură este 1 love you, Ame
reţinere. Ea nu se referă la iscusinţa rika! În atmosfera de
mânuitorului şi nici la cea aparţinând
lâncezeală în care se
actorului. În prima ipostază l-am văzut în
scăldau deopotrivă ac
Rit Frumos din lacrimli (regia: Cristian
ţiunea şi actorii (cu ex
Pepino), unde mi s-a părut rău distribuit. cepţia, nu intotdeauna
Pe de o parte, păpuşa pe care o manevra, categorică, a Anei-Ma
intrupând chiar personajul principal, nu
ria Moldovan), apariţia
avea individualitate - vina nu-i aparţine
lui Mihai Alexandru Nicolae, intr-un rol
actorului, ci scenografului; pe de altă mai degrabă secundar, mi-a oferit, brusc,
parte, vocea interpretului nu avea volu motivaţia de spectator pentru a nu-mi
mul şi gravitatea proprii unui asemenea părăsi locul din sală. Nu e o certitudine în
erou. De aceea, Făt Frumos jucat de legătură cu absolventul, ci o făgăduială din
Mitescu era mai mult o caricatură a imagi partea lui. La clasa Sandei Manu e simţitor
nii binecunoscutului prototip masculin.
mai greu să te hotărăşti, oferta fiind mai
Calităţile actorului au ieşit la iveală în rolul
bogată. Profesionalismul cu care tinerilor
de commedia dell'arte din Vechea li s-a predat actoria este evident, cu ose
Poveste de Mihai Gruia Sandu. Tot de la bire la nivelul pregătirii tehnice. Pentru că
Păpuşi-Marionete am "ales"-o, în urma am libertate amplă de opţiune, nu "iau"
aceloraşi două bucăţi, pe Anca Artimon,
cu mine pe "insulă" decât pe doi dintre
care a trecut cu siguranţă de la comic la licenţiaţii de aici: Mihăiţă Calotă, al cărui
dramatismul autentic, ambele fiindu-i la rol, Pantalone, de veritabilă compoz�ie
fel de familiare.
(în formă şi fond), e imposibil să te fi lăsat
De la Actorie, clasa Mircea, Albulescu, mi insensibil, corespunzând acelor acte artis-

C

tice care dau impresia că sunt lesne
înfăptuite, când, de fapt, ascund multă
străduinţă; şi Radu Solcanu, deopotrivă
elaborat, divers şi uşor de remarcat în
roluri mici şi mari (Mincinosul, Acul

cumetrei Gurton, De mers 'ih pustiu).

În ceea ce priveşte regia, cel mai mult m-a
ispitit Claudiu Goga. Textul pe care 1-a
"inscenat" la Teatrul "Sică Alexandrescu"
din Braşov, Şantaj de Liudmila Razumov
skaia, pare lucrat, la prima mână, în cheie
realistă. Dar tocmai pendularea între rea
lismul aparent şi absurdul fantastic m-a
fermecat. Această perspectivă asupra
scenariului a făcut posibilă depăşirea şa
blonului de "casă in casă", tipic realismu
lui scenic. Dintre calităţile montării, amin
tesc buna coordonare a actorilor (oricum
talentaţi, dar cu atât mai potriviţi pe linia
rolului prin intervenţia regizorală), inteligi
bilitatea scenică a poveştii şi ideea de a
depăşi canoanele realismului prin paro
dierea lor. Ca şi în cazul dansatorilor,
Goga cunoaşte regulile clasice care îi per
mit să le (re)inventeze pe cele moderne.
Toţi cei pentru care m-am decis (sau care
m-ou decis) sunt astăzi în stadiul de "spe
ranţe". Nădăjduiesc sincer ca, peste ani
buni, să fie deja nişte "consacraţi". Spe
ranţa se referă nu la succesul alegerii
mele, ci la folosul prezenţei lor in teatrul
românesc.
Mirona Hărăbor
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1Jnt?t:tţtimantu l teatra l
Expulzaţ;;

dipe

S

pectacolul-coupe Teatru-dans:
patru eseuri este realizat de către

absolvenţii secţiei de coregrafie,
clasa lector univ. Sergiu Anghel, asist. univ.
Liliana lorgulescu. Primele trei eseuri
aparţin Mihaelei Brânda (Cameristele, o
adaptare ingenioasă după J. Genet),
Elenei Zamfirescu (Iluzii de hârtie, scena
riu propriu, plin de nobleţe şi adevăr) şi
Andreei Duţă (o interesantă viziune a
piesei Du-te, vino a lui S. Beckett, cu tit lul

Despre ce-a fost dupi!. aceea).
Ne vom opri asupra punctului culminant
al acestui spectacol. Al patrulea eseu a
fost realizat de absolventa Ioana Popovici
(scenariu, coregrafie, ilustraţie muzicală şi
o excelentă interpretare). În Expulzaţii au
apărut studenţii-coregrafi Maria Baroncea,
Ema Ciobanu şi tânărul actor (T.N.B.)
Gabi Costea. Paradoxal, Expulzaţii este
un spectacol optimist prin tragismul său.

pământ

Scena dezgolită de sens aşteaptă
Expulzatul. Nudul scenei, cu toate ascun
zişurile sale, cu toate maţele afară, îţi
propune personaje ce nu au unde căuta
ajutor: culisele sunt goale, cerul e gol.
Bărbatul, cele două femei şi "copilul" au
haine de lucru în tonuri de negru şi gri. Ei
sunt într-o continuă şi chinuitoare aler
gare după hrana zilnică, precum nişte
maşini hârbuite în căutare de combustibil.
Bărbatul "citeşte" grupului său dintr-o
Carte de Poveşti. Doborîte de oboseală,
femeile nu mai sunt capabile să-i înţeleagă
cuvântul şi cad într-un somn letargie,
morbid. Somnul tuturor este hăituit de
coşmaruri. Coşmarul bărbatului nu le lasă
pe femei să doarmă. Disperate că nu pot
evada în somn, ele încearcă să-I
amuţească punându-i o piatră pe gură,
semn al interdicţiei .de a comunica. Dar
acest gest ucide. Femeile vor să-I readucă

la viaţă, legându-1 cu sfori, ca pe o mario
netă. Efortul supraomenesc le doboară.
Singurul supravieţuitor este "copilul" (o
bosit şi plâns de-a lungul spectacolului)
care citeşte spectatorului din Carte. Ast
fel. publicul este inclus în acest univers
desacralizat
Spectacolul a stâmit râsete homerice,
care s-au prefăcut în final într-un "surâs
amestecat cu oroare" (Wolfgang Kayser).
La un moment dat, bărbatul încearcă să-şi
înveţe grupul să plângă. Singurul care reu
şeşte este "copilul". Nu întâmplător, co
pilul purificat prin plâns e unicul supravie
ţuitor. El poate înţelege Cartea şi ne-o
poate transmite. Dacă suntem capabili de
sentimente cathartice, avem şansa purifi
cării şi a înălţării.
Otilia Dediu

Mişcare, expre�ie,
dans, cuvant ...
nde se sfârşeşte dansul şi începe
actoria? În ce relaţie se află
expresia corporală cu mişcarea
scenică şi care ar trebui să fie conţinutul
cursului de expresie corporală la facuităţile de teatru? Nu există un răspuns unitar: "la stat", disputele sunt încă deschise
şi fiecare predă după proprii le-i idei. La fel
procedează şi Miriam Răducanu, doar că
ea şi-a construit în timp un limbaj propriu,
de neconfundat - deşi relativ uşor de
copiat de către "emuli". Fiind printre
puţinii artişti realmente calificaţi atât în
teatru cât şi în dans, calea de mijloc pe
care o propune este cel mai aproape de
adevăr. E drept că ea s-a cristalizat mai de
demult, iar de-atunci încoace nu s-a
îmbogăţit decât cu variaţiuni pe aceeaşi
temă, dar exerciţiul mental şi corporal pe
care-I oferă pare de neînlocuit
l-am regăsit deci, cu plăcere nedisimulată,

u

--

�
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stilul, într-un spectacol prezentat în
spaţiul Teatrului Foarte Mic, în fapt o
finalizare pentru public a unui curs cu anul
IV de la Facultatea de actorie a Univer
sităţii Ecologice din Bucureşti (decan,
Lucia Mureşan). Cinci fete şi patru băieţi,
într-un Caleidoscop de "momente şi
schiţe" dinamice. Ca şi altădată, puzzle-ul
începe cu o încălzire şi se leagă cu
secvenţe de respira, mai rarefiate. Muzica
aleasă, de factură foarte diversă (Rossini,
Şostakovici, Kurt Weill, Moscopol, folclor
românesc), corespunde preferinţelor
marii coregrafe, profesoare şi om de
teatru Miriam Răducanu, dând suport de
loc şi timp înlănţuirii de relaţii pe care le
ţes studenţii. Se şi vorbeşte, se cântă, dar
nu vocile sunt importante aici, de aceea
nici nu sunt lucrate în mod special. În
schimb, mişcarea nu e niciodată gratuită,
abstractă; există totdeauna o temă, un
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subtext. Uneori sugestia e fină, alteori e
directă, pantomimică. După o oră şi un
sfert realizezi că, dintre toate, cel mai
puţin s-a dansat - aproape deloc! Iar
gama emoţională inventariată a fost
foarte largă: nostalgie, stângăcie, respin
gere, inocenţă etc. şi mai ales umor,
răsărit din ingeniozitate şi prospeţime de
spirit.
Prin lipsa atât a textului dramatic cât şi a
suportului coregrafie, piesele lui Miriam
Răducanu pot fi percepute ca o formă de
teatru-dans (concept extrem de lax şi
greu de definit). Dacă acceptăm că aşa
stau lucrurile, înseamnă că în institutele
de teatru este necesar un curs de teatru
dans sau, mai degrabă, un curs de Miriam
Răducanu ...
Vivia Săndulescu

T

oamna se numără bobocii" sună , tul, tracul. E aproape un ritual
�nul dintre clişeele vieţii noastre. pe care Lumin�a Vilciu n ascullnsă adevăratele începuturi ' tă (uneori doar o rabdă) cu un
11
(implicit, talente) se socotesc, cu fiecare straniu amestec de obişnuinţă,
sfârşit de etapă, încă vara.
compasiune şi exasperare.
Tn vreme ce, la Universitatea Ecologică Personajul principal este dificil
Bucureşti, colegii ei din clasa de actorie de conturat. Cu o atenţie şi
condusă de Adriana Popovici îşi dădeau fineţe psihologică deosebite,
licenţa cu dramatizarea Joia dulce după J.
interpreta o joacă pe Fanny
Steinbeck, Clara Flores - deşi deţinea aici
Ellis drămuind cu forţă şi
rolul principal (Fauna) - a avut curajul să exactitate ireproşabile umo
aleagă pentru absolvire Premiera de j.
rul, isteria, duioşia, indignarea,
Cromwell. Asumându-şi toate responsa capriciile eroinei, dar şi mă
bilităţile (regie, costum, coloană sonoră), reţia ei în Arkadina din
opţiunea ei nu s-ar fi concretizat totuşi
Pescăruşul lui Cehov.
�ră spijinul mai multor oameni, printre a Tn peisajul teatral contempo
ceştia amintindu-i cu precădere pe Ion ran, spectacolul dovedeşte că
Lucian (directorul Teatrului Excelsior, trăirea stanislavskiană - consi
care i-a pus la dispoziţie sala), profesoara derată de mu�i vetustă - nu
de mişcare scenică Miriam Răducanu şi are moarte. Tn sala printre ale
decanul Facultăţii de Arte a UEB, Lucia cărei perdele groase mai răz
Mureşan. Eforturile tuturor au meritat cu
băteau încă lumina şi zgomo
prisosinţă. Păcat însă că spectacolul n-a tul străzii, spectatorul Premie
trăit decât două reprezentaţii.
rei
emoţionat de adevărul
Tn cabina sa, pregătindu-se pentru urcarea celor două absolvente - avea
pe scenă, actriţa - importantă, odată! - clipe de completă uitare de
Fanny Ellis (Clara Flores) îi povesteşte ca sine. Asta înseamnă teatru.
meristei (Luminiţa Vilciu) temerile, trecuDaria Dimiu
-

Două eseuri
lena Zamfuescu a oferit
publicului o experientă
plină de culoare şi umor; o
plăcere lesne perceptibilă de a
juca şi a trăi prin dans. Titlul,
Uuzi.i de hârtie, poetic şi inci
tant, se concretizează într-o
inspirată manieră de abordare
oregrafică, definită printr-Lm fir
epic echilibrat şi bine condus,
căn.Jia i se adaugă, în mcxl feri
it, un umor spumos, an
treO.ant. Dimensiunea ludică nu

E

la Studioul Casandra

anulează însă adevărul cu
ace nte tragice pe care se fun
damentează construcţia core
grafică.
Cu o tematică uimitoare ptin
actualitatea sa, propunerea
coregrafică a Ioa.nei Popovici,
Expulzaţii, creează o lume
care şochează ochiul ptin ima
gini dw-e, şi inteligenta, prin
amestecul de reflex:ivitate, sen
sibilitate şi umor.
Într-o atmosferă sumbră, ce-

nuşi , patru mogâldeţe se luptă
cu propriii d moni într-un joc al
tragismului condiţiei u mane, în
care elementele groteşti evo
luează pre paroxism. Şi dacă
încărcătura illosofică a mesaju
lui nu garantează i claritatea
lui, coregrafia îi oferă totuşi
spectatorului o decupare a
semnificaţiilor existenţiale, e
moţia trăirii dramatice şi reve
laţia tragică.
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Raluca Hârtu

•

opu
alcătuit de

---

1998 - 1999

1O

studenţi şi absolvenţi de

românească
1. Piesă
contemporcni
reprezentată
2. Piesă striină conte•!pOrCII'1ă reprezentată
3. Spectacol
4. Regizor
5. Scel�f
6. Actor

8. MJzică de scenă

•••

3. Crima din strada I..ourdne (featrul Maghiar

1o.. Teatru

din duj)

DAR/A CJIWJ (absolventă)

de Dumitru

Solomon

2. Numele trandafirului de Umberto Eco (fea
trul Naţional din Bucureşti)
3. Crima din strada Lourdne de Eugene
labiche, regia: Vlad Mugur (featrul Maghiar din
Cluj)
4. Mihai Măniuţiu - T:u:non din Atena de
William Shakespeare (featrul Naţional din
Craiova)
5. Mihai Constantin Ranin - Don Quijote după
Cetvantes şi Unamuno (featrul "Radu Stanca"
din Sibiu)
6. Marcel Iureş - Utopistul, Cetatea Soarelui
după Tommaso Campanella (featrul Act)
7. Kitty Stroescu - Sancho, Don Quijote
8. Iosif Herţea - I.evan.tul după Mircea Cărtăres
cu, scenariul şi regia: Cătălina Buzoianu (fhea
trum Mundi)
9. 10. Teatrul Naţional din Craiova

lltfĂD.ĂU\IA DUVITRAa-tE (au M
1. I.evan.tul
2. Trei jobene de Miguel Mihura (featrul Mic)
3. Iluzia comică de Pierre Comeille, regia: Alexan

dru Darie (featrul de Comedie)
4. Alexandru Darie - Vd'ond de Batbu Ştera
nescu Delavrancea (featrul "Nottara") şi Iluzia
comică
5. Maria Miu - Iluzia comică
6. Marian Râlea - Bufonul, Regele Lear de Willi
am Shakespeare (featrul "Bulandra") şi Mata
more, Iluzia comică
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling, Mutter Con
rage de Bertolt Brecht (featrul "Bulandra")
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8. Muzica spectacolului Mutter Courage (Paul
Dessau, Dorina Crişan Rusu şi Iosif Herţea)
9. Mişcarea spectacolului Costumele! (Malou
Iosif - coregraf şi Bobby Rubenstein step)
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ

flARONA HĂRĂBOR
1. I.evan.tul
2. Dragoste în bala de peşte de Israel Horo
vitz (fNB)

9. JVIşcare scenică

�

Teatrologie

-

7. Actriţă

1. De mers
în pustiu
(Studioul Casandra)

• •

•

• • •

4. Ion Cojar - Dragoste în bala de peşte
5. Aurel Vlad - Cetatea soarelui
6. Bogdăn Zsolt - Lenglume, Crima din strada
Lourdne (featrul Maghiar din Cluj)
7. Mariana Mihuţ
Zoe, I.evan.tul şi Anna
Fierling
8. Iosif Herţea - I.evan.tul
9. Mişcarea spectacolului Costumele!
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
-

•••

� IOfESCU (absolventă)
L De mers
în pustiu
2. Tacâmuri de pui de Spir6 Gyorgy (featrul
Bulandra")
"
3. Crima din strada Lourdne (featrul Maghiar
din Cluj)
4. Alexandru Darie - Iluzia comică
5. Oana Botez - Roman.ţioşii de Edmond Ros
tand (featrul Tineretului din Piatra Neamt)
6. Mircea Rusu - Salvatore "Sally'' Morella, Dra�

goste în bala de peşte
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling
8. Iosif Herţea - I.evan.tul
9. Mişcarea spectacolului Costumele!
10. Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ

•••

� NAGÂŢ (au M
1. Despre sexul femeii ca un câmp de ruptă
în ră2boiul din Bosnia de Matei Vişniec
(featrul Mic)

2. Îngeri în America de Tony Kushner (fea
trul "Nottara")
. 3. Iluzia comică
4. Cătălina Buzoianu - Mutter Courage, I.evan.

tul

5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar - Costu:Dlele!
.••
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6. Marian Râlea - Matamore
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling
8. Muzica spectacolului Mutter Courage
9. Mişcarea spectacolului Costumele!
.•.

10. RĂZVANA MŢĂ (absolventă)
1. Despre sexul teme:ii ca Wl. câmp de luptă
în războiul din Bosnia
2. Tacârnnri. de pui
3. Despre sexul teme:ii ca Wl. câmp de luptă
în ra2boiul din Bosnia,. regia: Răzvan Ionescu
(Teatrul Mic)

Purle - Costumele!
5. 6. Răzvan Vasilescu - Diderot, libet1inul de
Eric-Emmanuel Schmi.tt (Teatrul Bulandra")
"
7. Andreea Bibiri - T năra d'Holbach,
libet1inul
8. Gaby Petrescu - ilustraţia muzicală la
Costumele!...
9. Mi"">Gu·ea spectacolului Costumele!
10. Te'.:ttrul "Nott:ara"

4. Dan

•••

•••

L1ANA ORfiEA (at'U IV)
1. Despre sexul teme:ii ca Wl. câmp de luptă
în războiul din Bosnia
2. Îngeri în America
3. Iluzia comică
4. Cătălina Buzoianu - Mutter Courage. I.evan
tul
5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar - CostuOlele!
6. George Ivaşcu - Clindor, Iluzia comică
7. Rodica Negrea - Dorra, Despre sexul fe
•••

meii..•

8. Adrian Enescu - Iluzia comică
9. Mişcarea spectacolului Costumele!...
10. Teatrul "Nott:ara"

CRISTNA POPESCU (absolventă)
1. Costumele!... de Dan Purle (cel mai bun sce
nariu)
2. Tac :omri de pui
3. Şcoala femei1or de Moliere, regia: Alexandru
Dabija (Teatrul Mic)

4. 5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar - Or.funul
Zbao (Teatrul "Nottaia"), Şcoala feJneilor,
Costumele!
6. Radu Beligan - Guglielmo Baskerville, Nwne
le trandafirului după Umberto Eco (TNB)
.•.

7. -

8. Gaby Petrescu

-

Costumele!

.••

9. Mişcarea spectacolului Costumele!
10. Teatrul "Nott:ara" (cel mai activ teatru)
•••

OCTAVIAN SAlU (ard IV)

1. Regele şi cadavrul de Vlad Zografi (TNB)

2. -

3. Slugă ]a doi stăpâni de Carlo Goldoni, regia:
Vlad Mugur (Teatrul Naţional din Craiova)

4. Vlad Mugur - Slugă 1a doi stăpâni
5. Iia Manţoc - Slugă ]a doi stăpâni

6. Radu Beligan - Guglielmo Baskerville
7. Mariana Mihut - Anna Fierling
8. Muzica spectacolului Mutter Courage
9. Mişcarea spectacolului Costumele!
10. Teatrul Naţional din Craiova
..•

DELIA VOICU (absolventă)
1. Parac1iserul de Marin Sorescu (Teatrul Naţio
nal din Craiova)
2. Tacimuri de pui
3. Slugă 1a doi stăpâni
4. Vlad Mugur - Slugă 1a doi stăpâni. Crima
din strada Lourcine (Teatrul Tineretului din
Piatra Neamt)
5. Iia Manţoc - Slugă 1a doi stăpâni
6. Radu Beligan - Guglielmo Baskerville
7. Mariana Mihuţ - Anna Fierling
8. Nicu Alifantis Crima din strada I..ourcine
(Teatrul Tineretului din Piatra Neamt)
9. Mişcarea spectacolului Costumele!
10. Teatrul Naţional din Craiova
-

•..

Simplă notă statistică
1. Despre sexul fumeii ca un câmp de luptă în.
ră:zboiul din Bosnia (3), De mers în. pustiu, I.evan
tul (2), Costum.ele! , Regele şi cadavrul, Paracli<;e
nll (1)
2. Tacâmwi. de pui (4), Îllgeri în. Alnerica (2), Dra
goste în. ha1a de peşte. Numele trandafinJlui, Trei
.••

jobe:ne (1)
3.

Crima din strada Lourdne,

.Duzia

comică (3),

Slugă 1a doi stăpâni (2), Şcoala temei1or (1)

4. Cătă1ina Buzoianu, Alexandru Darle, V1ad Mu
gur (2), Ion Cojar, Mihai Măniuţiu, Dan Puric (1)
5. Irina So.lolilOn şi Dragoş Buhagiar (3), Lia
Manţoc (2), Oana Botez, Maria Miu, Mihai
Constantin Ranin, Aurel V1ad (1)
6. Radu Beligan (3), Marian Râlea (2), George
Ivaşcu, Marcel Iureş, Mircea Rusu, Răzvan
Vasilescu, Bogdân Zsolt (1)
7. Mariana Mihut (6), Andreea Bibiri, Rodica N�
grea, Kitty Stroescu (1)
8. Iosif Herţea, muzica spectacolului Mutter Cou
rage (3), Gaby Petrescu (2), Nicu Alifuntis, Adrian
Enescu (1)
9. Mişcarea spectacolului Cosu.unele! .. . (9)
10. Teatrul Naţional din Craiova, Teatrul TJDeret.u
lui din Piatra Neamţ, Teatrul ''Nottara" (3).
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o/'e'Stivalu ri

c n stanţa

Vizua

O

pe litoral

stranie coincidenţă (căci nu a

matografului,

existat un criteriu de preselec

tablouri

tie) a transfonrnat cea de a XY-a

mare frumuseţe, cum a

creează

scenice

de

ediţie a "Săptămânii teatrelor de păpuşi"

fost acela al

(Constanţa, 27 mai-2 iunie) într-o pano

celor două berze. Cris

ramare a mijloacelor scenografice prin

tian şi Cristina Pepino

zborului

care păpuşăria ajunge la public. Păpuşi

n-au neglijat nici mario

tradiţionale, siluete, marionete, păpuşi pe

neta, dând, prin

mână ori în mărime naturală au fost

cerb

însoţite de spectacu loase elemente vizua

bă a măiestriei lor şi în

le. Teatru l de imagine a fost onorat mai

materie de păpuşi cu aţe.

ales prin spectacolele soţilor Pepino, al

Cu vizualu l a cochetat şi

căror stil, de pionierat românesc în teatrul

Irina Niculescu în

vizual pentru copii, s-a plasat valoric pe

rea

primul loc. Excepţie a făcut reprezentaţia

"Ţăndărică", în sceno

Făt-Frumos din lacrimă

UATC cu

(regia:

Regele

de la Arad, o pro

de

foc

Pasă

de

la

grafia realizată de Mihai

Cristian Pepino), surprinzător de superfi

Mădescu,

cială şi prezentată la rampa festivalului cu

puţinele spectacole ca

unul

di ntre

multe neglijenţe. O pricepere aparte în

re au concurat creaţiile

din

lui Pepino. Pasărea de

Cristina ş i Cristian Pepino o echipă deo

foc şi uriaşul Kaşcei au

camdată imbatabilă pe plan autohton, iar

fost apariţii în produ

prezenţa unuia dintre ei într-un grup de

cerea

realizatori devine cheie a succesului. De

legile proiecţiei şi ale

c rearea

imagi nilor

scenice

face

cărora

lumi na,

aceea, directorii şi-i doresc colaboratori şi

perspectivei au devenit

aşa se explică implicarea numelui lor, în

mai importante chiar decât i nterpretarea.

diverse combinaţii, în conceperea a cinci

Din punct de vedere scenografic merită

dintre spectacolele din competiţie. Şi fap

atenţie şi creaţia Roxanei Ionescu în

tul că le-au revenit toate premiile impor

ruJ o comedie a banilor

tante: Marele premiu (ex aequo), Premiul

păpuşi din Baia Mare. Spectacolul, regizat

cireşelor

de regie şi cel de scenografie. Şi specta

de Gavril Pinte, a fost confuz şi plictisrt.or,

aceea de a utiliza siluete decupate de pe

colul teatrului-gazdă, Califul

barză,

a pro-

bat înalta clasă a duetului Pepino, care,

Ava

de la Teatrul de

din arcuri şi sânrne, plus sugestive acce
sorii vestimentare, a asigurat nota de
inedit. Şi M.C. Ranin găsise pentru

Prinţul

de la Sibiu o idee frumoasă -

dar ideea de a juca într-o cameră nu

cărţi de joc -, însă dorinţa autoru lui de a

neagră,

arăta tot ce ştie într-o singură montare a

ci albă, cu

actori

mânu itori

trăgând discret cu ochiul în curtea cine- : . îmbrăcaţi nu în negru, ci în alb şi cu păpuşi

ruinat ansamblul.
Partea "tradiţionalistă" a festivalului şi-au
rezervat-o păpuşile Karagoz din trupa
turcească a lui Orhan Kurt. Siluetele viu
colorate, lucrate migălos, până la detaliu,
erau mânurt.e, prin tije, în spatele unui
ecran luminat posterior, aproape lipite de
suportul alb, animând

o

poveste de

dragoste foarte simplă dar mustind de
umor. Tot "tradiţional",
desuetă, a fost şi

dar pe linie

Şoricelul şi păpuşa

al

artiştilor de la Bacău, amintind de istoria
teatrului de animaţie românesc de acum
câteva decen i i, cu

păpuşi

(pe mână)

realiste şi panouri pictate indicând schim
barea locului acţiunii.

Oltiţa Cîntec

�
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Târgu-M ureş
Trei zile cu

umătatea lui iunie. Trei zile cu
"Ariel" la Târgu-Mureş. Teatnul pen
tnu copii şi tineret are 50 de ani. Ziua
întâi. Festivitate: discursuri, fiori, placă
memorială Antal Pal. Gavril Cadariu,
directonul, in perpetuă mişcare. Directori
de teatre din ţară, secretari l iterari, actori,
critici. Aproximativ 1 00 de invitaţi. Ex
poziţia de păpuşi şi sch�e Haller j6zsef.
Spectacol inaugural - Faust, regia: Antal
Pal. Actori la vedere, păpuşi, efecte. Mai
ales de culoare. Sosesc Minuna Runcan,
Cristian Buricea-Miinarcic. Ceva mai târ
ziu, Saviana Stănescu. Aproape de miezul
nopţi, The Book of Man cu scoţianul
Alexis Latham. Tema multiculturalismului
in coproducţia Teatnul "Kolibri" Buda
pesta - "Scallabouche". One mon show.
Boring (cu accent scoţian)! Actor modest,
regie insipidă, un manechin din burete şi
sârmă mutat de ici-colo. Nimic comun cu
animaţia. Ziua o doua. Masă rotundă in
curtea teatnului. Moderator: Mircea
Ghiţulescu. O oră întârziere. Aşteptăm o
casetă video cu un interviu al lui Antal Pal.
Lansarea monografiei bilingve "Animaţie
la Ariel". Anca Rotescu, autoarea,

J

"

Ari e l

lipseşte. Nagy Kund, din partea secţiei
maghiare, e punctual. Vine caseta. Vine şi
autoarea. Nu se vede nimic pe monitor,
dar se aude. În sfârşit, monografia!
Interesantă găselniţă gazetărească. Istorie
(80 de pagini) refăcută din interviuri mixa
te in (sub)capitole. Lectură plăcută.
Discuţii ("Despre teatnul de animaţie ca
artă plastică in mişcare"). Cald, teorii per
sonale, dar şi locuri comune, glume. Prin
poveste rostogol cu Teatnul "Licurici" din
Chişinău. Regizonul Titus Jucov, mânuitori
buni, spectacol tipic: cuplete, păpuşi,
actori. Păpuşi (Angela Josanu) ingenioase.
Naiv, dar reconfortant. Cu încă o oră
întârziere, Făt-Fnumos din lacrimă, UATC
Bucureşti, lucrat de Cristian Pepino.
Surprinzător de slab. Revista "UltimaT ' in
pivniţele teatnului. "Underground". Spaţiu
pentnu spectacole-experiment. "Vino
vată" de noua apariţie editorială, Alina
Nelega-Cadariu. Publicaţie de ţinută
europeană. Din nou in sala de spectacol.
Premiera Steps a lui Horaţiu Mihaiu.
Del icioasă! Nu expresivitatea mâinii
păpuşarilor, ci expresivitatea picioarelor.
Cameră neagră. În faţă, o broască

pe numele Vlad Albu, B.l. Seria GV nr. 437924

Talanul de abonament împreună cu dovada
plătii vor fi trimise pe adresa Sceno, C.P. 1 -83 1 ,
70700 Bucure�ti, Oficiul Po�tal 1 , str. Matei Mi Ilo
1 0- 1 2
ATENTIEI
Ploto obonomentului se foce până lo dato de 20
o lunii, acesta fiind onorot în luna imediat urmă
toare.
Pentru informatii suplimentare contactati-ne la tel:
(01 ) 303 39 1 5; sau 303 39 56.

Prenume
Sex.
Adresa

"

ţestoasă se mişcă, printr-un artificiu
tehnic, contabilizând timpul. Durata unei
vieţi. Alexandrina Moldovan, Andi
Brînduş şi Viorel Meranu punctează nara
tiv esenţa vieţii: naşterea, maturizarea,
căsătoria, călcatul pe de lături, moartea.
Povestea unei vieţi. A oricăreia. Spaţiul de
joc: o nişă dreptunghiulară la mijlocul
scenei. Nu se văd decât şase picioare, de
la genunchi În jos. Fără text. Doar
mişcare, accesorii scenografice (funde,
pantofi, confetti, voal), onomatopee su
gestive şi muzică. Fin simţ al umanului.
Imaginaţie debordantă. La nuntă, un papi
on pe glezna lui, voaluri pe ale ei, confet
ti şi ghirlande. Privit cu Încântare. Tonic.
Ziua o treia. Secţia maghiară, Micul prinţ
de aceiaşi Antal Pal şi Haller j6zsef.
Plastică fnumoasă. Foarte fidel cărţii.
Teatnul din Eger, Ungaria, Kukac Matyi, În
limba maghiară. Nu pricep nimic, dar e
fnumos. Seara, un alt Făt-Fnumos din
lacrimă după Mihai Eminescu, cu tnupa
târgumureşeană. Nu apuc să-I văd. Doar
pe Radu Macrinici. Mulţumiri, pupături.
Rămas-bun.
o.c.

------

___

Ocupatia

Vârsta

_
_
_
_
_
_
_
_
__

_____

----�----

Localitate
Cod Poştal
Data

__;Judet

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_____

Telefon ! I
Semnătura
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_
_
_
_
_
_

1 _,_
! ..._
! LI IL..J

L..J
L.
--'--'.L....I.
-'--'-

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

�cena

Teatru
sub

lumii

Cătăl i na Buzoian u

a prima vedere, Marsilia, un oraş
atât de impetuos prin ritmul vieţii
cotidiene, pare greu de asociat
evenimentelor artistice. Muzele rătăcesc
ceva mai departe de freamătul aşezării
portuare, în sălbăticia controlată a
Coastei de Azur, unde se încheiase de
curând celebrul festival de la Cannes. Şi
totuşi, într-o zonă excentrică în raport cu
vechiul port şi gara maritimă, embleme
ale oraşului, aveam să descoperim un
teatru pitoresc şi cochet, Toursky, direc
torul său, actorul carismatic Richard
Martin, fiind un prieten al românilor. În
cealaltă calitate a sa, de vicepreşedinte al
Institutului Mediteranean de Teatru, el a
acordat teatrului românesc un loc privi le-

L

giat, făcând posibile în anii din urmă câte
va tumee importante, pe vremea directo
ratului lui Virgil Ogăşanu la "Bulandra".
Spectacolele Cătălinei Buzoianu, atât de
apreciată aici, au deschis atunci calea unui
parteneriat serios, la care a contribuit şi
dr. Catherine Kiss, originară din România,
iniţiatoarea unui club cultural franca-

�
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român. Au mai jucat astfel la Toursky
Teatrul Evreiesc, cu Maia Morgenstem,
Naţionalul bucureştean, cu Dan Puric
(Toujours l'amour) şi, în această vară,
Teatrul "Maria Filotti" din Brăila, care a
avut onoarea să prezinte unica premieră
cu prilejul celei de a noua reuniuni a IITM.
Mediterana, spectacol realizat în timp
record de Cătălina Buzoianu după proza
lui Panait Istrati, avea să devină astfel sim
bolul unei sinteze culturale specifice aces
tui spaţiu şi pe care aventura originalului
pelerin român Adrian Zografi o exprimă
reprezentativ. Cei care au văzut Chira
Chiralina n-au avut o surpriză prea mare
privind noua versiune scenică, dominată
de nostalgia Brăilei, dar au putut remarca
o intenţie mai apăsată de lărgire a orizon
tului către alte zări ale Orientului şi, de ce
nu?, ale Occidentului cultural. Zografi îşi
revendică acum mai apăsat legăturile cu
Franţa (unde autorul s-a expatriat),
provocând în subsidiar un dialog între
etnii le şi lumile spirituale cu care a venit în
contact. Aşa se face că în spectacol imagi
nile se amestecă semnificativ, unduind
senzual, urmând fluxul memoriei şi al
imaginaţiei. Lumina filtrată şi coloritul
nlslplu concurează parcă realitatea
spaţiului mediteranean, făcându-i pe unii
critici prezenţi aici să vorbească despre o
bună asimilare a ambianţei.
Velica Panduru, autoarea scenografiei,
Nicu Alifantis, compozitorul, ilustrat în
spectacol de Dorina Crişan Rusu, şi dis
tribuţia, cu bucureştenii Virgil Ogăşanu,
Zottan Octavian Butuc, Mihai Bisericanu,
alături de brăilenii Bujor Macrin, Mihaela
Trofimov, Liliana Ghiţă, Ciprian Nicolă
iasa, Camel Cimpoae, au funcţionat ca o
echipă menită să susţină proiecţia subtil
onirică a regizoarei. La toamnă, specta
colul urmează să fie reluat în limba
franceză, cu participarea actorului Richard
Martin.
La Marsilia, oamenii de teatru din zona
Mediteranei s-au întâlnit, ca de obicei, şi
pentru a dezbate problemele teatrului
din acest areal, probleme care nu pot
ocoli zonele de criză, punctele fierbinţi
ale conflictelor existente. Pentru că, în
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ciuda armoniei şi comunicării pe care
încearcă să le instituie între ei artiştii,
acute probleme politice îi opun uneori
ireconciliabil, aşa cum s-a văzut din păcate
şi la această reuniune. Fiindcă, prin statu
tul său, IITM, al cărui preşedinte este
spaniolul Jose Monle6n, îşi propune să se
ancoreze în realitatea vieţii curente,
această a noua sesiune n-a putut ocoli
problema războiului din Balcani (au fost
invitate la dezbatere ambele părţi aflate în
conflict) şi nici pe aceea a Orientului
Apropiat, care perpetuează dramatic ati
tudini intolerante în relaţiile dintre pales
tinieni şi Israel. Aşezaţi la masa discuţiilor,
artişti, teoreticieni, jurnalişti au prezentat
o paletă impresionantă de puncte de
vedere, în faţa unei asistente tot mai îngri
jorate de mărturiile ascultate.
Despre acestea, ca şi despre perspec
tivele IITM, am dialogat cu Richard
Martin, în grădina teatrului pe care-I con
duce.

Richard M arti n

Au aceste reuniuni drept ţintă şi unele
beneficii la nivelul limbajului teatral?
Creatorii se hrănesc din imaginarul celor
lalţi şi acest timp incandescent petrecut
aici, cu artişti din mai multe ţări, în care
fiecare forţează în direcţia propriei iden
tităţi, poate deveni foarte fructuos.
Sensibilitatea lor de saltimbanci le per
mite să se adapteze la comuniunea pe
care o urmărim, de care e din ce în ce
mai mare nevoie pentru a contracara
prostia ce se umflă şi naţionalismul care-i
ţine pasul.
Acest spirit este mai ascuţit aici 1h bazinul
,

Mediteranei?
Poate, comunicarea e mai rapidă aici şi,
câştigînd timp din puţinul pe care-I avem
de trăit, ne forţăm să-I folosim în mod
creator şi fratern.

lată, 1h colaborarea dumneavoastră cu
teatrul românesc a apărut şi teatrul din
Brăila
Este o etapă nouă. Îi stimei pe artiştii
români, găsesc că au calităţi excepţionale.
În plus, trecerea mea prin România mi-a
făcut şi mai familiară această legătură,

28, 29, 30 mai

IXmres Rencontres de l'lnstitut

International du Thtâtre Medltmaneen
28, 29 mal · Creatlon

Mediterranee

dt Panait Istrati
Adaptatlon sdnique de Catalina Buzolanu

Mlse en sc:fne : catalina Buzolanu
Avec Richard Martln
Distribution en cours.

Vagabond mMite.rraneen de glinie, Panait Istrati
renait par son ecrtture de valeurs fondamentales
dans la consdence de ootre dviUsation.

L'W>e est la llberte.
H�os d'un destin exceptlonnel, propuls� dans la
litt�rature fran�alse par Romaln Rolland, il �voque
dans le roman " La M�iteuanee 14, l'esprit et l':!me
de cet espace particuller, lieu de rencontres de tant
de langues, cultures, ctvllisatlons, rellgions.
L'action se passe dans la tere moltll: du 19eme siecle, un
spectade de Grnnd Guignol, les rl:volutions qui se rem
placent une â l'autre il tta""" une dictature peipl:tuele
l .
Apres Ja mise en s<:Cne du roman " Kira Ki:ralina "
du m�e auteur, cette nouvelle adaptation se�
ruque est tout â falt en accord avec le po�te de
l'ârue qu'est Panait Istrati.
In�lstlble voyage dans un monde magique et
pittoresque.

stimulându-mă să inventez noi aventuri
cu artiştii români.
Ca actor veţi

fi şi mai implicat?

La viitoarea întâlnire vom prezenta spec

tacolul în limba franceză şi eu voi juca un
rol. Va trebui să muncesc ca actor.
Ce

aţi urmărit programând dezbateri cu
subiecte atat de sensibile?

Suntem atenţi la tot ce se întâmplă în
jurul nostru. Suntem satisfăcuţi să vedem
că, în afara contextului, oamenii ajung să
se înţeleagă, să dialogheze, să se respecte.
Manipulările politice îi fac să se urască, să
se omoare, dar în chip natural ei sunt
tăcuţi pentru dragoste şi, dacă cineva
poate manipula bine acest sentiment,
aceştia sunt cu siguranţă artiştii. Fără
voinţa profundă de a plonja asupra aces
tui cuvânt nu se poate face meseria noas
tră. Artiştii au această sensibilitate particu
lară, care poate dărui suflet şi unui ţipăt
de pasăre.
Să vorbim puţin despre proiectul Odi
seea 200 1 , după unii o utopie, o fantezie.
Proiectul e grandios, de aceea sperie.
Vrem să luăm un vapor şi să ne plimbăm
cu el pe Mediterana, pomind din Marea
Neagră, poate de la Odessa, trecând apoi
prin toate porturile unde se întinde
reţeaua noastră şi unde avem prieteni. O
trupă internaţională, dirijată de Cătălina
Buzoianu, pe care o stimez profund ca
creator, va pregăti un spectacol pe care-I
vom prezenta pretutindeni ca pe un
mesaj de pace şi înţelegere. Am întocmit
itinerariul, calendarul riguros al pregătiri
lor, vom pomi la treabă în funcţie de ceea
ce vom decide acum, aici.

David Lad ra

Critic de teatru şi profesor la Madrid,

David Ladra este unul dintre susţinătorii
fervenţi ai proiectelor IITM.

De ce?
Astăzi e destul de dificil să obţii informaţii
independente despre teatru. Cele din
mass-media par adevărate, dar nu sunt
Între adevăr şi fals astăzi e o demarcaţie
subtilă. Institutul nostru e o reţea inde
pendentă şi furnizează doar informaţii de
la sursă. lată, am aflat aici că problema
războiului din Balcani a devenit a publicu
lui, nu doar a părţilor în conflict. De
asemenea, am aflat ce este în mod real
mult-clamatul proces de pace din Orient
- un tertip pentru a menţine situaţia exis
tentă, cum ne-au arătat colegii de acolo,
care se confruntă cu probleme atât de
grele. Unul dintre invitaţi a fost încarcerat
pentru că a refuzat serviciul militar, de
pildă.

Tncercarea de a defini un spaţiu prin cul
tura sa pare un drum invers decât cel
firesc, adică deducerea din peisaj a tipului
de a gandi şi simţi ale unui popor. Cu atât
mai complicat devine faptul când e vorba
de multe popoare, naţii, tipuri structurale
atât de diferite, precum cele care ihcon
joară Mediterana Poate exista aşadar un
spirit al acestui loc?
Spiritul mediteraneean nu e o ficţiune. Eu
sunt spaniol, dar există o cultură comună
în ţări ca Turcia, ţările arabe, care, curios,
n-a deschis porţile păcii. Pentru că în
acest leagăn de civilizaţie al Europei există
totdeauna câte un război. Cultura
comună n-a ajuns să creeze un spaţiu al
convieţuirii paşnice.

Poate face teatrul ceva ih acest sens?
Da, teatrul este locul în care oamenii se
regăsesc. În civilizaţia noastră, care ne
izolează în faţa televizoarelor sau a calcu
latoarelor, teatrul e spaţiul unde putem
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gândi şi ne putem emoţiona.

Cineva spunea aici despre teatrul din ţara
sa că nu e angajat politic. Se poate aşa
ceva?
Nu. Teatrul e cultură. Doar cultura de
dreapta e neangajată - în ghilimele, cum
spunea Sartre despre intelectualii de
dreapta. Sunt critic de operă. Pot să vă
spun că opere cunoscute, precum
Carmen, Don Juan, Bărbie!}JI.... pe care
le-am văzut de curând la Sevilla, evocă
indirect politicul şi socialul din acele locuri
şi din timpul istoric la care se referă. Sunt
angajate. Cultura reflectează asupra
adevărului unui spaţiu. Deci ...

Care ar fi, după dumneavoastră, acest
adevăr al Mediteranei?
S-a vorbit despre acest spaţiu ca despre
unul divizat între musulmani şi catolici.
Cert e că partea occidentală a fost întot
deauna obsedată de partea orientală şi
invers.
Am stat mai mult de vorbă pe terasa
înverzită a Teatrului Toursky decât pe
străzile pitoreşti ale Marsiliei, cu spectacu
loasele lor des!aşurări în pante şi înă�imile
egale, impresionante ale clădirilor. Am
admirat printre picături panorama de pe
înălţimea unde marsiliezii şi-au aşezat
protectoarea, Notre Dame de la Garde,
şi n-am fost decât în fuga vaporului la
Château d'lf, locul de recluziune al legen
darului Monte Cristo. Am profitat însă
copios de ambianta destinsă a reuniunii
pe care meridionalii ei organizatori au
gamisit-o cu voie-bună. E sigur că, cel
puţin din acest punct de vedere,
aparţinem acestui spaţiu şi mării care-I
defineşte sub un cer într-adevăr albastru.
Doina Papp
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Lectie bacoviană
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e vremuri am jucat în
faţa unui singur specta
tor; era vorba de un
ziarist de o enetgie debordantă,
neobosit, incomod, luptător
etem cu anna numită a·eion . . .
Mi-a făcut plăcere să-i ostoiesc
agresivitatea şi subversivitatea,
cu agresivitatea şi subversivi
tatea textului pe care îl jucam..
Acest lucru se petrecea la
Bucureşti, în anul 1991 .
Dar ceea ce urmează e cu totul
altceva . . .

P

unt la Bruxelles, în seara
zilei de 19 rnartie 1998.
Mă îmbrac în haine
închise la culoare şi pomesc pe
jos către Teatrul Poem, unde
voi recita la nouă seara poezi,i
de Bacovia. În româneşte şi
franţuzeşte. Partenera mea de
spectacol, Monique Dorsel, un
fel de fan al textului poetic, e
frenetică şi nerăbdătoare să
strige şi să şoptească disperarea
sanguină sau glacială, cinismul
blând, dar necruţător al poetu
lui-rană-deschisă . . .
E nouă fără t.m sfert, în sală
pâlpâie câteva lmnânări roşii
aşezate în sticle goale şi pânte
coase; mese acoperite cu fete
roşii sunt răspândire ici şi colo,
populând spaţiul delimitat de
peretii de cărămidă vopsiţi în
negru. Pe un mic podimn stau
două microfoane vechi, mari,
care amintesc de vremmile lui
Al Capone. . . Microfoanele sunt
aşezate pe două trepieduri şi au
alătwi două suportmi de parti
turi muzicale, ca şi cum cineva
are "să cânte curând. Nouă fără
cinci. . . E str-aniu, e frig fără să fie
frig. . . În sală intră spectatorii.
Sunt. . . trei. Ei se aşază la două
mese din faţă şi aşteaptă .
Lumina se stinge, liniştea se
aşteme, grea, mai grea ca vor
bele de Phunb. . .
Aerul devine vâscos ş i r_naterial,
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bizar. Ritual mnil şi sacru . . . Ba
covia se aşază deasupra umi
lintei de a interesa doar trei
perechi de urechi.
A fost cel mai pur spectacol din
viaţa mea; m-am simţit la fel ca
şi cei ce se biciuiau pe vremwi
pentru a se curăţa de păcate;
am avut voluptatea umilintei şi
sentimentul că merită sprijinit,
din când în când, Teatrul Poern,
în misiunea lui de a face să cir
cule vorbele poetilor.
Continuu să cred că a spune
versuri nu e deloc teatru. Dar a
fost ceva grotowskian în de
mersul nostru sublim şi inutil.
"Cortina s-a lăsat." Am stat cu
spectatorii noştri la masă două
minute, am aflat că ei se nu
meau Sue (o englezoaică),
Pascale (o belgiancă) şi (i-an1
uitat nmnele!) un belgian.
Dar seara bacoviană abia înce
pea . . . Am plecat împreună cu
partenera mea de scenă la un
bistro adevărat, ne-bacovian,
ne-fictiv, care se nmnea "La
fleur en papier dore"*. Iată o
festă a realitătii: locul arăta ca
ieşit din versurile lui Bacovia.
"Barbar cânta femeia-aceea . . . "
Ea cl"liar era aşezată lângă bar,
cu un cot sprijinit de tejghea, şi
cânta răguşit. . . Categoric, timpul
şi spaţiul n-au nici o însemnă
tate, st.mt două notiuni fizice
neglijabile. . . Acest loc este cele
bru, fiindcă a fost frecventat de
avangarda literară a Belgiei şi a
cunoscut vremuri de glorie.
"Barbar cânta femeia-aceea . . . "
La sfârşitul cântecului, ea a tre
cut pe la cele tr·ei mese t.mde
erau clienti şi a primit citiva
bănuti într-un portmoneu uzat. ..
Nu era nici umilită, nici tristă;
era foarte multurnită, contem
porană şi foarte deschisă. E
incredibil!, mi-am spus. La 245
de kilometri de aici se orga
nizează peste două lm"li can•pi
onatul mondial de fotbal 1998,
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iar eu saiu aceste cuvinte la un
computer foarte nou, care
poate aproape 01ice. . .
Avangardiştii aveau wnor: în
faţa mea, pe perete, cineva a
scris cu un creion acum vreo
câteva decenii : "Tout homme a
droit a vingt-quatre heures de
liberte par jour'-. Ce fel de
libertate? Aceea pe care am
simtit-o eu jucând în faţa a trei
oameni? Aceea se chean"lă mai
degrabă eliberare. . . . Sau aceas
ta, de a ne juca de-a timpurile,
de-a nonşalanţa mentală, de-a. . .
Două pisici gigantice se urcă pe
masa noastră! Dacă nu eram
atent, în"li ciupeau cl"lifla . . . Asta
seamana
mai
degrabă
a
"Sărmanul Dionis". . . Aici şi pisi
cile au dreptul la douzeci şi
patru de ore de libertate pe zi . . .
Deasupra uşii de intrare, alt
panseu : "Quel!e vanue que la
peinture qui attire l 'admiration
pour la ressemblance des choses
dont on n 'admirepas les origin
aux'***. Dar t.mde e, oare, orig
inalul? Pe strada belgiană a anu
lui 1998 sau în vorbele saijelite
bacovian pe peretp
Îmi an"lintesc de strada Arbat,
din Moscova. Era1n acolo în
1989, în lt.ma august, şi un tânăr
bas, cu o voce fantastică, şedea
într-un gang vechi şi cânta pen
tru trecători. Câtiva ruşi au tre
cut fără să-1 asculte, iar câţiva
japonezi 1-au f1lmat cu camere
video, tot fără să-1 asculte. . .
O , lmne tristă, plină de mnor. . .
Radu Duda

* Floarea de hârtie aurită (n. a.).
- Orice om are dreptul la două
zeci şi patru de ore de libertate
pe zi (n. a.).
- Ce vanitoase sunt tablowile
admirate pentru faptul că
reprezintă lucruri pe care
nimeni nu le admiră în oliginal!
(n. a.)
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