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Teatru

bun,
teatru prost

ajotitatea celor anchetati în numărul precedent aJ revistei cu privire la
teatrul pentru elite şi teatrul popular, pre<.:um şi la expetimentul teatrdl ,
au operat o reducpe, propunând în ultimă instan!fi două categorii axi
ologice: teatru bun şi teatru prost. Concluziile lor confirmă premisele mele. Că
este traditional sau novator, că are o deschidere mai mică sau mai mare către
public, că e psihologic, istoric, politic, tragic, comic, melodramatic, bulevardier,
opereti&"tic şi cite alte felwi or mai fi, el trebUie să fie bun, cu alte cuvinte să
emotioneze, să producă o purificare spirituală, un aşa�zis catharsis, în sfârşit să
nu plictisească, să placă.
Ca să placă, teatrul s--a r <.'U veni, după părerea mea, să tîe înt. les, altfel spus să
j inte gibil şi repr u<tibil în liniile,' le mari, iar mesajul şi
comunice un m
felul de a-1 "rosti" să inipresioneze af(.>ctiv sau cetebral - ri şi una, şi cealaltă fiinta noastră , care fiintă, lovită din toate părt;ile de vicisitudini, se l:asă din ce în
ar trebui să spună ceva cât de cât nou şi/sau
ce mai greu impresi nată. Pi
nou.t, dar nu într-atit de nouă încât să încâk;" · definitiv
într- o marii
gândurile în creier şi limi:Y<�. în gură. Şi, mai ale-, să fie bine 'i teatral scrisă .
Cât priveştcl &-pe<.ta olul. .. Dar să-I invităm. din nou, ca în alte n1nduri, pe
Caragiale: ,,Xa ascultati o piesă la teatrul naţional. Acel care începe ia un ton aşa
de jos, încât abja
aude din locuril e apropiate de scenă. Al doilea, care-i
răspunde, lâsă şi
· jos tonul; al treilea, �i mai jos, şi, din. :enă-n scenă, din
act în act, tot mai jos, aşa că ajl.mg la un fel de gargarise-&lă de ventliloci, din
At frânturi de vo
care este imposibil publicului să mai înţeleagă
pe ici pe
colo. Cum le e tonul, aşa şi temperamentul. Înc p moale, merg J mai moale
e în mai moale, la sfârşit iese o fleşcăială cornp)etă. ( . .. )Dar
şi, din mai m
un teatru , ca să placil, trebuie să fie fierbinte, $ă c.logqreascil până-n fundul
galeliei. (. . . ) O clipă să nu-l ierte pe public a-şi veni în ftre şi a-şi da sean1a de
ce vor cu el: să-1 ia repe , să-1 zguduie, să-1 am ea..-:;q1 , să-1 farmece, să-1
aiurească, să-I smintească - mai ştiu eu cum să zic! Când ieşi din teatru, nici doi
ochi să nu fie uscaţi şi siguri: top să fie împăienjeniti de emotJune, ume:rJ de
pJâm oii de râs." -"Teatrul national CD în Opere voi . V, Fundaţia pentru liter
atură şi artă ,,Regele Carol IT", 1938, pp. 304 - 305.
Fireşte, nici la extrema cealaltă nu se arată nimic b\.m. Adică ... acela care
începe ia un ton atât de sus încât se zguduie galetia, al doilea, care-i r'.ăspunde,
ridică şi mai sus tonul şi a"<>a mai dep-elite. Ptima vatiantă duc la fle.,.'>Căială,
mo!fiială şi pli<tiseală, cea de-a doua duce la agresare, violentare şi alungar
din sală. Atenţie la desinenţe: - ală, -ală, -ală şi -are, -are, -are!
Se impune deci adecvare (în -are), adică potriveală ("m -ală).

M

"

.·

.•

"

Dumitru Solomon
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Critica

de teatru

-

o profesie?
Gabriela Hurezean
1. Nu ştiu dacă este corect să mă consider

critic atât timp cât în judecă� le mele de val

oare primează un criteriu subiectiv: feelin
gul! Mă împac mai bine cu poziţia de spec
tator. Pentru. mine, un act artistic izbutit este
acela care emoţionează şi dă de gândit
Desigur, mă străduiesc din răsputeri să �n

Răspund criticii şi jurnaliştii

cont şi de criteriile-stas: calitatea jocului
actoricesc, originalitatea viziunii regizorale,
omogenitatea trupei, puterea de sugestie a
decorurilor, a costumelor, a luminilor, plas

Victor Parhon

5. Extrem de rar şi numai în cazul specta

ticitatea expresiei corporale, valoarea textu

1. În primul rând, după criteriul valorii estet

colelor excep�onale, care se constituie în

lui etc.

adevărate evenimente teatrale. Altfel, o

2 De politeţe e nevoie în orice circum

ice a produsului finit care este spectacolul.

şterg cât pot mai repede, tocmai pentru a

stanţă. Depinde însă ce înţelegem prin

Dar discuţia despre "criterii" ar putea să

nu fi nevoit să le spun oamenilor adevărul în

politeţe. A spune despre un spectacol

facă ea însăşi obiectul unei anchete, căci cri

faţă. Căci nu mint nici în scris, nici în ceea ce

prost că e bun este nu un act de curtoa

teriile se constituie la tinereţe, dar se matur

eventual le spun oamenilor după spectacol.

zie, ci o minciună gogonată. Diplomaţia

izează şi ele, evoluează şi se desăvârşesc pe

Ştiu că există şi categoria celor care una

în

îţi

spun şi alta scriu, dar parcă nici pădure fără

îmbogăţeşte experienţa estetică (o nouă

uscături nu există.

carte, un nou album, o călătorie de studii,

6. Din păcate, da Dar nimeni nu te obligă

un festival intema�onal de teatru, un muzeu

(nu te mai poate obliga!) să redactezi croni

parcursul întregii vieţi. Tot ceea ce

enunţarea

adevărurilor neplăcute

este, evident, necesară în arsenalul unui
critic.

3. Este vorba despre aceeaşi diferenţă care
există între o revistă de specialitate ce se

din străinătate, ultima piesă bună, dar şi ulti

ca într-un anumit fel, câtă vreme există nu o

adresează unei categorii in�iate, de elită şi

ma piesă proastă pe care ai citit-o etc., etc.,

singură, ci mai multe publica�i. chiar de spe

un cotidian care trebuie să fie accesibil

etc.) se filtrează prin alambicuri speciale în

cialitate. Şi apoi, adevărata judecată de va

tuturor categoriilor de cititori. În timp ce în

forţa. adaptabilitatea şi comprehensibilitatea

loare nu poate fi infiuenţată de nici o tenta

revista ..Scena", de pildă, poţi analiza luxuri

criteriilor cu care operezi şi a argumentelor

tivă de imixtiune în exercitarea actului critic.

ant un spectacol. pe două-trei pagini, în

pe care-ţi bazezi judecata de valoare. Că
foarte multe cronici nici măcar nu-şi mai
pun problema judecă�i de valoare pe care
va

trebui să o con�nă, asta-i de-acum o altă

Doina Papp
1. judec un spectacol în funcţie de propu

cotidianul ..Na�onal" (şi este un caz fericit!)
cronica de teatru se bucură că există pe un
spa�u mult mai mic, într-o pagină care

nerea acestuia Ce vrea el să spună, adică, şi

găzduieşte multe alte articole pe teme cul
turale şi de divertisment Aceasta pre

chestiune, despre care degeaba am mai dis

dacă reuşeşte să o facă urmând propriile-i

cuta

reguli. De aceea, fiecare nouă reprezenta�e

supune un efort în plus pentru a spune cât

2 De politeţe e nevoie la tot pasul. În prac

reclamă, cred, criticului o stare de inocenţă

mai multe lucruri în cât mai p�ne cuvinte

tica exerc�iului critic politeţea e chiar obli

2 E nevoie de dragoste de teatru.

şi, mai ales, pentru a le spune pe înţelesul

gatorie. Căci, fără ea. nici laudele, nici criticile

3. Diferenţa care contează este doar între

tuturor cititorilor. Şi dacă tot ne aflăm la ora

3. În timp ce prima e preponderent infor

cronica bună şi cea proastă.

4. Într-o sală de teatru e de presupus că nu

confesiunilor, voi mărturisi că scopul meu

mativă şi descriptivă, cea de-a doua este sau

intră decât iubitori ai acestei arte. Cum

pe trupul sensibil al piesei, ci acela de a re

ar trebui să fie preponderent analitică. Cât

poate atunci tocmai criticul să-şi piardă

n-ar mai avea importanţa cuvenită.

de corectă e informa�a cuprinsă în cronica

bucuria de a

se

afia acolo?

principal nu este acela de a face vivisecţie
aduce publicul în sălile de teatru.

4. Întrucâtva. Uneori. Tocmai de aceea

din prima categorie şi cât de serioasă şi

5. Depinde. De obicei, mi-o comunic mie

argumentată e eventuala analiză efectuată

însămi. Spectacolul e o sărbătoare. Nu e

la spectacolele care mi-au atins coarda sen

în cronica din cea de a doua categorie, iarăşi

frumos să le strici oamenilor cheful ...

sibilă

obişnuiesc să scriu - pentru sufletul meu -

4. Dimpotrivă. Şi vă asigur că am rămas un

Dialogul critic se produce în general în alte

5. Deşi am prieteni printre actori şi regizori,

împrejurări, convenite ca atare.

nu îi vizitez niciodată în cabină după gongul

spectator sincer, care ştie - şi poate! - să se

6. O publicaţie care se respectă ţine, fireşte,

final. Nu rămân nici la şampaniie şi fursecuri,

e mai bine să nu discutăm.

bucure, să râdă sau chiar să plângă.

fii)

6

la profilul şi tonul ei. Ca şi criticul, de altfel.
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după premieră. Prefer să cristalizez în linişte

acea stare specifică de după eveniment

6. Chiar dacă unii TI clasifică drept ziar de
scandal, "Naţionalul" este printre puţinele

care acordă o atenţie constantă fenomenu
lui teatral, semnalând cu promptitudine fie
care premieră, fiecare eveniment legat într
un fel sau altul de domeniu. Conducerea
Naţionalului" nu influenţează niciodată
"
judecăţile de valoare, acordând libertate
deplină

celui

care

semnează

cronica.

Singurele "pretenţii" (întru totul îndrep
tăţite) se referă la aspectul stilistic. Cronica
din cotidian trebuie să fie concisă, alertă,
clară, captivantă, incitantă O sarcină destul
de anevoioasă, trebuie să recunoaştem. Cu

toate acestea, cronicarii de teatru care

lucrează la cotidiane (indiferent cât de
pasionat şi eficient servesc teatrul) nu intră
niciodată în discuţie la acordarea premiilor
de profil. Destul de nedrept, nu-i aşa?

Cristina Modreanu
1. Evaluarea unui spectacol trebuie făcută, în
primul rând, pe criterii estetice, însă cred că
a venit vremea ca produsul artistic să fie
judecat în contextul din care s-a desprins.
N-ar trebui să facem abstracţie de situaţia
teatrului în societate, măcar în virtutea unei
solidarităţi de breaslă de care, altfel, se face
mult

caz.

2 Politeţea vine de la sine în cazul oricărei
persoane bine-crescute ("tagmă" în care ar
fi bine să poată fi incluşi toţi cei ce scriu
despre teatru). Numai că politeţea nu

Iar cronica "seamănă" de cele mai multe ori

cursul critic şi cel artistic. Cel din urmă intro

poate fi o scuză pentru lipsa de hotărîre,

cu spectacolul. Cel mai mult mă sperie per

duce o discontinuitate în câmpul cultural,

pentru laşitate sau poticnire în scris sub pre

spectiva uscăciunii interioare ce ar putea

propunând o nouă perspectivă, o nouă

siunea unor varii interese.

apărea la un moment dat, după o îndelun , formă, eventual o nouă lume. Actul critic

chiar cu dimensiunea articolului (foarte

prospeţimea reacţiilor mele în faţa celor ce

redusă în cazul cotidianului, ceva mai amplă

se petrec pe scenă

3. Teoretic, diferenţele sunt clare şi încep

gată vizionare de spectacole, alungând

1
1

începe cu recunoaşterea empatetică a
proiectului artistic, ceea ce presupune un
discurs articulat pe structura acestuia,

la săptămânal, cu posibilităţi de extindere, în

5. Prefer să nu o fac. Dacă pot, evit aseme

vederea unei analize exhaustive, în revista

nea discuţii, indiferent de părerea mea des

de specialitate), continuă cu modul în care

pre spectacol. Mai ales pentru că unii crea

reinserţie culturală, de netezire a disconti

se dau titlurile (pentru cotidiene, titluri în
"
cascadă", incitante, conţinând obligatoriu

tori simt o nevoie stringentă de a-şi explica

nuităţii produse de faptul artistic prin

dublând-o chiar, într-o oarecare măsură,
dar continuă cu un demers integrator de

opera scenă cu scenă Uneori însă, nu este

trasarea multiplelor conexiuni cu mediul

autorului fiind mai mare şi titlurile devenind

"verdict", n dau, cât mai civilizat cu putinţă

ta critică (efectuată, de regulă, în doi timpi)

ma1 criptice) şi încheind cu modul de

6. Sigur că este posibil, însă din acest punct

acţionează, în primă

redactare ("constrângerile" apar tot la

de vedere lucrurile s-au mai limpezit în

coerenţei şi· autoconsistenţei propunerii

posibil să eviţi, aşa că, dacă mi se cere un

Informaţiile utile, la săptămânal libertatea

simbolic înconjurător. Ca urmare, în judeca
instanţă, criteriul

cotidian, unde exprimarea trebuie să fie

ultimii ani. Astăzi cultura este prea puţin în

artistice şi, în a doua etapă, criteriul rele

adaptată unei inteligibilităţi mai largi). Practic

atenţia celor ce fac, de obicei. asemenea

vanţei în raport cu mediul cultural. Aplicând

însă, diferenţele sunt de cele mai multe ori

presiuni. Oricum ar fi. redactorul are întot

primul criteriu, ne situăm în intimitatea

m1nime şi rareori vin dintr-o conştientizare

deauna ceva de spus în ceea ce priveşte

operei şi îi cercetăm armoniile sau discor

a

contextului în care sunt publicate croni

condiţiile de apariţie a cronicii, aşa că îşi

danţele intrinseci, respectiv măsura în care

Cile. Din păcate, la noi se ţine prea puţin

poate apăra singur judecăţile de valoare.

elementele spectacolului se constituie într

seama de potenţialii cititori ai însemnării

Cât despre modul de redactare, cum

un complex semnificant dotat cu unitate

spuneam, el trebuie adaptat în funcţie de

stilistică Recurgând la al doilea criteriu, con

profilul publicaţiei.

struim o interpretare a spectacolului în ter

respective, ceea ce scade, în cele din urmă,
numărul acestora.

4. Nimic nu poate alunga bucuria pe care o
încerc atunci când văd un spectacol bun. Şi

·

Adrian Mihalache

niCI tristeţea provocată de un spectacol

1. Criteriile de evaluare a unui spectacol de

nereuşit

teatru decurg din relaţia ambiguă dintre dis-

menii unei semiotici acreditate, prin care se
pune în evidenţă măsura în care apariţia
obiectului artistic contribuie, prin semnifi
caţiile generate, la modificarea sistemului
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simbolic în care este inclus. Ca unmare,

mii de semne), ea se focalizează pe primul

Există conven�i tacite; astfel, toată lumea

putem avea, în confonmitate cu primul cri

criteriu, cel al coerenţei propunerii artistice.

ştie că nu poţi spune nimic critic despre

teriu, spectacole de calitate intrinsecă indis

Efectul ei este de stimulare sau de descura

Teatrul "Bulandra" sau despre Cătălina

cutabilă, irelevante însă confonm celui de-al

jare a interesului publicului larg, uneori însă

Buzoianu într-o cronică publicată în ..22",

doilea criteriu, deoarece nu tulbură apele şi

exact invers decât intenţionează criticul.

dar, de regulă, majoritatea redacţiilor nu se

nu stâmesc idei noi. Încă şi mai des întâlnim

Există largi categorii de spectatori care aleg

amestecă în verdictele cronicarilor. Modul

spectacole care, după criteriul coerenţei, nu

tocmai spectacolele cu cronici proaste (ştiu

de redactare este fără îndoială influenţat de

sunt decât hibrizi stilistic nonviabili, deşi,

ei ce ştiu...). Cronica din săptămânal se adre

stilul revistei, mai mult prin căi subliminale

după criteriul relevanţei, sunt neîndoielnic

sează unui public mai p�n interesat de

decât prin exigenţe editoriale. Se scrie

produsul unor min� sclipitoare.

evaluarea imediată, cât de comentariul cul

într-un

2 Fără îndoială că da Nici o fiinţă socială nu

tural al spectacolului. De aceea, trebuie insi

.,Dilema", cu exactitate şi grijă pentru detal

stil lejer, cu ironie

subţire la

se poate lipsi de politeţe, iar criticul de tea

stat pe criteriul relevanţei, lăsând deoparte

iu la .,Scena", didactic la .,Teatrul azi",

tru este poate cea mai sociabilă specie.

detaliile tehnice şi enumerarea sistematică a

preţios

Politeţea nu trebuie să se manifeste însă nici

contrib�ilor diverselor compartimente. În

prin falsificarea judecă�i de valoare, nici prin

revista de specialitate, ambele criterii tre

.Adevărul literar" şi expozitiv la .Rampa''.

exprimarea ocolită, în fond perfid-insinu

buie aplicate în egală măsură, dar aici analiza

antă, a insatisfa�ei. Politeţea obligă la

elementelor intrinseci trebuie fin şi minuţios

evitarea

1. Încerc să-mi dau seama ce anume şi-a

detaliată, profesionalismul criticului fiind mai

propus regizorul să spună sau să ob�nă cu

judecă�lor neargumentate. Rareori se în

vizibil în exactitatea amănuntelor decât în

acel spectacol şi în ce măsură a izbutit să-şi

tâmplă să nu existe elemente interesante

eleganţa observa�ilor de ansamblu.

verdictelor

nenuanţate

şi

a

la

.,Secolul

20", combativ la
.

Alice Georgescu

atingă propriile ţeluri. În fun�e de distanţa

într-un spectacol neizbutit (vezi cele două

4. Dimpotrivă, dezvoltarea interioară a unor

mai mică sau mai mare dintre proiectul teo-

criterii), iar, pe de altă parte, tranşarea

embrioni de discurs critic în timpul specta

retic şi realizarea lui concretă, caracterizez

nepoliticos brutală descalifică pe critic, pu

colului

măreşte

plăcerea

receptării,

apoi spectacolul drept foarte bun, bun,

păstrând mereu trează luciditatea A unmări

care nu ştie decât dacă i-a plăcut sau nu,

prost sau foarte prost Asta nu înseamnă că

un spectacol şi a te unmări, în acelaşi timp,

întotdeauna mă pot lăuda că am înţeles

dacă s-a distrat sau s-a plictisit În sfârşit,

pe

spectacolul

exact ce a dorit respectivul. În asemenea

politeţea trebuie să-I facă pe critic să evite

înseamnă a te bucura de două ori mai mult

cazuri obişnuiesc să declar, sincer, că nu

nându-1 în postura unui amator obişnuit,

luarea peste picior, păstrând totuşi acea
doză de ironie care face de cele mai multe
ori ca o cronică să merite să fie citită

tine

însuţi

unmărind

5. Nu comunic judecă�. ci doar impresii

înţeleg. Pomesc, de altfel, de la premisa că

pildă, ce frumoasă părea astăzi actriţa X. ce

ment" în domeniu, rămân, cum se zice, "în

superficiale şi (neapărat) amabile ca, de

dacă eu, care am, oricum, ceva .,antrena

3. În primul rând, nu cred că trebuie asimi

răcoare plăcută era în sală, ce frumos a fost

ceaţă", e foarte probabil ca şi un număr de

late cronica din cotidian şi cea din săptă

tipărit programul etc. Dacă spectacolul nu

spectatori inocen� şi care nu au posibilitatea

mânal. Prima trebuie să fie neapărat promp

mi-a plăcut deloc, nu rămân la sărbătorirea

să-şi exprime public părerea să se afle în

tă, ar trebui să apară în dimineaţa de după

premierei, invocând unele obliga�! presante.

aceeaşi situa�e; îmi iau, atunci, libertatea de

premieră. Restrânsă ca spa�u (circa două

6. Evident că există o rela�e între una şi alta

a vorbi nu atât în numele lor, cât de pe

�
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poziţia lor. Un criteriu căruia îi dau multă
importanţă este buna-credinţă a regizorului
în raport cu publicul - aşadar, implicit, şi cu
"
mine. Dacă simt că a pus,în "demersul său,
onestitate, sinceritate, atunci, chiar dacă
spectacolul nu e foarte izbutit, îl judec mai

puţin sever; dacă, dimpotrivă, simt că a vrut

să "arunce prafîn ochi", să mimeze un gest
artistic urmărind doar profrtul material sau
"
autoflatarea propriului "geniu , îl taxez
destul de dur. În fine, pe măsură ce acu
mulez tot mai multe ore petrecute în sala
de spectacol aplic tot mai constant un cri
teriu foarte egoist şi, cred, foarte sănătos:îi
cer spectacolului să-mi placă, pur şi simplu,

să mă intereseze, să mă emo�oneze, să

nu

mă plictisească!
2 Sigur că e nevoie de politeţe, aşa cum e
nevoie de politeţe înăuntrul oricărei rela�i
între persoane civilizate sau care, cel puţin,
se pretind astfel. Dar am observat un lucru
interesant ori de câte ori mi-am exprimat
reproşurile faţă de un spectacol într-o
formă - hai să zicem - atenuată, luându-mi
nevoia de a face o plăcere celor care, la

tot felul de precauţii spre a nu jigni pe cine

momentului. În orice caz, nici una dintre

va mi-am atras din partea respectivilor

specii nu trebuie să aibă un aer incropit,

rândul lor, mi-au făcut o plăcere. Când nu

să conţină date şi informaţii eronate şi să

sunt încântată de ceea ce am văzut şi

fie scrisă neglijent Cât de greu este ca
"
..opera in chestiune să răspundă acestor

observ că "creatorul" (sau, mult mai des,

cerinţe se vede, din păcate, zilnic, săptă
mânal, lunar, ba chiar şi trimestrial sau

cu o expresie imperativăîn ochi, spun: "Vă
"
mu�umesc pentru că m-aţi invitat . Între

anual...

oameni de specialitate, nu e nevoie de mai

priviri asasine,încruntări ucigaşe, ba chiar mi
s-a întâmplat să nu fiu salutată sau să nu mi
se răspundă la salut; dimpotrivă, ori de câte
ori mi-am manifestat nemu�umirile pe un
"
ton tăios, "acru , am avut parte de saluturi
obsecvioase şi, în general, de o atitudine

directorul teatrului) îmi a�ne calea la ieşire

foarte deferentă. Cam ce concluzii ar trebui

4. Nu, deloc. În primul rând, in momentul

să trag de aici?

când intru în sala de spectacol nu mai ţin

părerea despre ceea ce am văzut Nimeni

minte că sunt critic şi că va trebui să scriu

nu mă va convinge vreodată că - excep�e

cotidian sau un săptămânal şi o revistă de

despre ceea ce văd; mi se întâmplă să-mi

făcând cazurile patologice şi lipsa totală de

specialitate! Vorbind serios, "consider" nu

amintesc asta doar dacă ceea ce se petre

talent - un artist nu ştie, mai bine chiar

atât că există, cât că ar trebui să existe. În

ce pe scenă nu are capacitatea de a mă �

decât criticul, când a realizat un lucru bun şi

primul rând, cronica dintr-o revistă de

ne atentă; adică, dacă mă plictisesc, incep

când nu. Evident, în ultima situa�eîncearcă

specialitate, beneficiind, in genere, şi de

să mă gândesc la ale mele şi, desigur, şi la

3. Exact diferenţele care există între un

mult spre a se înţelege exact care mi-e

să nu o recunoască, uneori nici măcar faţă

faptul că, pe lângă orele de viaţă pierdute

de sine însuşi, dar asta nu înseamnă că, în

poate pune la dispoziţie un cotidian, de

în sală, va trebui să pierd alte ore, acasă,

străfundurile sufletului, nu e conştient de

pildă, poate fi mai analitică, mai aplicată

încercând să nasc o scriere care să co

eşec. De asta mă �n să-mi comunic ime

detaliilor spectacolului. Într-un cotidian

respundă tuturor standardelor înşirate pâ

diat părerea atunci când nu e una pozitivă

(cu săptămânalele situaţia se complică

nă acum, să fie argumentată, inteligibilă,

Pentru a spune lucruri neplăcute nu e nicio

puţin, pentru că intră in discuţie profilul

politicoasă, dacă se poate, inteligentă şi bi

dată prea târziu.

un spaţiu mai mare decât acela pe care îl

publicaţiei:

politic,

economic,

cultural,

6. Când judecata de va/oare poate fi influ

monden etc.), cronica trebuie să fie, cred,

neşti "actul artistic

ne scrisă ş.am.d., ş.a.m.d. Asta ca să nu jig
"
"
şi pe "creatori spu

enţată de asemenea factori, e grav! Cred

mai cu seamă sintetică, să fie scrisă in fra

nând, scurt, că � s-a arătat o porcărie inca

că nici un "profil" şi nici o conducere din

ze scurte şi percutante, să conţină un mi

lificabilă Şi mai sunt unii care cred că e

lume nu trebuie să-I facă pe critic să spu

nimum de informaţie culturală (dar acest

plăcut să fii critic ... Revenind strict la intre

nă că un spectacol e bun dacă el socoteş

minimum e obligatoriu!) şi, fie că este for

bare, bucuria de a vedea un spectacol bun

te că e prost şi invers. În privinţa "modu

mulat explicit sau implicit, un diagnostic

- atât de rară, din păcate - nu e cu nimic

lui de redactare", e cu totul altceva. Am

clar al spectacolului. Cu alte cuvinte, dacă

afectată de profesiune; dimpotrivă, faptul

răspuns la asta, am impresia, la punctul

intr-o revistă de specialitate cronica se

de a putea sesiza lucruri mai puţin evi

Uneori, chiar, a r fi d e dorit ca directorul

presupune a servi, intr-un fel sau altul, şi

dente pentru un spectator obişnuit, de a
"
ghici "urzeala este - repet 1n cazul unui

cutărei sau cutărei publicaţii om de cultu

spectacol bun - dătător de incomparabile

tiat să intervină în "redactarea

delicii.

spre a elimina paralogismele, prostiile şi

posterităţii, care va dori să ştie nu atât
"
dacă spectacolul a fost "bun sau "rău",
cât cum a fost el gândit, structurat, pus in

3.

ră sau, măcar, deştept sau, măcar, alfabe
"
cronicilor

imagini etc., intr-un cotidian cronica are o

5. Nu, afară de cazul când imi este solicitată

utilitate imediată, principalul ei scop fiind

in mod expres sau de cazul puţin frecvent

decât să regreţi "non-intervenţionismul"

orientarea cititorului in oferta teatrală a

când spectacolul m-a entuziasmat şi simt

unor conducători de publicaţii.

agramatismele. În astfel de situaţii nu poţi
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Răspund creatorii

1. Vl supArati dnd sunteti criticat?
2. Credeti el imaginea cUnneavoastri artistic1 sau cea a spec:tacolelor create

de dumneavoastră au fost ft1totdeauna corect rellectate de crit.ica1
3. Ce calititi trebuie să aibl un aitic pentru a fi socotit profesionist? Faceti
portretul-robot al criticului diletant (OJ posibile exemple).
4. Tn Romania, o aonicl dramatic1 poate decide, fl'l bine sau t\ r3u, destinul
unui spectacol?
5. De ce s-a renuntat la disc:utîile OJ publicul de dupl spectacole?
6. E bine ca un oitic să asiste la repetiti� sau e de preferat să vadi spectacolul

âtrectla�
7. După pirerea dumneavoastra, este aitiOJI un artist ratat?
Alexandru Darie
regizor
·

·

montare că este bună, are succes în con
tinuare. Tnsă o cronică nu poate distruge
un spectacol pentru că, în cotidiane, apa
re cu întârziere, mult timp după ce spec
tacolul are deja o viaţă a lui. Tn România,
cronicile vor avea cu adevărat influenţă
atunci când vor fi publicate a doua zi du
pă spectacol.

5. Publicul este cel care ar beneficia de

discuţiile de după spectacol. Dar, din pă

cate, la noi, transportul în comun funcţio
nează prost şi oamenii nu mai aşteaptă,
uneori, nici sfârşitul spectacolului. darămi

mare succes i se reproşează, de obicei, că

te discuţiile.

a fost făcut special pentru export. Mai

La festivaluri, se fac întâlniri cu critica. Ele

mult, există un fel de duşmănie că unii

sunt, de multe ori, neinteresante, pentru

1. Atunci când simt că acest lucru se face

cronicari din afară se pronunţă altfel.

că se simte că spectacolul nu a plăcut sau
nu a fost înţeles: nimeni nu e curios să afle

criticul simte nevoia să arate că este mai

3. Criticul profesionist iubeşte teatrul: îşi

exprimă opiniile fără a îndepărta publicul

ceva, sau apar cronicari de la cotidiane de

deştept decât alţii. Tn acest caz, critica lui

de actul artistic: nu se lasă influenţat de

scandal, care pun întrebări stupide. Puţine

mă deranjează. Apoi, desigur. îmi trece.

..părerea târgului" sau a altor colegi: poa

discuţii sunt profesioniste. De altfel, între

Iubesc acel critic care depune tot atâta

te să urmărească în profunzime gândul

oamenii de teatru, criticii sunt priviţi cu

efort şi talent ca şi artiştii în ceea ce face.

regizoral, scenografic,

muzical etc.: nu

suspiciune pentru că unii dintre ei sunt

2 Nu. Cea mai interesantă verificare s-a

scrie decât despre lucrurile importante

renumiţi pentru aprecierile greşite pe

făcut atunci când am mers în tumeu în

(eu cred că spectacolelor mediocre ar

care le fac: aceasta se întâmplă, de pildă,

străinătate, cu unul dintre spectacolele

trebui să nu li se acorde atenţie): se ex

când, în urma unui spectacol despre care

mele, dezaprobat în ţară. Montarea a avut

primă astfel încât artistul care îi citeşte

toţi ştiu că este prost/bun, apar cronici

cu sinceritate, nu mă supăr. Alteori, însă,

un succes extraordinar. De aici am tras

cronica să înţeleagă ideea urmărită şi să

elogioase/dezaprobatoare

concluzia că, la noi, receptarea specta

tragă folos de pe urma ei: are umor şi ştie

când, dacă doi-trei critici scriu de rău/bine

colului fusese greşită. De acelaşi lucru s-au

să şi plângă la teatru. Criticul diletant este

despre un act artistic, prin influenţă, toţi

mai plâns şi alţi creatori, printre care şi

exact inversul celor enumerate mai sus.

ceilalţi scriu, apoi, la fel cu cei care au dat

sau

atunci

4. Observăm acum un fenomen nou: în

tonul. Pe de altă parte, diferenţa dintre un

România au început să conteze obser

spectacol bun şi unul prost nu poate fi. în

româneşti - chiar dacă acum, după revo

vaţiile criticilor. Până de curând, un spec

mod repetat, una mare. Dacă un critic a

luţie, ar avea posibilitatea să vadă şi altce

tacol respins de ei avea, mai mult sau mai

scris despre tine, după un spectacol, că

va, măcar pe peliculă - nu înţeleg o pro

puţin întâmplător, mare afluenţă de pu

eşti un regizor important şi, în urma altui

Silviu Purcărete. Explicaţia ar fi că unii cri
tici care urmăresc în special spectacole

reacţionează în

blic (reminiscenţă de dinainte de '89,

spectacol, că eşti la polul opus, te întrebi

legătură cu ea abia după ce s-a întors cu

când o parte din critici scriau uneori rău

când ai fost apreciat corect cu adevărat:

lauri din străinătate. Asta s-a întâmplat mai

despre spectacolele bune). Mai nou, pu

când s-a spus despre tine că eşti mare sau

ales în preajma anilor '90. După '94-'95,

-blicul e adus la teatru potrivit cu zvonul

când ai fost sancţionat? Alteori, există

spectacolului întors din tumeu după un

de după spectacol: dacă se spune despre

acte, tendinţe neînţelese:

ducţie

i novatoare

şi

Trei surori,

spre

exemplu, care a avut succes, a fost un
spectacol mai puţin inovator decât altele:
din punctul meu de vedere a însemnat o
concluzie, nu a deschis un drum. Tnsă cele
cu adevărat inovatoare au fost prost
primite de critici.
Modelul cel mai solid în critică este cel
britanic. Aici cronicarul nu scrie ca să
arate că este inteligent, ci fie ca să laude
ceva ·important care s-a petrecut, fie ca să
amendeze ceva monstruos. Astfel, el nu
alungă spectatorii de la teatru. De pildă, a
fost, la un moment dat, un spectacol cu
Peter O'Toole în care actorul era foarte
slab, dar care s-a jucat mulţi ani cu casa
închisă pentru că oamenii au venit să-I
vadă pe O'Toole în această ipostază
neobişnuită Sau un alt exemplu: după

Amadeus

în regia lui Roman Polanski,

într-un ziar franţuzesc a apărut o .. croni
că" având titlul

�
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Amadeus în

viziunea lui

Roman Polanski", iar dedesubt- o pagină
goală; apoi, venea semnătura. Este o
formă de protest ce stâmeşte curiozi
tatea.

6. Depinde. Pe Broadway, unde se dau în
special

verdicte categorice, cronicarul

este păzit de bodyguarzi pentru ca obiec
tivitatea lui să fie absolută. În Europa nu
se întâmplă acelaşi lucru. Aici, un critic ar
trebui să facă şi analiză de repetiţii. Ar fi
interesant să existe mai multe reportaje
despre crearea unui spectacol, pentru că
sunt singurele documente care rămân.
De exemplu, eu aş fi fost foarte curios să

aflu cum a repetat Radu Penciulescu la

Regele Lear, cu George Constantin în

rolul principal. Pe de altă parte, există şi

un alt fenomen: odată, într-un tumeu în
străinătate cu un spectacol de-al meu, am
fost însoţiţi de către un critic. În urma
spectacolului, după ce urmărise întregul
proces pregătitor de creaţie, criticul mi-a
spus: ..Nu m-am aşteptat să fie atât de

care TI prezintă drept ..unul dintre noii pic

nou motiv pentru o altă întrebare la care

nează pe tablă

3. Parafrazându-1 pe Goethe, care spunea

tori". Pus să se producă, tânărul dese
un cerc perfect.

Era

răspunsul... poate şifona imaginea...

greu". Era prima dată când intrase în con

Salvador Dali. Aşadar, pentru a fi capabil

tact cu latura nevăzută a scenei. E bine ca

de genul de pictură pe care o practica el,

neşti, dar omului nu-i iert nici un defect al

un teoretician de teatru să ştie câte chi

trebuie să ştii, mai întâi, să faci, impecabil,

actorului", aş

nuri, căutări, emoţii sunt înainte de pre

un cerc.

(mai ales celui de teatru) nu-i iert nici un

mieră, pentru că ar fi mai prudent în ..a da

Mihai Lungeanu
regizor

cu barda". Există şi creatori foarte sensi
bili, mai ales cei tineri. Eu, de exemplu, la
începutul

carierei

decupam din ziare

toate cronicile şi sufeream

îngrozitor

·

·

1. Cred că nici un creator (indiferent de

domeniu) nu are dreptul de a refuza ju

că .,actorului îi iert toate defectele ome

replica astfel: ,.Criticului

defect... actoricesc-omenesc!" Pentru că
în judecarea oamenilor (fie ei artişti dra
matici sau altfel de artişti) omul-critic este
obligatoriu să fi absolvit cursurile de zi ale
unei autojudecăţi intransigente. Ceea ce

când, neînţeles fiind, eram făcut zob.

decata critică, opinia avizată a criticului

cerem altora... Iar în ceea ce priveşte

7. De multe ori, acest lucru poate fi,

(cunoscător dovedit şi specialist neconte

,.instrumentele" cu care se realizează

biografic, adevărat. Cronicarii sunt, une

stat).

ori, muzicieni, pictori, actori ..rataţi" care,

Cu atât mai mult cu cât obiectul

judecata critică (rezultate ale acumulărilor

creaţiei (oricare ar fi el) este destinat

culturale, spirituale, artistice), ele sunt
absolut necesare pentru a susţine şi moti

în postura de critici, pot fi ori artişti mari

publicului, deci supus opiniei şi judecăţii

cu adevărat, ori ..voyeuri", cum spunea

critice. A critica nu înseamnă a spune de

va actul critic, chiar atunci când există

Cezanne despre critici. În alte domenii

rău! A critica înseamnă a spune ceea ce ar

îndemânare, ştiinţă a exprimării, har poet

timp cât ..critica" este produsul unui sis

dorinţei de a tenta- prin intervenţia crit

decât teatrul, e posibil, chiar, ca ei să fie
foşti practicanţi ai acestor meserii. Sau,

trebui spus, dacă am şti s-o facem. Atât

ic

sau

doar

ironie

colocvială.

Lipsa

invers: Fran�ois Truffaut, de exemplu, a

tem coerent (şi pertinent) de criterii,

ică- alchimia spirituală (adică descifrarea

fost la început critic.

rezultatul unei

eforturilor

Un cronicar care se respectă trebuie să fi

judecată nu poate decât să adauge, să

participat la repetiţii. nu neapărat să fi

lumineze, să echilibreze, să armonizeze şi

o simplă imagine ... de diletant Şi ce poate

făcut, odată, meseria de actor sau de

să desluşească relaţia dintre creator şi

fi mai rău decât un chirurg... diletant? Sau

asemenea

operaţii de

celorlalţi

de

a

căuta

perfecţiunea, justificarea, esenţa) duce la

regizor. Altfel, el devine doar un comen

creaţia sa... Aşa ceva nu poate produce

tator cult, informat, care analizează un fe

supărare... Iar cine se supără... se supără

Popescu a fost un astfel de· critic. Spre

vadă din el însuşi...

deosebire de el, Valentin Silvestru era un

2 Aici intră în joc oglinda prin care jude

sau din toate la un loc (şi încă ceva pe

om care privea fenomenul din interior. A

cata critică se reflectă. Deci: cât de corect

deasupra lor). Discuţiile (cele sincere,

organizat festivaluri, a stat de vorbă cu ar

sunt eu în receptarea ei?!? Cât sunt de

afectiv necesare. obiectiv posibile, subiec

tiştii, i-a cunoscut. Făcea parte din catego

subiectiv, influenţat, inhibat, interesat?!?

tiv utile) pot dovedi - pe viu - valoarea

nomen al cărui mister nu TI înţelege. Radu

pe el însuşi... sau pe ceea ce a lăsat să se

un arhitect... diletant?

4. Da.

5. Din teamă. din neştiinţă. din necredinţă
din orgoliu, din prostie, din comoditate,

ria acelor oameni pasionaţi de teatru ca

Cât

(şi, ascunzând,

reală a demersului artistic. E chiar sănătos

re, puşi în situaţia să clădească ceva, au

demasc)?!? Cât contează imaginea (fie ea

să poţi spun� ceea ce nu vei putea scrie. Şi

reuşit. Nu poţi să scrii despre interpreta

şi artistică)?!? Cât contează relaţia adevăr

e foarte sănătos să auzi ceea ce nu se va

rea lui Menuhin dacă nu ştii gama. Există

realitate-sinceritate?!? Un răspuns mai pe

scrie... Şi e c;hiar foarte bine să fii... sănătos!

şi o poveste nostimă pe această temă: la

scurt şi mai la îndemână ar fi: NU! (Sau nu

6. Depind ' de ceea ce urmăreşte. Dacă

Academia de Arte Frumoase din Paris,

întotdeauna!) Dar, de fapt, un răspuns

îşi doreşte 1 să poată doar cântări totul,

profesorul vine în clasă însoţit de un tânăr

care ignoră cauzele întrebării şi acuză

atunci nu trebuie să ştie nimic dinaintea

cam nespălat şi cu o privire de nebun, pe

doar şifonarea imaginii nu este decât un

..faptei". TrJbuie să fie precum tumesolul.

vreau

să

ascund
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precum degustătorul, precum detectorul.

Maia Morgenstern
actriţă

Curat şi bine intenţionat. Dacă însă îşi
asumă rolul de călăuză-ghid-cercetător
întrebător într-o subiectivă oglindă, atunci
el va reflecta mişcarea, evoluţia, transfor

•

•

1. Nu, nu am de ce. Dacă ceea ce se scrie

e nesincer, nu mă atinge. Dacă, dim

5. -

6. Este foarte important contactul cu la

boratorul de creaţie. Pe criticii avizaţi mă
bucur să-i chem la repetiţii, pentru a ne
sfătui. Implicarea afectivă şi efectivă a

marea însăşi. Aşa cum apa oglinzii păs

potrivă, este just, mă pune pe gânduri. Tn

cronicarilor în actul de creaţie face bine şi

trează drumul, calea, parcurgerea şi ajun

teatru - ceea ce nu e posibil în film - pot

criticului, şi creatorului.

gerea şi nu zăboveşte decât o insesizabilă

să schimb, pe parcurs, ceva care este în

7. O fi vreo fărămă de adevăr în această

clipă (iluzorie împlinire) la momentul cân

neregulă.

etichetare pentru că, uneori, se mai întâm

tăririi finale.

2 Da.

7. Ar trebui să fie un artist... sublimat. O e
senţă

3.

Criticul

profesionist se

cuvine să

plă şi aşa. Transpare, în general, din felul în
care un critic îşi abordează meseria.

care trebuie diluată în imaginea

iubească teatrul, artiştii, să facă totul cu

operei criticate, pentru a pune în materia

infinită atenţie, competenţă, erudiţie, să

litatea evidenţei acele calităţi (sau, desigur,

nu fie tributar prejudecăţilor şi modei, să

acele defecte) pe care altfel nu le-am per

fie onest cu sine şi cu gustul său şi, mai

cepe. Când un critic pomeşte afinmaţia:

ales, să aibă bucuria de a privi spectacolul.

să înţeleg cât mai bine ce au vrut criticii să

"părerea mea este...", imediat ne gândim

Pe de altă parte, să nu caute noduri în

spună. Am avut parte şi de cronici bune,

sau la părerea în sine, sau la persoana care

papură, ci să găsească esenţa spectacolu

şi de cronici proaste. Le-am citit de mai

detenmină pe persoană să aibă o părere).

are nimic din cele de mai sus. Este bântu

da seama cât adevăr conţin şi ce pot face

Aşadar, dacă nu este şi el un real artist (în

it de complexe şi, în special, de acela că

eu pentru a atenua proasta impresie făcu

indiferent ce domeniu), criticul vede, dar

nu poate fi el însuşi creator. Este dispus să

tă. Altminteri, citesc tot ceea ce se referă

nu poate observa, aude, dar nu poate

distrugă ceea ce altul creează.

are părerea (sau, mai nou, la ce anume o

lui pe care îl judecă. Criticul diletant nu

Alexandru Jitea
actor
·

·

1. Nu mă supăr când sunt criticat; încerc'

multe ori pe cele rele, pentru a-mi putea

la spectacolele în care joc. Recunosc însă

4. Există cronicari neaveniţi, netalentaţi,

că sunt şi momente în care pur şi simplu

care nu au ce să spună, ce să caute, ce să

nu înţeleg opiniile unuia sau altuia dintre

Cred că

dorească. Ei nu pot nici îngropa, nici înălţa

cronicari, pentru că folosesc un limbaj

combustibil pe care îl cer toţi oamenii de

şi criticul de teatru are nevoie de acelaşi

un spectacol. Sun.t însă şi critici adevăraţi.
Dar nu ei sunt factorul decizional. Soarta

tind, dacă nu cumva ei or fi înţeles mai

teatru: energia benefică a prezenţei publi

spectacolului se naşte din relaţia artist

mult chiar decât mine din ceea ce fac eu

cului, înălţimea subtilă a gândului comun,

public. Avem un public foarte domic de

pe scenă.

curăţenia şi verticalitatea unui trup trecă

teatru, fonmat, exigent, care îşi respectă

2 Cel puţin până acum, da. Cred că

tor, dar şi mărturisitor. De Adevăr, de

artiştii. Ştie exact ce vrea şi ce aşteaptă de

aveau dreptate şi când mă lăudau, şi când

Iubire, de Frumos...

la ei.

mă criticau.

percepe, vorbeşte, dar nu poate comuni

ca. Şi în acest caz este- sau devine .. ratat.

8.

.

Răspuns la o întrebare nepusă

�
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prea sofisticat, greoi. Alteori mă întreb, ci

3. Consider că cea mai importantă cali

colaborare. Şi, de fapt, mulţi dintre noi

pomenim. Dintr-un punct de vedere avea

tate este sinceritatea. În plus. n-ar trebui

simt nevoia unui sfat, a unei încurajări. Le

dreptate, însă, pe de altă parte. ştiu că eu,

să aparţină vreunei găşti, să scrie cronicile

căutăm pe unde putem. pe la colegi.

ca artist. trebuie să arăt lumii asemenea

în funcţie de prieteniile şi simpatiile pe

7. Cred că este un artist. dar nicidecum

lucruri tocmai pentru a lua aminte. N-am

care le are faţă de un creator sau altul. Să

ratat

asta în cazul în care are vocaţie şi

urmărit un succes personal cu acest spec

fie, pe cât se poate, obiectiv. Cât despre

este cu adevărat critic, nu doar un dile

tacol; am vrut doar să avertizez că astfel

criticii diletanţi, prefer să nu-i cunosc.

tant. În cazul din urmă putem spune că

de conflicte se pot isca oricând, oriunde.

este pur şi simplu un critic ratat.

2 Nu. Limpede, nu. Şi cronica de teatru.

4. Nu, în nici un caz. De fapt, nu cred că
se citeşte cu adevărat o cronică dramati

-

ca de altfel întregul fenomen teatral,

au alte preferinţe; ei citesc despre mine

Răzvan Ionescu
- actor -

care trăim: o societate în tranziţie. supusă

riade, greve, violuri ... Cel puţin deocam

1 . O cronică, oricât de virulentă, nu-mi

unor permanente schimbări, nu toate în

că decât de noi, cei interesaţi. Spectatorii

dată.
5. -

constituie, în mic, o oglindă a societăţii în

poate fura bucuria creaţiei. Şi, să vă spun

bine. În plus, recunosc că nu am fost chiar

drept, pe mine mă interesează mai mult

întotdeauna în stare să înţeleg ce se scrie

6. Repetiţiile îţi creează o anume stare

articolele care contestă ceea ce fac

şi nici să mă .. corectez" în funcţie de ceea

care poate folosi în aprecierea specta

într-un anume moment al carierei, chiar

ce spune critica despre mine.

colului ce vă să fie. Ar fi necesară

dacă pe moment mă enervează (în defini

Totuşi,

prezenţa criticilor măcar la .,generale",

tiv, cui i-ar face plăcere ca munca să-i fie

numaidecât o nemulţumire personală,

această

negaţie

nu

implică

mai ales că ne-ar putea fi de folos. Nu

luată în răspăr într-un ziar?!). Să vă dau un

mai ales că toţi criticii apăruţi o dată cu

cred că există o adevărată colaborare

exemplu: la spectacolul realizat de mine

tranziţia pot evolua în timp. Ei au şansa să

între critici şi creatori. Păcat!

cu piesa lui Matei Vişniec Despre sexul
femeii ca un câmp de luptă în războiul din
Bosnia (Teatrul Mic), cronicile au fost în

tante care. la rândul lor, s-au format în

stea în preajma unor personalităţi impor

De ce socotiţi că există această rupturn?
De ce credeţi că nu vin cronicarii la
repetiţii?

general favorabile. Totuşi, a existat una

există Alice Georgescu, Magdalena Bo

Pentru că nu se simt atraşi de bucătăria

foarte acidă, scrisă de Doru Mareş şi pu

iangiu, Irina Coroiu, nu-i vremea pierdută.

unui spectacol. Pentru că nu-i interesează

blicată în .. Curentul". Sigur că prima mea

pentru că tinerii cronicari au ce învăţa de

laboratorul, ci numai faptul împlinit. Sau

reacţie a fost de iritare. El îşi manifesta fă

la aceştia. Numai să vrea.

poate că nu-i mai interesează. Poate că

ţiş nemulţumirea că am introdus în spec

cei mai în vârstă să fi mers la repetiţii când

tacol fragmente de film înfăţişând o trage

umbra altor personalităţi. Atâta timp cât

3 şi 6. În primul rând, dragoste pentru

teatru şi pentru creatorii lui. În plus, cred

erau mai tineri. iar între timp să se fi plic

die de asemenea amploare. (Trebuie să

că ar fi necesară o mai profundă impli

tisit. Sau poate că nu-i mai cheamă

mărturisesc, însă, că multă vreme m-am

care în ceea ce numim "laboratorul"

nimeni. Mai există şi posibilitatea ca

întrebat eu însumi dacă e bine să aduc pe

unui spectacol. Mi-aduc aminte că, pe

fiecare dintre părţi să considere că

scenă aceste imagini.) El scria că despre

vremea când eram student la institut. la

astfel de "int;imrll::.n
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actorie asistau şi colegii de la secţia

posibilitatea de a pleca în tumee sau în

2 Mă interesează doar ceea ce fac, nu şi

T eatrologie-Filmologie. Participau, de

excursii. De aceea, cred că o revistă pro

felul în care sunt receptate de critică

asemenea, la toate examenele, ne ajutau

fesionistă, care aduce un suflu nou în

spectacolele mele. Uneori mă amuz.

cu sfaturi, încropeau mici caiete-pro

peisajul nostru teatral, ar trebui să aibă şi

Pentru acelaşi spectacol am avut, adesea,

gram, se famil iarizau cu procesul de

colaboratori din ţările europene sau din

cronici violent contradictorii

creaţie. Sigur că există şi pericolul ca,

America, pentru a se putea menţine un

căm

fiind atât de aproape de noi. criticul să

dialog continuu între creatorii de pre

devină subiectiv, să nu mai poată judeca

tutindeni.

pe

cei go�.

3. Sunt puţini critici

(Să itnbră

profesionişti în

România. Din păcate, critica tânără este

4. Nu. În România, această bătălie este

adesea aservită intereselor de clan, şefia

s-au afil iat criticii de teatru oameni cu

deocamdată pierdută. Critica nu poate

clanului aparţinând unuia sau unui grup

altă pregătire. De pildă, chiar la revista

impune sau distruge un spectacol. Noi

de critici vârstnici. Nu dau lecţii nimănui şi

dumneavoastră colaborează un domn,

facem spectacole pentru public. Dar şi

nu fac portrete-robot. Nici n-aş putea

Adrian

formaţie

asta poate deveni o armă cu două tăişuri.

schimba nimic din climatul actual. Di

politehnistă, dar cu o cultură solidă şi cu

Trăim într-o perioadă în care se joacă

letantismul ţine, de asemenea, de poziţia

o

spre

mult mai puţin şi cu sălile aproape goale.

unui grup şi a cronicilor comandate.

fenomenul teatral. În general însă, au

Starea precară a economiei se răsfrânge

"migrat" către secretariatele l iterare şi

şi asupra spectatorilor. Şi atunci sigur că

către critica de teatru filologi (care, mie

dorinţa noastră cea mare este aceea de a

u n spectacol cu detaşare. După anii '90,

Mihalache,

extraordinară

de

deschidere

4. Nu. Am avut critici proaste şi succese
uriaşe la acelaşi spectacol

(Patul lui

Procust).

5. Pentru că era un procedeu .,realist-so

cel puţin, mi se par a fi prea închistaţi în

readuce publicul în sală. Există însă o cap

teorie, prea rigizi şi defel implicaţi în

cană: în dorinţa de a avea cu orice preţ

actul creaţiei teatrale).

spectatori, s-ar putea să facem compro

rante.

În altă ordine de idei, este necesară o

misuri, concesii.

6. Nu ştiu, nu mă interesează, depinde de

7. -

7. În cazuri întâmplătoare, da. Altfel, dacă

profundă

cunoaştere

a

fenomenului

teatral românesc, ba mai mult, criticul tre
buie să fie permanent racordat" la ceea
"
ce se întâmplă în străinătate. În felul aces

5. -

cialist". Uneori discuţiile acelea erau abe

probitatea criticului.

e dublat de un exeget teatral, nu.

ta şi noi, creatorii, am putea fi mai infor-

Cătălina Buzoianu
regizor

maţi, mai aproape de ceea ce se întâmplă

1. Nu, în cazul când e vorba de o critică

în alte ţări. Nu toţi actorii şi regizorii au

serioasă, în termeni de civiliza�e elementară.

Mirona Hărăbor
Marinela Ţepuş

in '90 încoace, nu spun
o noutate,
(încă)
Lm sector m care au
pătruns, în virtutea legilor
nescrise ale libertăţii şi de
mocraţiei fără limite, oameni
complet nepregătiţi pentru pro
fesia (şi încă ce profesie!) pe
care o exercită cu dezinvoltură
- aceea de cronicar sau, hai să
spunem, comentator teatral.
las' că normal ar fi ca "angaja
totii" (patronii, directorii de
gazete) să pretindă angajaţilor o
minimă (de ce nu maximă?)
pregătire de specialitate, res
pectiv studii de teatrologie sau

filologie. Sau măcar de Drept
sau teologie, că tot se poartă . . .
Astăzi scriu şi comentează actul
scenic absolvenţi de politeh
nică, de medicină veterinară, de
agronornie ş.a.m.d. Admit chiar
că aceştia ar avea dragoste şi
interes pentru teatru şi, în titnp,
s-ar pregăti şi ar mai învăta câte
ceva, dar, din păcate, mulţi din
tre ei continuă să copieze (rău)
din programele de sală, nu
citesc piesele nici înainte, nici
după ce au văzut spectacolul,
povestesc fără har conţinutul
piesei, aşa cum I-au înţeles din
spectacol, fac confuzii inadrni-

sibile, laudă sau critică după
ureche, lăutăreşte, lipsindu-le
total criteriile de apreciere.
Unii directori de gazete au
renuntat de tot la rubricile cul
turale, socotind probabil că
românii sunt mai interesaţi de
violuri, crime, tâlhării şi bârfe
mărunte. Alţii acordă un spaţiu
minim ştirilor culturale, iar
teatrului, fireşte, şi mai puţin.
Este adevărat că sLmt directori
de publicaţii care nu se dau
bătuţi cu una-cu două şi ţin
publicul la curent cu artele şi
literatura. Colaboratotii acestor
ziare şi reviste sunt cronicari

D
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Anchetă realizată de

serioşi, cuvântul lor are greu
tate, părerile lor sunt profesio
"
niste şi, chiar dacă scriu "rău
despre un spectacol sau altul, te
poţi baza pe gustul lor artistic.
Dacă nu te conving, oricum te
îndrumă, îţi pot servi de ghizi
prin lumea atât de subiectivă a
artelor. Părerile lor nu pot fi
ignorate - şi nici nu sunt -, iar
artiştii din teatre citesc cronicile,
comentează, mai şi înjură, dar
au totuşi nişte repere.
Pe când articolele improvizato
rilor de la t.mele gazete - în
unele oraşe au răsărit după '90
şi câte cind cotidiane noi - sunt
însăilări slăbuţe şi fură noimă,
nimeni nu le ia în seamă , doar
se amuză copios la lectura lor.
Oare cititorii se amuză şi ei, sau
iau de bune inepţiile şi cred că
o fi chiar aşa?
"
Există "cronicari care vor să fie
simpatici - poate sunt chiar
amici cu cei din teatru - şi
laudă, ridică în slăvi spectacole
de duzină, fără să fi văzut prea
mult teatru la viaţa lor. Criterii
de
Bun-gust?
· dau

1

"lecţii" unor artişti bătrâni, unor
artişti reputaţi, sfătuindu-i cum
să joace,
iar comentariile
pieselor Sl.mt de multe ori rizi
bile.
Despre un limbaj profesional
specific, despre o terminologie
teatrală nici nu poate fi vorba.
Un comentator scrie în loc de
"text", "scenariu", în loc de "sce
nograf', "scenarist" sau "decora
tor" (!), folosind anapoda ter
menii.
Altul copiază exact greşeille din
programul de sală sau scrie G.
Bemard Sehaw. Numele regi
zorului Petru Vutcărău l-am gă
sit scris Vutcărete (o combinaţie,
probabil, cu Purcărete!). Altcine
va scrie textual că "regele îşi dă
duhul, nu înainte de a se ţicni
de tot, renunţând la orice dem
nitate în clipele dinaintea morţii,
răcnind că vrea să trăiască"
(cronică la Regele moare!). Cât
despre Purcărete, citim undeva,
este "tiranul care a înfiorat
lumea cu Phed.ra (!) lui,
culegând toate premiile posibile
pe plan mondial".
În alt loc citim că regizorii sunt

"complicii scriitorilor", iar "origi
nalitatea
montării se ma
terializează prin dinamismul
iniţial al jocului actoticesc,
respectiv prin statismul hieratic
al secvenţelor fmale. . . " Se poate
citi, bunăoară, că spectacolul, şi
nu piesa, este al lui Marin
Sorescu, despre un spectacol că
este realizat de un regizor "aflat
la prima experienţă de acest fel
"
în oraşul nostru . Suntem
învăţaţi să respectăm tradiţia,
pentru că "tradiţia trebuie res
pectată, fie că-i vorba de teatrul
din trecut sau de teattul mai
recent''.
După fiecare premieră poţi citi
cele mai năstruşnice păreri
despre cele văzute pe scenă.
Inocenţii nu sunt ei singuri de
vină . Unii îşi încep interviurile
cu câte o candidă introducere:
"Vă rog să-mi spuneţi ce să vă
întreb, că dumneavoastră ştiţi
"
mai bine ce aţi vrea să spuneţi .
De vină sunt cei care au
răspunderea gazetelor, pentru
că nu-i trimit la cursuri de
pregătU:e.

Elisabeta Pop

Devieri
n ;emorabilele

lui decembrie '89, la Timişoara.

actorul Ion Haiduc dormea sub masă, .,împreună cu fami

lungă listă de exemple) au " fost diversiune, atunci docu
mentele de partid ce au fost?

lia şi nişte prieteni-actori care se nimeriseră la mine ...

Poetica ar tei spectacolului a rămas acolo unde îi era locul,

atunci, sub masa aia am avut o revelaţie în . ceea ce priveşte

hrănită de energia- creatoare şi talentul unora, în timp ce

profesia mea. M-iJ,m întrebat - Măi, Haiduc, cum o să mai joci

diversiunea spectacolelor festive - mai mult sau mai puţin

tu teatru de-acum încolo? De ce mă intrebam asta? Pentru că

anonime - epuiza resursele de ipocrizie ale colectivităţii. Un

până atunci întreaga poetică a artei spectacolului a
vreţi, deviotă" (..Adevărul", 27 iulie 1 999).

fost,

dacă

Asta e, că nu vrem. E ciudat cum, în momentele când struc

instinct sigur îi ajuta pe spectatori să deosebească arta de
kitsch-ul într-adevăr deviat şi deviant. Poate că n-ar avea nici
o importanţă ce-şi aminteşte Ion Haiduc că i-a trecut prin

tura societăţii era contestată şi înlăturată lnt:-un mod atât de

gând în timp ce stătea sub masă. dacă vorbele lui de acum nu

violent, lucrurile drepte pot să pară strâmbe şi invers. Nw

ar prelungi dincolo de limitele fireşti un elan demolator, încer

teatrul era deviat, ci lumea în care el se producea ,.S-a prac

când să pună sub semnul întrebării puţinele semne ale nor

ticat un teatru de metaforă, cu multe parabole, aluziv - eu nu

malităţii din epoca trecută. "Marea criză de după '89'' la care

spun că asta este rău, în nici un caz - dar isteţimea şi talentul,

se referă Ion Haiduc nu este, in ceea ce priveşte teatrul, nici

toată capacitatea creatoare a regizorilor, a scenograftlor, a

mare, nici cri4ă: societatea se află acum într-o criză morală,

autorilor dramatici şi a actorilor deopotrivă erau în slujba

financiară. socială şi creatorii se străduiesc să se adapteze

acestei uriaşe diversiuni". Totuşi, ce a fost o diversiune? incer

acestor noi condiţii de libertate sub raport ideologic şi de

carea creatorilor români de a folosi metafora şi parabola,
mijloace folosite pretutindeni şi dintotdeauna pentru materi
alizarea convenţiei teat19le, de a comunica binele, adevărul şi.

constrângere sub raport economic.

Cum să joace Ion Haiduc de acum înainte? Să joace bine. Este

absolut suficient

frumos'ul? Dacă spectacolele bune (şi mă abţin să produc o
.
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�hle pe scândură

Concurentă

(varianta româ�easca
de capitalism cultural-artistic)

A

m aflat recent o informa

seamă de companii independente se

tor, invidiat de colegii dumisale.

tie potrivit căreia un tânăr
regizor a găsit o moda

lasă aşteptată în mod inexplicabil

Pentru ca să n-am nevoie rapid de

mâneşti parcă e explicabilă? sau, de

reperele.

fapt, ba da, e explicabilă, dar să nu

asemenea gest ar fi dus la exclu

l itate de a face fată concurentei.
Se ştie că, începând cu

1995, an în

care a absolvit facultatea prima pro
motie "postrevolutionară", pe piata

teatrală românească au început să
se

reverse

valuri

de

regizori,

ajungându-se în situatia, firească în
tipul de societate pe care pretindem
că-1 dorim, ca oferta să fie mai mare

decât cererea. Cu alte cuvinte, sunt

(deşi lipsa de evolutie a societătii

ro

cădem iar în pesimism!), în schimb la

poarta teatrelor de stat a început să fie

mare. Directorii de teatru
se descurcă însă greu în sărăcia ge
nerată mai ales ele proasta ad.rn.inis
trare a subventiilor. Majoritatea chiar
abandonează din start orice posibilă

înghesuială

luptă, explicându-ti simplu: "Nu sunt
care

mai beau o bere şi

o lămâie,

să ne regăsim brusc
În Marea

Britanie,

un

derea imediată din sindicatul oame
nilor de teatru, numit acolo "Equity"
(găsiti dumneavoastră echivalentul
românesc). Excluderea ar fi dus la
imposibilitatea angajării, căci pe o
scenă britanică nu calcă nimeni
dacă nu e membru în "Equity''.
Cred că a sosit timpul să ne însuşim
şi noi acest reper de civilizatie, să

mai multi regizori decât numărul de

bani!". După

spectacole ce pot fi produse anual

pleacă liniştiti acasă.

ne organizăm şi să impunem un

în teatrele româneşti.

Lucrul nu poate fi decât pozitiv, m-am

Dar să revenim la tânărul de la

barem

începutul

ce tifle nu numai de respectul de

gândit eu, căci apar

Găsind,

de

sine, ci şi de elementara preocupare

efecte: pe ele o

lucru şi ajung'ând faţă în fată cu

de supravietuire a practicantilor

două tipuri de
parte, selectarea celor
să simtă

articolului
probabil,

cu

nostru .
greu

minim de plată. E un lucru

în ceafă
suflul fierbinte al concurentei, pe ele

modelul de director exemplificat

acestei profesii.

mai sus, tânărul regizor desco

altă parte, diversificarea formelor insti

peră "a treia cale" în capitalismul

Singura mea dorinţă, Cl să nu mă

tutionale prin aparitia companiilor in

cultural-artistic românesc. Decide

am

dependente, căci nu e loc

pentru toti

să lucreze fără onorariu. Adică pe

în st:Iucturile existente Oa stat). Dacă

gratis. Adică pe degeaba . Concu

această informatie, neconfirrnată
încă, să nu se confirme niciodată.

mai buni, nevoiti

aparitia unui

T

de luat în

renţa e lichidată şi fericitul direc-

apuce starea aceea pentn.l

nevoie de lămâie,

Theodor-Cristian Popescu

ma1 citeŞte astăzi?

imp de

l lunii iulie, Piaţa Universftăţii a

căpătat un aspect mai puţin obişnuit Din loc în loc, pe o
suprafaţă de cel mult doi metri pătraţi, încadrată prin cor

care

este Cl

luaţi cu asalt de informaţia gata "mestecată" oferftă de

mass

media, de cftft ca mod activ de a-şi îmbogăţi nu doar cunoştinţele,

ci şi, în special, sufletul.

tum mulat, cu .cagulă. î1 asemăna scafandrilor, stătea nemişcat şi

Cel mai interesant lucru a fost, aşa cum poate se şi urmărea, re
acţia "pl.lblicului" . Pe trotuarul de lângă Teatrul Naţional, grupuri

oră. timp în care târiărul se uita fix în carte, absorbrt în totalitate

De aceea,' nu e de mirare că reacţiile la vederea neobişnuitelor

doane care o delimitau de reswl străzii, câte un tânăr al cărui cos
impasibil, cu o carte în mână.

Şederea dura cam o jumătate de

de actul sau, ceea ce î1 izola perfect. chiar dacă în jurul lui aglome
raţia bucureşteană îşi vedea de treabă

" Eu crtesc... dar tu?" este proiectul pus la cale de un cetăţean turc
care lucrează în România. pe numele său Tugrul Aymen.
Entuziasmul şi flexibilitatea puţîn mai pronunţate decât la

co

naţionalii noştri i-au fost suficiente .,veneticului" - la care teatrul şi
arta sunt hobby şi nu profesie - pentru a aduna aproximativ
douăzeci de voluntari de diverse naţionalftăţi
că bani sau alte recompen�e ca'să i

se

care să nu-şi doreas

alăture. Scopul acestui hap

pening cosmopolrt a fost de a aduce aminte trecătorilor că u·rtă,

�
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de adolescenţi

se

grăbeau la întâlniri cu iubrtele ori la o bere rece.

arătări (cftftorii sunt în uh:ima vreme ca nişte extratereştri)

se

do

vedeau nesemnificative. Dimpotrivă. pe partea cu Universitatea,

standardul receptivftăţii părea cu mult mai ridicat Distriburtorii de

pliante erau asaltaţi şi împrejurul fântânii arteziene, unde altădată

se

făcea politică,

se

formaseră grupuri

care discutau, de astă dată.

despre cine mai crteşte în zilele noastre. De la sine înţeles că ni-

meni nu a început sa crtească mai cu râvnă în urma acestei întâm
plări. Este posibil, totuşi,

ca

măcar câţiva trecători sa-şi fi pus

mai multe întrebări decât de obicei despre felul în
informaţiile, despre alcătuirea şi utilitatea lor.
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ceva
care asimilează

M.H.

l

•

--

ă fi devenit eu, dintr-un
iubitor de exprimare
directă, clară, univocă,
clasicizantă, Lm tip abscons,
ermetic, ambiguu, barcx:? Sau,
cumva, unora dintre colegii
mei de trudă pe tărâmul
stâncos al teatrului le-a crescut
incomensurabil simţul polemic
şi umblă să şi-1 exercite, cu şi
fără sens, în orice direcţie? Nici
votbă să mă deranjeze acest
lucru, chiar dacă ţinta polemicii
o reprezintă opiniile mele. Sunt
deschis şi pregătit să ofer toate
cheile necesare spre a-i aşeza
pe colegii mei cu fata spre
adevăr.
Un simpatic dramaturg şi
colaborator al revistei "Scena",
Horia Gârbea, şi-a exprimat
părerea că aş fi "veştejit tipărirea
pieselor de teatru", iar un dis
tins aitic, Mircea Ghiţulescu ,
socoteşte că îndemn lumea "să
nu citească dramaturgie". Am
bii se referă la acelaşi editorial
din numărul 8/1998 al revistei
noastre şi ambii fac parte din
biroul Secţiei de dramaturgie a
Asociaţiei Scriitorilor din Bu
cureşti. Ambilor le-am răspuns
la momen�ul potrivit şi le
întăresc, acum şi aici, răspun
sul, rugându-i totodată să-mi
parcurgă cu mai multă atenţie
şi cu mai puţină grabă articolul:
nu v�t��c
nimic şi nu
îndemn pe nimeni, ci constat,
pur şi simplu constat, că nu se
citeşte dramaturgie. Decât, în
cazul clasicilor, de către elevi la
clasă (de unde şi "clasici'') sau,
în cazul contemporanilor, de
către cei direct interesaţi ori
direct implicaţi: secretari literari,

S

1

1

actori, eventual
pentru care
- nu citeşte,
din păcate, piesele, preferând
să le vadă pe scenă. Despre
asta este vorba şi m-aş bucura
să fiu contrazis în această
chestiune.
În numărul trecut al "Scenei",
un alt colaborator al revistei,
junele şi imprevizibilul critic
Sebastian-Vlad Popa, contestă
afirmaţia mea din, presupun,
articolul editorial "Povestea sine
qua non" ("Scena nr. 1 2/1999)
cum că ar fi nevoie, în dra
maturgie, de poveste. ,,Mergem
la teatru şi ca să vedem şi să
auzim poveşti" . Ce scrie tânărul
nostru
colaborator?
"Ne
păstrăm încă sub tirania
poveştii şi exaltăm conflictul ca
unic producător de scânteie
dramatică, ignorând tocmai
virtuţile esenţial dramatice ale
jocului. Căci jocul distribuie ele
mentele teatrale într-o relaţie de
complementaritate şi nu obliga
toriu de adversitate, domnule
Dumitru Solomon. Noroc că
teatrul domniei voastre nu se
limitează la postulatul pove."'>tii�'�
şi al ·conflictului· în care credeţi
(ca teoretician). Ci se dedică
jocului".
Iată şi răspunsul meu: cred în
continuare în "tirania poveştii'1
şi exalt "conflictul" ca unic pro
ducător de scânteie dramatică",
dar nu ignor "tocmai virtuţile
esenţial dramatice ale jocului".
Nu pare să existe piesă de
teatru viabilă care să se sustragă
jocului ca "virtute esenţial dra
matică", după cum nu există,
certamente, piesă de teatru via-
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bilă care să se sustragă tiraniei
poveştii şi conflictului "ca unic
de
scânteie
producător
dramatică".
Conflictul, povestea sunt - după
părerea mea - condiţionări
structurale ale dramaturgiei,
care o şi deosebesc de alte
forme de expresie literară.
Dicteul automat poate fi valabil
- pe termen scurt, sub raport
istoric - pentru poezie sau,
proză.
eventual,
pentru
Nonfigurativul poate fi adoptat
de către plastică, din nou pe
termen scurt. Dodecafonismul
poate fi un episod în muzică.
Acestea nu sunt posibile în dra
maturgie, care se caracterizează
înainte de toate prin rigoare,
coerenţă, preconcepţie. Cât
priveşte jocul, el este intrinsec
dramaturgiei, ceea ce nu
exclude ci, dirr}potrivă, include
- ca element specific - povestea
structurată conflictual. Îmi pare
rău, nu cunosc altfel de dra
maturgie valabilă şi jucabilă.
Cât priveşte teatrul pe care-I
scriu, bineînţeles că nu se limi
tează la postulatul poveştii şi al
conflictului, şi încorporează
jocul (nu i "se dedică"). Nu
găsesc însă aici o incompatibili
tate şi nu înţeleg de ce adversa
tivul ci ("ci se dedică jocului").
La urma urmei, jocul este. un
mod de manifestare a poveştii,
a conflictului. Asta nu e teorie,
ci experienţă. Poveste, conflict
fără joc există ca posibilitate, joc
fără poveste, conflict e un non
sens dramaturgie.

Dumitru Solomon
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Fl o ri n Zamfi rescu

există rol de care
v,,
să nu-mi fie f r1ca

"Nu

.

C

eea ce urmează este un (fagment dintr-o discutie pe care am purtat-o cu Florin Zamfirescu mai bine de jumătate de zi. Deşi
Întâlnirea noastră a fost prilejuită de un eveniment conjunctural, având loc cu câteva zile Înainte ca actorul să Împlinească 50 de
ani, ea nu a fost defel conjuncturală. O dată provocat dialogul, nu numai că am uitat de timp, dar ne-am şi eliberat de obsesia

că o bandă magnetică Înregistrează

cu

fidelitate tot ceea ce rostim. Am neglijat până şi nesfOrşitul şir de telefoane prin care lumea din

afară Îşi arăta interesul fată de un mare artist. solicitându-1 ,)n draci". Într-un fel, fiind martor la ce se Întâmpla, am simtit că mă Încearcă
un sentiment de culpă. Oare nu-/ deranjez? De Îndată Însă ce am Început să rememorăm, cu nedisimulată melancolie, dar şi cu amară
luciditate, aproape treizeci de ani de viată trăită Împreună În teatru şi pentru teatru, ne-om pus pe vorbă şi nu ne-om mai putut opri.
Dacă nu ar fi venit doamna sa, actrita Cătălina Mustată, probabil că ne-ar fi prins miezul de noapte. Nimic nu a rămas nedespicat În
patru, de la spectacolele din tineretea noastră, care ne-âu făcut să retrăim cu patimă .. clipa cea repede", aducându-ne alături multi pri
eteni comuni, unii prematur plecati. şi până la cumpănirea Întâmplărilor momentului, care ne Îndurerează existenta cotidiană, făcând să
se prăbuşească În noi atâtea iluzii, dar şi să ne simtim mai bătrâni şi mai sceptici decât suntem.
Când îhcepe biografia artistică a actorului

opt poezii, iar cineva din partea bibliotecii

Rorin Zamfirescu?

îl prezenta, citind câte ceva din prefata

Tnşir-te mărgănte de Victor Eftimiu, apoi
Miroiu în Steaua M nume de Mihail

Sebastian. Cât priveşte recitalurile de

La admiterea în facultate aveam deja o

cărţii despre autorul respectiv. Publicul

îndelungată activitate scenică. Îndeosebi

intra fără bani şi era format mai ales din

de recitator. Ştiam sute de poezii. Cam

oamenii veniţi la tratamsnt. În fiecare

Mondială a Teatrului, 27 martie (iată, au

seară, neavând ce face, mulţi poposeau în

trecut 33 de ani), cu participarea la un

şapte zile şi şapte nopţi aş fi putut spune

poezie, ele au culminat în 1 966, de Ziua

pe dinafară versuri. Probabil că vi se pare

săliţa bibliotecii.

spectacol numit ..Dialog la distanţă" - un

ceva de necrezut. Dacă nu cumva chiar

La Călimăneşti mai era, de asemenea, şi o

concurs artistic între regiuni. Regiunea

îngrozitor. În anii în care am fost elev la

staţie de radioficare. Şi era o doamnă,

Argeş a concurat cu Regiunea Mureş. Cu

Căli măneşti,

am

Mioara Răvăşel - Dumnezeu să o ţină pe

acel prilej am recitat .. Meşterul Manole".

relaţie

Bibl ioteca

p

cu

avut o permanentă
Orăşenească.

unde o fi. pentru că, datorită ei, am avut

Şi am câştigat nu numai locul întâi între
cele două regiuni, dar, în final, am luat

Partici am de două-trei ori pe săptămână

o emisiune de poezie. Aşa că în timpul

la

Îmi

unei săptămâni aveam cel puţin două

Marele premiu al festivalului. Îmi amintesc

alegeam un poet din care recitam şase-

apariţii la seratele literare de la bibl iotecă,

că la un astfel de concurs s-a lansat şi

unde de obicei erau prezenţi cam vreo

Gheorghe Zamfir. (Râde.) Pot să spun,

aşa-numitele

serate

literare.

sută de spectatori, şi una sau două emisi
uni de o oră de poezie la radioficare.

spre mândria mea, că eu am luat locul 1,
iar Gheorghe Zamfir a luat locul

III.

Cum înghiţea lumea atâta poezie nu

Desigur, muzica are alt tip de audienţă şi

înţeleg. Ştiu că la bătrâneţe omului îi vine

Gheorghe �amfir, la ora actuală, este un

mintea de la început. De aceea mă tem

star internaţional.

că voi vorbi numai în versuri. (Râde.)
Poate imi

spui câte ceva şi despre cealaltă

Să înţeleg, din ce ai spus pânli acum, că de
mic copil ai dorit să te faci actor, că nu ai

biografie, cea legată de părinţi, de familie...

vrut să devii altceva?

Mama era casnică. Tata, învăţător, cu fraţi,

Niciodată. Asta, din cauza mamei mele.

profesori. Toată familia. la Călimăneşti,

Nu ştiu cum, prin ce minune, mi-a inocu

era destul de bine aşezată ca nume. Era

lat dorinţa de a mă face actor. Şi, întâm

cunoscută. O familie veche. Bunicul meu

plător, nu a greşit. Mi s-a potrivit această

a fost cândva primar în orăşel . Ca primar

meserie. Fiindcă puteam la fel de bine să

- ştiu din poveşti - a avut de-a face o

doresc ceea ce nu aveam capacitatea să

vară întreagă cu 1. L. Caragiale, venit, ca

fac şi atunci ar fi fost o nenorocire.

inspector al .. şcoalelor", pentru săpături la
castrul roman de la Bivolari. Tradiţia de

Ştiu că şi

se

sora

ta este actriţă. Şi

datoreazli tot

mamei?

cariera ei

primar continuă şi acum: un văr al meu,

Cred că Raluca a devenit actriţă datorită

Sorin Zamfirescu .. este primar al munici

mie. Ea e cu patru ani mai mică. Aş putea

piului Râmnicu-Vâlcea. În fine, am făcut

spune că a avut, mult timp, un complex

liceul la Călimăneşti. Am avut profesori

faţă de mine. Tot vedea cum evoluam eu

minunaţi, printre care a fost şi o profe

şi probabil că îşi tot rumega în tăcere

soară de rusă, doamna Ursu, cu mare ta

(râde) invidia sau, ştiu eu, suferinţa

lent pedagogic în arta scenică. În timpul

frăţească pentru că e pe planul doi. Zicea

liber monta cu elevii piese de teatru. Am

mereu că e fată şi că de-asta nu o bagă

jucat în timpul şcolii

nimeni în seamă. Când eu am terminat
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Făt-Frumos din

facultatea, ea a dat examen de admitere.

spectacol în care Valentino Dain a făcut

frică şi de competiţie.

ultimul lui rol în România. În ceea ce mă

paralel, la Naţional, cu Florin Piersic. Iar

Năpasta se juca, în

Atunci am întrebat-o: Raluca, tu ce faci? "
"
Ce să fac, mă fac actriţă. " Sigur, după
"
plecarea mea de la Călimăneşti, a luat-o

priveşte, nu am avut mai mult de două

creaţia uriaşă a lui Botta era încă în

trei replici. După aceea am plecat la

memoria tuturor, ca u n reper monu

pe urmele mele. Participa şi ea la serate

Bucureşti. Aici mă aştepta Alexa Visarion

mental.

lt
i erare, făcea ce făcusem eu cândva.

cu Ion Nebunul din

Harag până în ultima lui clipă.

La cincizeci de ani de viaţă şi aproape
treizeci de cariern, îmi poţi spune, Rorin
Zamfirescu, ce importanţă are cultura
pentru un mare actor?

loc teatral în care se găsea un mare ani

Ah, frumoasă întrebare! Îmi amintesc că

tură. Poţi fi incult şi genial, ca Iancu

mator. neuitatul Gheorghe Harag. Este

în lucrarea mea de diplomă am scris că

Brezeanu. E un exemplu care a intrat în

adevărat că noi ne-am fi dus oriunde.

îmi este frică de rolul Vavarin din

De ce

istorie, dar mai sunt destui din această

Ne-am fi dus chiar şi la... Turda. Ştiam

a murit Tarelkin?, cu care mi-am dat exa

categorie ... Adică să te porţi pe scenă ca

totuşi că teatrul din Târgu-Mureş era

menul. Citindu-mi lucrarea, Eugenia Po

un animal de rasă sau ca un copil. Emest

foarte importaot. Dar la fel de importante

povici mi-a zis: .. Fiorine, totdeauna să-ţi

Maftei, de pildă, consideră că, pe scenă,

Ce te-a determinat să alegi, 1'h 1 97 1 , când
ai terminat facultatea, Teatrul Naţional
din Târgu-Mureş?
A fost vorba de opţiunea mea pentru un

Năpasta.

Aşa s-a

întrerupt activitatea mea la Târgu-Mureş.
Am rămas însă în relaţi i foarte bune cu

De care rol ţi-a fost cel mai mult fiică?

Există două feluri de a te raporta la cul

erau, de exemplu, şi teatrul
din Piatra-Neamţ ori cel din
Cluj. A venit însă Gheorghe
Harag şi ne-a spus: Veniţi la
"
Târgu-Mureş, că vă iau pe
toţi

ăştia!" . .Toţi

lencec,

ăştia" erau

Perşa,

Colceag,

Marina Kanya. Zamfirescu şi
regizorul Dan Micu. Ni s-a
oferit, aşadar, posibilitatea de
a merge în grup, ceea ce a
fost

minunat

Mureş am

La

Târgu

avut cea

mai

densă activitate. Am stat
acolo doi ani şi jumătate şi
am jucat paisprezece roluri
principale.

(Ceea

ce

în

Bucureşti nu s-a petrecut, în

zece ani.) La Târgu-Mureş

9

tJI.
l

am luat, de asemenea, şi
primul

premiu

de

i nter

pretare pentru spectacolul

Speranţa nu moare 1'h zori de
Romulus Guga, în regia lui
Dan Micu. Bănuiesc că aţi
văzut spectacolul.

Te-am Wzu1: cam 1'h tot ceea
ce ai jucat la Târgu-Mureş. lţi propun să
enumerăm câteva dintre spectacolele
tale, ihcepând chiar cu debutul.
Debutul a fost cu Săptămâna patimilor de

fie frică de roluri, să nu te apropii nicio

animalele şi copiii au succes pentru că nu

dată de personaje cu curaj". Şi mărturi

ascultă de

sesc că nu a existat rol de care să nu-mi

înţeleg ce vrea regizorul şi joacă foarte

ind icaţi ile

regizorilor.

Nu

fie îngrozitor de frică. Totuşi, cel mai

bine. Sunt pur şi simplu vii. Atunci când

Paul Anghel, în regia lui lvan Helmer.

frică mi-a fost de

cochetezi însă cu cultura trebuie să mergi

Ion din

Nlipasta.

Primul meu rol de profesionist a fost un

Acesta a însemnat debutul

meu în

până la capăt Pentru că, decât să rămâi la

călugăr, Chesarion. Al doilea a fost, tot la

Bucureşti. Şi mai era ceva. Mă simţeam

jumătate, când ceea ce ştii mai rău te

prea

lui

încurcă, e preferabil să nu ai deloc cultură.

Caragiale. Tot făceam calcule cu Alexa.

Sunt cazuri în care mulţi spun că asta nu
"
pot să fac deoarece a mai făcut cutare".

Helmer, în

Unchiul Vanea. Teleghin. Abia
al treilea a fost la Dan Micu, în Prinţesa
Turandot, după care au urmat Războiul
vacii, Speranţa nu moare 1'h zori. Insula de

tânăr

pentru

personajul

Ne spuneam că dacă l uleaua, tutunul şi
amnarul le-a găsit la mort la şaisprezece

Mi se pare descalificant pentru un actor

Mihail Sebastian etc., etc.

ani, iar eu aveam douăzeci şi patru, eram

ce se crede cult Socotesc că pe scenă

Totuşi, nu ai avut parte de un rol impor
tant ihtr-un spectacol de Harag.

pe aproape ca vârstă. Eu aveam însă o

partenerii trebuie să fie egali

candoare specială, un soi de tinereţe

reacţioneze viu la stimuli. Să lăsăm la o

şi

să

Din păcate, Harag m-a amânat A zis:

întârziată. Aveam, din acest motiv, senti

parte tot ceea ce ştim, tot ceea ce am

.. Lasă, lasă... " .. Domnule Harag, vreau să

mentul că sunt prea copil pentru per

învăţat şi să descoperim lumea. Să creăm

joc la dumneavoastră!" Şi uite, s-a întâm

sonajul acela. Probabil că de aici mi s-a

o relaţie vie cu persoana din faţa noastră.

plat până la urmă că am jucat la Harag în

tras şi succesul. Repet, la vremea aceea

de Titus Popovici, un

îmi era foarte frică de rol. În plus, îmi era

Puterea şi adevărul
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D

e câteva decenii bune, România
nu suferă doar de brain drain, ci şi
de

body drain.

Nu doar creierele

se scurg spre Occident. ci şi picioarele,
mâinile şi ochii acelor artişti care, prin natu
ra meseriei lor, nu au de înfruntat bariere
lingvistice. Înainte de '89, fiecare dansator
care .,alegea libertatea" lăsa în urma lui va-

au devenit
dramatice pentru teatrele noastre. În
schimb, ţări precum Iugoslavia (ce vre
muri!).
s-au

Germania,

umplut

mai

literalmente

apoi
de

Italia
balerini

români. Unii s-au reprofilat pe pedagogie,

de dinamism.
trad�ională (suita de i
diferite formaţii)

altele s-au dedicat vocaţiei casnice, nu
puţini au ajuns ospătari sau regizori tehnici.
Câţiva au răzbit până în top, făcând o cari
eră internaţională la care, fără îndoială, nu

ar fi avut acces rămânând acasă.

ei i se datorează pregătirea pentru

Cu câteva nume sonore ne-am reîntâlnit
după ani, cu ocazia Festivalului Inter

a dansului.

ft;stival a piesei

naţional desfăşurat în vara aceasta la

Ca interpretă, în

colegului

Constanţa, în organizarea Teatrului de

valul, a prezentat un

Balet .,Oieg Danovski" şi la in�iativa ener

du printemps

gicei

Rene Begliasco. Înaltă, aparent masivă. pe

sale

noi

directoare,

Ana-Maria

r:r.,.orr�P.r1t

în varianta lui

Munteanu.

scenă

l ngrid Lupescu-Szell a dansat doar un an

dezlănţuită. De altfel, una dintre tră-

fgJ
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l ngrid

de

Lupescu

e
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forţă

Schimbare de

program a

Slobaspyskyj. împre
ună cu c'� condJ,e o companie de
'
doisprezece dansatoff din cadrul Operei
sAu

David

vieneze, sub numele de Prague Ballet

Festival. Cu ei a înce fllit să-şi alcătuiască
un repe
riu de a ător şi să colinde

lumea pe cont propriu. În aceeaşi sferă

Strauss incontra Verdi. Altemând secvenţe

încăpătoare a neoclasicului, piesa lui Slo

din ambii compozitori - amândoi, expo

baspyskyj emană un umor fin şi hâtru,

nenţi ai unei epoci de mare importanţă

dansatorilor profesionişti. Obsesia pentru

socială a dansului şi deosebit de "dansabili"
-, piesa de recital este gândită pentru a

o anumită frază muzicală dintr-un anumit

pune în valoare calităţile excepţionale ale

pornind de la glumiţele din folclorul lumii

pos-de-deux (Don Quijote de M inkus),

balerinei, aflată intr-un moment de vârf al

micile vicii (lenea sau fumatul), ansam

carierei sale. Toată numai braţe şi picioare,

blurile neasortate (inalt lângă scund) sau

cu o săritură

dansatul doar cu un prosop în jurul

precisă, rapidă sau lentă, şi o amplitudine a

care înghite

spaţiul, o turaţie

şalelor (aşa cum cântăreţii îşi antrenează

mişcărilor ce depăşeşte înălţimea sa fizică,

vocea cântând în baie) şi încă altele fac

Simona Noja îşi foloseşte cu inteligenţă

din piesa foarte tânărului ceh o lucrare cu

dotarea naturală şi baza de antrenament de

priză la publicul larg, dar in special la cel

gimnastă, adăugând rafinament şi dozaj; o

restrăns, de breaslă (desigur, mult mai

adevărată incântare.

numeros in ţări mai îndestulate).

Încet-incet, baletul românesc îşi recu

Cele trei piese mai-sus menţionate, o

perează valorile, încercând să le reintra

dată incluse în repertoriul T.B. .. O.D.", au

ducă în circuitul naţional, după ce şi-au

toate şansele să alcătuiască o seară coupe

câştigat un loc de frunte în cel mondial.

de succes.

Dacă din rândul cântăreţilor lirici sau al

Aşteptată cu sacul pregătit,

ca

la pomul

instrumentiştilor publicul larg cel puţin

lăudat, Simona Noja şi-a confirmat marea

cunoaşte o seamă de nume, dansul se

clasă de vedetă internaţională Prim-solista

dovedeşte din nou o Onderello a artelor.

Operei din Viena a dansat, in coregrafia

Oricum, pierderea este de partea noastră...

soţului şi şefului său ierarhic, Renato Zanella,
o lucrare special concepută pentru ea,

g

Vivia Săndulescu

t

e n e· r

-

'

nu
alet clasic, dans contem

B

(montat

poran,

teat:Iu-dans,

Danovski"),

directii

care au alcătuit

Admirabilul

manager . Ana

la

Teatrul

"Oleg

fermecător Şl

dedicată creaţiei a trei artişti din

m

noua generatie: Mihai Mihalcea,

programul Festivalului Interna

Răducanu, cu o demonstratie

tional de Dans de la Constanţa.

de stil şi nobilă simplitate, într

Popovici. Salonul a readus de

Maria Munteanu (directorul fes

Facultătii

(director artistic) au adus în faţa

conf. univ. Adriana Popovici.

publicului o imagine convin

Această

tivalului)

şi

Silvia

trei

Ciurăscu

ipostază de dansator, şi Miriam

un exercitiu realizat cu studentii
de

Universitătii

Teatru

Ecologice,

alcătuire

ai
clasa

deschisă

a

Vava

Ştefănescu

şi

Ioana

asemenea la rampă o creatie

mai veche a lui Răzvan Mazilu,
inspirată din univer

NeliniŞte,

sul lui Federico Garcia Lorca, şi

DaDaDans,

spectacol

al

Teat:Iului "Nottara" (coregrafia:

gătoare, panoramică a mişcării

repertoriului festivalier a permis

Florin Fieroiu, regia: Theodor

coregrafice de azi. Alături de

ca, pe lângă spectacolele unor

Cristian Popescu).

opere semnate de Balanchine

nume consacrate, de la Adina

sau

Maurice

prezentate

Bejart,
şi

au

creatii

fost
ale

rnaeştrilor români: Gigi Căciu
leanu, coregraf al spectacolelor

Oskolki după Cehov (cu tiupa
sa de la Paris) şi Mozartissimo

Cezar,

Sergiu

Anghel,

Ingrid

La

Mihai

uman,

Mihalcea,

trupul

expresie a libertăpî, este

Necşea

privit în raport cu st:Iucturile

(Opera din Viena), la Răzvan

claustrante pe care le impune

existe şi un salon al tinerilor

secret" este "memoria" lui, încu

Lupescu-Szell,

Alice

Mazilu sau Florin Fieroiu, să

coregrafi.

Prima parte a fost

societatea.

Victoria

"corpului

nunată de fluturele născut de

https://biblioteca-digitala.ro

21

li!

mireasă, semn al copilăriei paradis pierdut, care învinge

specificului teatral de care ei se

care anulează orice logică a dis

apropie.

cursului,

banalitatea şi trivialitatea exis

sine a corpului îi preocupă, ci

Nu expresivitatea în

mişcătile, de cele mai multe ori

tentei.

actorii

creeze o realitate

încearcă

să

proprie. În

acest demers schematic ei nu

în

fiuste, brutale. Această antica

reuşesc să depăşească, în relatia

Despre tine

lofi.lie, în care ideaticul. preva

cu publicul, faza de exercitiu de

disperarea omului contempo

lează asupra retoricii formelor,

laborator, ratând astfel comuni

ran, în forme grave, surprinse

pare

secvential. Acest fragmentarism
este însă unul confuz şi, până la
urmă, neconvingător.

tendinţă

Vava

Ştefănescu

spectacolul

său

trăieşte

Montarea Ioanei Popovici, rea
lizată cu trei clansatori şi un

actor, a constituit o încercare de

a

se

constitui

într-o

programatică

a

noii

generapi.
Delirnitându-se de această con
ceptie, creatia lui Răzvan Mazilu

îmbină textul lui Garda Lorca,
rostit de actrita Arnalia Ciolan,

carea.
Toate aceste propuneri au fost
analizate în cadrul colocviilor
"
"Dans - Comunitate (moderat

de Vivia Săndulescu ) şi ''Teatru
Dans" (moderat de
Ludmila Patlanjoglu),

criticul
organi

plasticitate

zate sub egida Sectiei române a

vare a Expuhaţilor se loveşte

simbolică ale clansatorilor. Ele

A.I.C.T. Un prilej pentru core
grafi. şi critici de teatru de a

poem, în care dorinta de sal

cu

in1.aginile

de

de sordidul realităpi. Drama psi

conturează,

hologică a acestor marginalizati

scenică austeră, raportul dintre

se dezvăluie prin mişcăti care
captează atentia prin tensiLmea

dorinţă şi interdicpe, resimtit de
sufletul

eroinei,

de

orice dispută pe terna teatrului

lor.

Simona

Şomăcescu .

Mişcările

dans, apropierea de acest tărâm

În poetica pe care cei trei artişti

a tinerilor coregrafi. este o certi

o propun se observă o mutare

ei, alături de Răzvan Mazilu,

dau erotismului expresia unei

tudine. Aceştia, timizi sau pro

a accentului de pe vi.ttuozitatea

dăruiri

vocatori,

coregrafi.că pe consllucpa de
ansamblu.

totale,

matic, care imprimă coerenţă

întrupată

care

anunţă

este

o

influenţă

a

exprima

opinii

incitante

şi

polemice. Mai presus însă de

refuzati

sau

re

cunoscuti ca valoar-e , sunt cre

sfârşitul tragic.

tendinţe, spectacolul DaDaDans

atorii de azi şi speranţele de
mâine.

rămâne un experiment. Într-un

ansamblu eterogen de scene

Publicul
F

fiumuseţe

Atipic şi neasimilabil nici unei

Optiunea pentru scenariul dra
gestului,

într-o

Delia Voicu

•

SI
,

coregrafia

ără să-şi fi propus rea
lizarea unor ierarhii, fără

O dată făcute prezentările şi

a avea, aşadar, caracter

paratiei, alegerea stilului adec

Pornit cu succes pe drumul

vat

initiatic al descifrării limbaju

competJ.ttv,

ptima

Festivalului

Intemational

editie

a

deschisă

fiind

propriei

calea

com

personal ităti,

a

a unor momente considerate
"de vârf' ale carierei lor.

de

spectacolului preferat, a numă

lui

1999 şi-a con

rului unu în domeniu a revenit,

publicul câştigat de dans la

centrat atenpa asupra publicu

în

Constanta are nevoie, în con

lui său, un public căruia a încer

aceştia

cat să-i cizeleze gustul.

tioneze sau să fluiere.

Oferind cele mai bune creatii
coregrafi.ce române.,.'>ti ale ulti

îrnpărpte, rezerve au existat şi

citatea, de răbdarea organiza

fată

torilor

Dans - Constanta

milor ani, atât din tară, cât şi din

exclusivitate,

spectatorilor,

nesftindu-se

de

spectacolele

să

ova
Păreri

tinerilor

coregrafie

tinuare,

contemporan,

pentru

formarea sa

deplină, de curajul, de tena
pe

care

reuşita

în

coregrafi., care - de cele mai

ceputului

multe ori - sunt haotice, se
revarsă infonn, elementul de

mult.

clasic, de teatru-dans sau de

dans contemporan,

bază în

lor fiind

grafice urmează să fie ade

diaspora, spectacole de balet
festivalul

constructia

îi

obligă

foarte

Nedezamăgirea proas

petiJ.or adepţi

ai

artei core

de

improvizatia şi nu Iigoarea, dar

vărata piatră de încercare, în

vedere stilistic, interpretativ şi al

şi fată de maeştrii de balet sau

egală măsură pentru artişti şi

generatiilor artistice

coregrafti consaa-ati,

pentru managerii lor.

s-a

constituit,

din

punct

reprezen

tate, într-o piaţă infoffil.atională

miati,

foarte bogată.

ditarea unor succese mai vechi,

(i!

22

care

au

(răs)pre

încercat

ree
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Tot raul e spre bine
v

acă aş fi ştiut dinaintea în peră comică... (Indeobşte, "co prevesteşte opera bu.ffa. Dar fie
ceperii reprezentapei că micăriile" nesărate sau forţate şi numai performanta intetpre
noua premieră a Operei predomină în montările de pe tativă realizată astfel de către
Comice, Pimpinone de Hăndel,
scenele noastre lirice, nefacful Lucia Cicoară-Drăgan şi ar justi
a avut de înfiuntat probleme de du-i pe spectatori nici măcar să fica pe deplin demersul în cau
talia defecţiunii aproape con zâmbească, necum să hoho ză. Căci nu numai înfăţişarea
comitente (petrecută în ceasul al tească ... sonor, ca în aceste raris personajului - cu burtă şi (cum
doisprezecelea!) a regizorului şi a sime ocazii.) Fireşte, gagurile spuneam) OJ chelie, ba chiar şi
interpretului rolului titular, proba împrumutate din arsenalul fil cu un fel de ţăcălie deosebit de
bil că aş fi fost foarte neînaeză mului mut (la un moment dat, caraghioasă (înfaţişare creată,
toare în reuşita spectacolului. .. Vespetta îi toarnă în cap lui evident, cu concursul unor ma
Aşa însă, cum despre ghinioane Pimpinone toată apa din glastra eştri machiori şi peruchieri ră
le în cauză am aflat abia la wmă 1 cu flori, iar apoi îi mai sparge maşi, din păcate, anonimi) (cfuld tCXlTlai îmi manifestam bu J şi-un ou pe chelie!) ori din de- sau mersul ridicol ori gestica i
curia că - în fine! - această mo 1 senele animate (îndeosebi ges- lară conferă savoare intetpretă
ntare este demnă de scena lirică 1 tica specifică, dar şi schimbările rii artistei, ci, în egală măsură,
a sfârşitului de mileniu), n-am de glas ale personajului în maniera în care ea speculează
mai avut altceva de faOJt decât să funcţie de starea sa de spirit ori vocal datele comice ale rolului.
de cei pe care îi citează, îi imită Şi pentru soprana lleana Tonca
mă mir; şi să admir şi mai şi!
Mai apoi, m-am gândit la pro sau îi bârfeşte) par a fi la s-ar zice că prezenta Ioanei Sto
verbul românesc care spune că îndemâna oricui; a le utiliza în ianov la pupitrul regizoral a fost
tot răul e spre bine: dacă Radu operă, Iară a deforma caracterul folositoare, tânăra artistă câşti
Gabrea n-ar fi devenit pe neaş genului respectiv şi Iară a des gând (atât în cânt, cât şi în joc)
teptate indisponibil, Ioana Sto figura muzica lui Hăndel, cere o libertate pe cale să elimine
ianov (încă proaspătă absol însă o măiestrie pe care din intetpretarea sa manieris
ventă şi deja profesoară a Uni 1 mărturisesc că nu-mi puteam mele operistice.
versitătii de Muzică din Bucu ! închipui să o posede o regizoare În fine, scenografia Vioricăi Pe
reşti) n-ar fi putut decât să-i asi 1 atât de tânără (fie ea şi discipola trovici pune mai bine în valoare
gure acestuia asistenta de regie, unui profesor de calibrul lui aici (decât în montările anteri
aşteptând deci în continuare George Zaharescu).
oare ale aceleiaşi companii liri(cine ştie câtă vreme!) şansa de E de prisos, cred, să mai spun . ce particulare care este Opera
a-şi demonstra inteligenta, fan că înţepeneala cântăreţilor cu Comică) sumarele elemente de
tezia şi umorul şi altundeva fata la sală şi Ol ochii ţintă la di decor şi adaptează perfect cos
decât pe scena Conservatoru rijor (din anterioarele montări I tumele nu numai la personaje,
lui, unde a montat până acum; ale aceleiaşi trupe) a dispărut şi dar şi la intetpretu (adică... la
iar dacă basul desemnat iniţial
că în intetpretarea actoricească intetpretele) acestora.
pentru rolul Pimpinone ar fi o (mai diversă şi mai complexă, În ceea ce priveşte orchestra,
norat până la capăt invitapa, a mai subtilă şi mai mobilă) a a n-am înţeles exact dacă ea
tunci mezzosoprana Lucia Ci cestor cântăreţi se vede clar in aparţine sau nu, în întregime
coară-Drăgan n-ar fi avut ocazia fluenta benefică a unui director sau doar partial, Teatrului de
să realizeze unul dintre cele de scenă care are nu numai idei Operetă ,,Ion Dacian", împreu
mai formidabile travestiuri pe regizorale, ci şi ştiinta lucrului nă cu care Opera Comică a
cu actorii. Şi că specularea ele realizat această coproducţie
care le-am văzut vreodată în
teatn.il liric şi, totodată, o creaţie mentelor comice din dramatur lirică; dar pot spune că dacă
de referinţă în galeria per gia muzicală n-ar fi putut-o după Mozart (DirectonJI de
sOnajelor pe care solista Operei 1 realiza la acest nivel decât un teatru) şi Pergolesi (Servi
Naţionale Române le-a realizat i regizor care a studiat temeinic şi toarea stăpână) ansamblul
în întreaga sa carieră. (Cântărea 1 arta sunetelor, nu doar arta l acesta a cintat acum cu egal
ta ar fi ratat astfel şi şansa de a scenică . . .
profesionalism şi partitura lui
fi norninalizată încă de pe acum Fireşte, "puriştii" vor obiecta că Hăndel, asta se datorează cu
pentru Premiul revistei "Actuali însăşi ideea travestiului pentru siguranţă, într-o măsură consi
tatea muzicală" pe 1999!)
rolul Pimpinone este o blasfe derabilă, conducerii muzicale
Cred că de la Bărbierul din mie, atâta vreme cât tocmai ferme şi flexibile totodată a diri
Sevilla al lui Cristian Mihăilescu acesta este... prototipul pentru jorului !urie Florea.
nu mi s-a mai întâmplat să râd basso bu.ffo, creat de către
ifectiv la o reprezentaţie de o- Hăndel în acest intermezzo ce
Luminiţa Vartolomei

D

1

1

1

1
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a răspântie de noi grile

L

1VR, s-ar putea schita un

nouilh
la Cehov
Ciontea pare că
marca

alx teatral cu specific tele- �"_,,,"'"" şi în dialoguri,

VlZlV,

dar sunt puţine speranţe

să fie de folos în reala reabilitare

sur-

ta de platou,

imaginea

tă şi

în

plonjeu,

1

i

i

La distanţă de 180 de grade, cea
mai mică dintre faimoasele Trei

surori cehoviene, Irina,

jucându-şi rolul cu o dăruire

arde

etapele unei exis
stupide şi mono
se

totală. Scenă de scenă, în dis-

răsfătate i

căutând rubrica sâmbătă

puta de principii, atât eroina

dezamăgită,

marţi, mai rar luni, când
vine neloiala concurenţă dintre

Ioana d'Arc cât şi interpreta

locul femeii

domină partenerii prin

a domeniului!

1VR 1 şi
că

1VR

publicul

coincide în

de

Până

2 (fiindcă e sigur
Telecinematecii

mare

parte cu cel

teatru tv!), trebuie neapărat

..."<&L,.L.t c: reluările vechi şi noi.

coincidenţă fericită, în

pragul

unei
două

rea în vocaţia personală.
curajoasă pentru
neamului este susţinută
prin privirea oţelită a
centei

înnobilate

divină.

Harul

pogorît

din

Orleans

aniversări

fecioarei

astfel

strălucire

de

de

sufletească
jocul

actnţe1.

discretă la persiflarea

de Cornel Todea în

datorită

roşcatei din Hunedoara,

lectură incitantă.

arde emoţionant în

Cehov la Anouilh, un

magic al micului
ad-hoc

prin

Dicu

spera

--.n,•nn•<Y-1 şi pe spectatorul

•u�JV•au că a gândi drept nu

de Ana Ciontea

de clipă a înregis
magnetică ale

de creaţie îndelung

Irina Coroiu

•

10

1n integrum
A

cum câtva timp TYR a difuzat pe programul 1 şi -

publicului: au plecat din ţară sau din lume, n-au mai lucrat

lucru de mirare - la o oră civilizată ( 1 O şi ceva

etc. Cu toate acestea, plăcerea de a-i (re)vedea şi auzi. de

seara), un film de montaj, realizat cu aproape 20 de

a-i privi muncind .sau stând la taifas într-o pauză, de a-i ascul

ani în urmă de către filmologul Cornel Cristian Safirman şi

ta vorbind despre meseria lor sau aruncând, pur şi simplu,

operatorul Traian Rocşoreanu. Era un film (inedit) despre

câte u n cuvânt în treacăt a rămas la fel de mare; ba. parcă,

de Shakespeare, regizat la

a sporit cu acea înfiorare ce te cuprinde ştiind că unii dintre

Teatrul .,Bulandra", de Liviu Ciulei şi jucat, printre alţii , de

cei care ţi se mişcă, atât de firesc, prin faţa ochilor nu mai

George Constantin, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Ion

sunt decât umbre. Cât de mare e valoarea unor astfel de

repetiţiile la spectacolul

Furtuna

Caramitru, Fory Etterle, Ştefan Bănică. După cum ne-au

.,mărturii" înregistrate n u mai trebuie, cred, demonstrat De

lămurit realizatorii într-o scurtă prezentare, era vorba de un

o demonstraţie energică pare să aibă nevoie, în schimb,

film alcătuit, de fapt, din materialul rămas de la un alt film,
mai lung şi mai .,artistic", dedicat aceluiaşi subiect şi .,dat pe
post", pe la începutul anilor '80, în cadrul unui .,Album
duminical" - foarte populara, pe atunci, emisiune guvernată
de Tudor Vornicu. Intre timp, majoritatea celor implicaţi,

ideea că .. marele public" al televiziunii naţionale nu se plic

tiseşte la aşa ceva şi că are, dimpotrivă, curiozitate şi interes

pentru cultura servită în formă accesibilă. E un lucru pe care

îl accepta chiar şi Ceauşescu...

într-un fel sau altul, în întreprindere au dispărut din atenţia

�
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Alice Georgescu

���

ântul teatral

Chiar

O

e

totul

Gata?

dape după Maxim Gorl<i, realizarea unor

ferind cadrul necesar întâlnirii

Cele mai bune apariţii scenice din festival

tuturor absolventilor din insti

s-au desfăşurat sub semnul realismului

partituri pline de forţă, temperamentale,

foarte bine conduse şi controlate.

tuţiile de învăţământ superior

psihologic. Foarte mult studiat în şcoala

cu profil artistic, Festivalul GATA!, subin

românească de teatru, acesta a prilejuit

Dacă prezenţa în festival a unor absol

titulat

Elenei Purea (U.A.T. Târgu-Mureş), în

venţi nu a trecut neobservată, dacă ei au

Academiile de Artă", este o şansă, deloc

rolul titular din

ştiut să se facă remarcaţi, prin forţe pro

de neglijat, pentru tinerii artişti de a se

G.

face cunoscuţi atât publicului, cât şi criti

(Universitatea

cilor de

şi

"Zilele

Absolventilor

special itate,

din

M.

Domnişoara Nastasia

Zamfirescu,
din

de

Laurei

Iordan

prii, încă de la 'prima apariţie, ca profe

Craiova,

Secţia

sionişti, pe scenă, meritul este numai al
lor şi al celor care au ştiut a-i îndruma şi

directori lor de

Actorie), în rolul Elena Sergheevna din

teatre... Cât de mult a profitat promoţia

piesa Şantaj de Liudmila Razumovskaia, şi

i-au îndrumat, cu generozitate, zi de zi,

artistică 1 999 de această ocazie, dacă a

lui Dragoş Bucur (U.A.T.C. Bucureşti), în

timp de patru ani.

reuşit să transforme festivalul, aşa cum se
dorea, într-un veritabil târg de artă, nu

rolul principal din spectacolul

Pianina M

putem spune cu exactitate. Cert este că
radiografierea rezultatelor obţinute de
către absolvenţi, după câţiva ani de studii
zilnice, şi supunerea lor finală unei analize
critice au condus la o singură concluzie.
Timpul discuţiilor sterile despre şansele
de afirmare, al lamentaţiilor, al plânsului
pe umăr a trecut de mult şi absolvenţii
sunt puşi în situaţia de a demonstra că
doresc într-adevăr să facă meseria pe
care au ales-o, că sistemul de învăţământ
din care au ieşit este eficient, că nu sunt
comozi şi că se bazează pe calităţi artis
tice reale.
Pe scena Festivalului GATA!, foarte mulţi
absolvenţi, încă neobişnuiţi cu ieşirea la
rampă, au evoluat vizibil

marcaţi de

emoţii. În plus, majoritatea spectacolelor
s-au desfăşurat în condiţii de turneu,
diferite de cele de acasă, şi la temperaturi
de aproape 40° C.
Faptul că spaţiile de joc au fost modifi
cate, că s-a impus renunţarea la multe
elemente de decor, că oboseala şi-a spus
uneori cuvântul scuză unele lucruri: o
bâlbă, poate chiar două, o cortină ridicată
prea devreme, un costum improvizat sau
prost călcat Ceea ce nu poate fi acceptat
sunt

însă carenţele în pregătirea absol

ventilor. dicţiunea defectuoasă, mişcările
dezordonate, imposibilitatea de comuni
care cu partenerii de scenă Din acest
punct de

vedere, dezamăgirea cea mai

mare a reprezentat-o montarea Univer
sităţii de Arte "George Enescu" din laşi

-

Sub zodia lui Sisif, realizată după piesele
lui Eschil (Agamemnon şi Hoeforele) şi
Euripide (lfigenia 1h Aulis).
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Irina Ionescu

rsetnche ta

F a pte l e

S

a salariilor angajaţilor. La sfârşitul lunii mai, Primăria cere reduceri
de personal În teatru, elaborarea unei noi organigrame de
functionare şi propuneri de buget În raport cu aceasta. Urmează o

pre sfârşitul stagiunii, o informatie venită de la Teatrul

şedinţă a Consiliului Local Galati ( 1 0.06. 1 999), pe a cărei ordine

Dramatic din Galaţi (T.D.G.) m-a surprins: demiterea direc

de zi sunt mentionate aprobarea noilor organigrame pentru cele

torului, regizorul Adrian Lupu, şi numirea unui director interi

trei teatre gălăţene şi votarea noilor directori ai teatre/ar, după trei

mar, actorul Mihai Mihail. M-a surprins pentru că, În opinia mea, pe

liste de propuneri (câte una pentru �ecare instituţie). S-a trecut la

scena T.D.G. faptul artistic avea substanţă, strategia managerială

vot, s-a anunţat rezultatul şi, la 1 / . 06, acest rezultat a fost remis

putea � Înţeleasă şi urmărită pe parcursul mai multor stagiuni; În

presei locale: prin Hotărîrea nr. 1 83 a Consiliului Local Galati, regi

plus, un reportaj realizat cu ocazia aniversării celor cincizeci de ani

zorul Adrian Lupu a fost eliberat din functia de director al T.D.G. şi

de la În�intarea teatrului mi-a dat posibilitatea să cunosc un colec

În locul său a fost numit actorul Mihai Mihail.

tiv matur de profesionişti stăpâni pe Înţelesurile artei lor.

Pentru că destule aspecte Îmi rămâneau neclare, am vrut să affu

Ei bine, interesul faţă de acest teatru m-a determinat să cercetez

opiniile celor implicati despre următoarele chestiuni: care sunt

desfăşurarea "istoriei", În momentele ei importante. La O / .04. / 999

acuzele aduse fostului director şi dacă managementul lui Adrian

are loc trecerea T.D.G., Împreună cu Teatrul Muzical "Leonard" şi
cu Teatrul de Păpuşi "Gul/iver", din subordinea Consiliului judeţean

declanşat o anchetă care să stabilească, În mod clar, neajunsurile,

Galati În cea a Consiliului Local al Municipiului Galati: În fapt,

Adrian Lupu putând, eventual, oferi explicatii, de ce fostul director

Consiliul Local a votat preluarea teatre/ar mult mai târziu, la

a mai fost inclus pe lista de propuneri, ce cred artiştii din teatru

Lupu, din / 99 1 până În prezent, a fost defectuos, de ce nu s-a

Opi n ia părţi lor în confl ict

/ 3.05. / 999, ceea ce a produs şi blocarea pe perioada respectivă

despre aceste schimbări.

Eugen Durbacă, primarul municipiului Galaţi:
"Eu nu am fost niciodată la teatru"

şedinţa din 1 0.06. 1 999, au fost desemnaţi

directorii interimari (pentru că Legea
69/ 1 99 1 prevede un interimat).

Noi nu aveam în subordine, la Consiliul

Am prezentat comisiilor Consiliului Local,

Eu nu am fost niciodată la teatru, nu am

Local, teatrele; la sugestia Consiliului

în urma unor consultări cu consilierii de la

cunoştinţe în domeniul teatral (sunt ingi

judeţean şi a Prefecturii, pentru că aces

Cultură, cu oameni din teatru, cu domnul

ner) şi menţin legătura cu teatrul prin Co

tea nu mai găseau fondurile necesare la

Dan Nanu Basarab (consilier local - n.n.),

misia pentru cultură. Misiunea mea este

buget, le-am preluat noi. Conform Legii

câte trei propuneri de director, pentru

aceea de a asigura salariile angajaţilor

fiecare din cele trei teatre; la T.D.G. s-a

teatrului, investiţiile şi dotările. Nu mă in

mai aprobat o propunere, din partea

teresează directorii, pentru că nu-i aleg

Consiliului Local: pe lângă Mihai Mihail. A

eu; şi, de fapt, eu nici nu-l cunosc pe

Consiliul Local, organigramele şi con

drian Lupu, Gabriel Constantinescu, a fost

domnul Adrian Lupu.

ducătorii teatrelor.

admis şi Vlad Vasiliu. Prin vot secret, în

69/ 1 99 1

(Legea administraţiei publice

locale), o dată cu preluarea acestor insti
tuţii, trebuia să se aprobe, de către

i

Răzvan Angheluţă, preşedintele Consiliului Judeţean
Galaţi: " E o ilegalitate"

oraşului; am căutat şi am reuşit, împreună
cu domnul Adrian Lupu, ca teatrul să fie un
element de susţinere în această deschidere.

Faptul că a trebuit să cedăm instituţiile de

venituri mai mari la buget

Am

spectacol la Municipiu apare reglementat

Schimbarea directorului mă doare pro

Comediei, FESTINGAL aici. la mine în

de Legea patrimoniului, dar aceasta nu-i

fund. E o ilegalitate! Destituirea trebuia

birou, soseau fax-urile din toată Europa, din

decât

inecat.

votată, locul nu era liber, nu exista un

Israel; aici au venit foarte mutţi oameni de

Constituirea bugetului pe acest an este

proiect de hotărâre pentru vacantarea

teatru din ţară şi din lume. Şi m-am simţit

un

pai

pentru

un

stupidă şi orice am fi făcut din punct de

postului, care să permită numirea unui

vedere economic nu aveam cum să mai

director interimar.

menţinem instituţiile de teatru, cu toate

Eu m-am implicat afectiv în proiectele

activităţile lor, de producţie şi de festival.

T.D.G. şi am lucrat prieteneşte cu Adrian

Nu am avut alternativă! În principiu, tre
cerea la Municipiu trebuia să fie un lucru
bun, acolo existând posibil itatea unor

�
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organizat

împreună

şi

Festivalul

onorat să prezint T.D.G. în diferite co�uri

ale lumii, la reuniunile la care am fost invitat

Dar relaţia teatrelor cu administraţia locală

nu va putea fi reglementată decât o dată cu

Lupu, pentrU a impune teatrul pe plan

o lege a teatrelor, aşa cum am discutat şi cu

crea relaţii culturale şi a deschide orizonturi

lege care se lasă prea mult aşteptată!

naţional. Am fost şi rămân preocupat de a
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ministrul Culturii, domnul Ion Caramitru. O

Adrian Lupu, regizor:
"...un lucru născut
"
dintr-un fals
Nu comentez un lucru născut dintr-un
fals; mă refer la faptul că, fiind invitat la
şedinţa Consi liului Local al Municipiului
Galaţi şi dând curs invitaţiei, nu am asistat
la supunerea la vot a eliberării mele din
funcţie (cum este menţionat în articolul 1
din Hotărîrea nr. 1 83 a Consiliului Local).
În momentul în care s-a anunţat rezulta
tul votului, vot exprimat asupra listei de
patru propuneri de director la T.D.G. (în
urma căror criterii aparţinând nu ştiu cui),
am părăsit încăperea.
Chiar dacă eliberarea mea din funcţie s-ar
fi produs după votarea l istei cu cele patru
propuneri, oricum ar fi fost "post festum",
într-o logică ce poate funcţiona doar
într-un spaţiu absurd.

Mihai Mihail, actor, direc
tor interimar al T .D.G.:
"... se face prea mult
"
caz...
că acest post de director de teatru

Consider că încă nu se poate vorbi de o

şi legală. Numirea mea ca interimar, până

reformă a teatrelor. Această noţiune

la un viitor concurs de manageriat, a fost

reprezintă pentru unii un mijloc de a-şi

implică multe dezbateri. Schimbările ce

făcută de Consiliul Municipal Galaţi, fără

exercita puterea ca pe propria feudă,
pentru obţinerea unor câştiguri însem

au avut loc, din punct de vedere adminis

ca personal să-mi exprim acordul de a

trativ, nu sunt decât nişte măsuri - luate,

figura pe lista de propuneri.

nate, comparativ cu salariile sărăcăcioase

de altfel, de guvem - privind autonomia

Consider că se face prea mult caz de

ale personalului artistic, care prin efort şi
sacrificiu,

schimbare

şi

că

declaraţi ile

nu

face altceva decât să-şi

locală bugetară.

această

Cred că alegerea directorului prin vot

înverşunate din presă asupra hotărîrilor

exprime dăruirea totală pentru

secret a fost mai mult decât democratică

Consi liului Municipal Galaţi nu arată decât

scen1c.

Gabriel Constantinescu, actor:
"
"Stabilea singur repertoriul teatrului

actul

Teatrul Dramatic din Galaţi cu un singur
vot din 26 exprimate, numind un director

După cum am declarat şi în nr. 1 1 al

reflectă sau nu realitatea; stabilea singur

interimar cu prestanţă şi experienţă, pe

revistei "Scena", la Teatrul Dramatic din

repertoriul teatrului, fără a cere şi părerea

domnul Mihai Mihail, care a primit 1 5

Galaţi totul era stabilit şi ţinut "în secret"

altora,

voturi.

de un singur om, directorul teatrului.

aştepta spectacole cât mai diverse, fiind

Acum există Consiliul de Administraţie şi

de adaptările Adinei Zeev după

Artistic, actorii sunt consultaţi în mai toa

Acesta ne spunea că, prin noua lege a

Lsătul

ca un patron, dând ce salarii doreşte, ce

!

teatrelor, managerul se poate comporta i autori c
note ale evaluării performanţelor profesionale

doreşte,

indiferent

dacă

chiar

dacă

publicul

gălăţean

�ca Moliere, Gogol etc.

La şedinţa de analiză a activităţii sale,

Consiliul Local 1-a "răsplătit" pe domnul

ele i Adrian Lupu pentru felul în care a condus

Liliana Lupan, actriţă:
"
Ca
orice
om,
Adrian Lupu a făcut şi greşeli
"

te hotărîrile importante ce se iau, atmos
fera este creatoare şi nu tensionată.
Aceasta este diferenţa dintre cei doi di
rectori, cel de până mai ieri şi cel actual.
delcu, regizor angajat, este iar un semn de
întrebare. Probabil, ca orice om, Adrian
Lupu a făcut şi greşeli. Este şi normal. Dar

Este destul de dificil să vorbesc despre

într-un post de conducere - şi el a avut

schimbarea

Lupu,

puterea să-şi ia acest post pe umeri -, a

brutalitatea

schimbare care pentru foarte mulţi dintre

făcut lucruri importante pentru T.D.G.: un

întrebări care trebuie lămurite.

directorului

Adrian

acestei

schimbări

ridică

membrii colectivului a însemnat o surpriză

repertoriu de calitate; a constituit cu miga

Norocul trupei constă totuşi în faptul că

de proporţii. Cred că cei abilitaţi să facă

lă, în câţiva ani, o trupă tânără de actori,

schimbarea a adus ca director interimar pe

schimbarea erau obligaţi să explice colecti

dintre care unii sunt foarte buni şi serioşi; a

un alt artist de clasă, Mihai Mihail, care a

vului de ce Adrian Lupu n-a fost lăsat să-şi

adus regizori la început de drum (poate,

mai condus cu succes, timp de şapte

termine mandatul.

Ca artist, regizorul Adrian Lupu este o ga

prea mu�i), dintre care cel puţin doi, Atila

sprezece ani, acest teatru. Putea fi şi mai

Vizauer şi Vasile Nedelcu, sunt de-acum

rău!

ranţie de reuşită a oricărui spectacol; ca

nume cunoscute ale regiei româneşti. De

Dar starea de nelinişte, grija pentru ce va

manager, cu tot subiectivismul omului aflat

ce s-a renunţat atât de uşor la Vasile Ne-

aduce viitorul în acest teatru persistă.
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loana-Citta Baciu, actriţă: "Munca de regizor nu poate
"
fi confundată cu aceea de manager

regizor nu poate fi confundată cu aceea
de manager.

Regizorul Adrian Lupu a lucrat la T.D.G.

valuri. Îl preţuiesc ca regizor, iar munca la

nu numai in ultimii nouă ani, cât a fost şi

scenă, in numeroasele roluri in care am

pliniri. Nu ştiu de ce, toţi cei ce ocupă

director, ci şi cu mu�i ani inainte, când a

fost distribuită, a fost pasionantă şi stimu

funcţii de conducere ajung, după câţiva

colaborat cu teatrul, invitat fiind de fostul

latoare, cred, pentru amândoi.

ani, si'! creadă că nimic nu-i mai poate

şi

Mihail.

Nu, in mod categoric nu sunt de acord cu

clinti şi că sunt atotputemici. Or, asta,

Spectacolele lui s-au bucurat de succes,

modul in care a fost înlăturat Adrian Lupu

păstrnnd proporţiile, conduce la dictatură,

au fost distinse cu premii la diverse festi-

de la direcţia T.D.G. Totuşi, munca de

cu toate urmările ei.

actualul

director,

M i hai

Aici, i se pot reproşa o serie de neim

Vasile Nedelcu, regizor:
"
Trebuie
să sacrificăm orgoliile
"

Pot si'! înţeleg şi să fiu alături de Adrian
Lupu, pentru că forma in care se petrec
despărţirile este uneori dureros-lamenta

Peisajul comportamental românesc se

Cu alte cuvinte, sunt foarte sigur că

lasă descifrat prin categorii cu totul inso

demiterea lui Adrian Lupu din postul de

unei relaţii. Cred însă că trebuie să sacrifi

lite şi câteodată greu de explicat in ter

director al Teatrului Dramatic din Galaţi

căm orgoliile şi si'! fim solidari doar in

menii unei dialectici normale. Aşa se face
că " cestiunea" noastră, care este una de
patologie a divorţului, in care nu e bine si!

nu a avut fond in forma in care a fost

numele conţinutului problemei; in situaţia

făcută; dar asta nu înseamnă că ea nu a

noastră, înţeleg prin conţinut posibilitatea

avut conţinut Din păcate, nici măcar

de a face teatru împreună.

fii nici măcar martor, s-ar putea explica

argumentul realizări lor nu poate fi invo

doar printr-o asemenea categorie para

cat; tri'lim vremuri in care mariajele sunt

"împreună" nu mai este posibil, el trebuie
reformulat Este o ecuaţie care nu vrea si!

doxală, pe care eu o numesc a conţinutu

cu atât mai scurte cu cât invocă mai mult

scuze erorile de comportament, vrea cel

lui formelor fări'l fond.

clipele fericite ale inceputului.

mult si'! le explice.

bilă, punând sub semnul întrebării fondul

Dr. Mircea Răpiţeanu, preşedinte al Comisiei pentru
cultură, Consiliul local Galaţi: " Democraţia înseamnă,
în primul rând, respectarea legalităţii"
Rămân la părerea că schimbarea direc

alegere făcută după prezentarea unui

torului Adrian Lupu a fost un act ilegal,

curriculum vitae şi a unui proiect manage

abuziv. Fac precizarea că in şedinţa de

rial. În trei luni, ar fi urmat să se orga

consiliu nu a existat un punct prin care si!

nizeze un concurs.

se solicite eliberarea din funcţie a direc

Primarul de Galaţi susţine că nimeni nu-i

torilor celor trei teatre.

poate indica modal itatea de organizare a

Legal, normal era ca directorul să fie eli

unui concurs. Or, din câte ştiu, un aseme

berat din funcţie şi abia pe urmă si'! fie

nea concurs se face cu monitorizarea

ales un director interimar, pe trei luni,

1

Alte opi n i i

Cornel Todea, regizor,

vicepreşedinte executiv

Atitudinea in legăturii cu demiterea regi
scrisoarea adresată prefectului de Galaţi,
Victor Dobre, şi aş vrea să o ilustrez cu
un fragment din acea scrisoare:

!

drum anevoios, cu suişuri şi cu coborîşuri,

Nu pot să cred că veţi admite ca la

legal, si'! omologheze sau să respingă

un animator al vieţii culturale din capitala

rezultatele unui concurs de directori, dat

judeţului dumneavoastrn să fie tratat cu o

in faţa unei comisii de specialişti, şi nicide

asemenea absolută lipsi'! de consideraţie.

cum să se substituie une1 asemenea

Cu convingerea că veţi determina cu

comisii.

autoritatea dumneavoastră respectarea

Dincolo de toate argumentele de ordin

legilor şi o dreaptă comportare faţă de

juridic, vă rog să-mi îngăduiţi să vă declar

omul de teatru Adrian Lupu, vă rog să

neplăcuta surpriză personală a incredi

primiţi expresia deosebitei mele consid

bilului

eraţii".

tratament

oferit

de

membrii

care

la limpezirea prealabilă a statutului dom

prin organizarea unor festivaluri care - pe

nului Adrian Lupu, directorul aflat in exer

durata desfăşurnrii lor - aşezau oraşul

beneficiază

de

respectul

1 Această

dumneavoastri'l in atenţia intregii ţări.
Demiterea sa, fără o analiză a activităţii

aceasti'l soluţie, argumente aduse

sale, făcută in dialog deschis, este de

https://biblioteca-digitala.ro

scrisoare nu a primit nici un

răspuns - un nou semn de dispreţ faţă de

lumii

in care existau argumente care să impună

28

de 07.07. 1 999 nu a primit nici un răspuns

În paranteză fie spus, Consiliul poate,

teatrale pentru serviciile aduse Galaţiului

�

1

natură să conducă la ideea unei lipse de

potenţiali directori. 1 . fărn a se fi procedat

la

1 Victor Dobre, opiniile sale; până la data

preţuire a activităţii din câmpul culturii.

un artist, conducător de instituţie teatrală,

·

M ircea Răpiţeanu a semnalat printr-o
scrisoare adresată prefectului de Galaţi,

cunoştinţă domnului Adrian Lupu; 3. fărn

votul membrilor Consiliului a unei liste de

ciţiu; 2. fări'l a se vacanta postul, in măsura

că democraţia înseamnă, in

primul rând, respectarea legalităţii. (Dr.

a se anunţa un concurs pentru ocuparea

"
procedat la numirea noului director al ' Consiliului Local domnului Adrian Lupu,
Teatrului Dramatic, prin supunerea la

Unii oameni care deţin puterea înţeleg

1 foarte greu

1

artistic al

capătul unui drum de mulţi ani de zile, un

l

Neliniştitor (... ) este modul in care s-a

1

ca, de altfel, şi directorul
Teatrului Muzical.

1 acestui post devenit vacant, aşa după cum
'
legile o cer.

1

zorului Adrian Lupu mi-am exprimat-o in

1

asemenea proceduri,

recunoaşte faptul că directorul Teatrului
de Păpuşi "Gulliver" e numit prin concurs,

Ministerului Culturii. Deşi primarul neagă 1 - n.n.)

1
1

al UNITER: "Incredibilul
tratament..."

legalitatea unei

Dacă un

îndatorirea elementară, in acelaşi timp

1.
li

1

l

legală, de a răspunde, fie şi pentru a afirma dezacordul cu cele scrise!
Convingerea unora dintre reprezentanţii
autorităţii că se află deasupra

legilor -

iată una dintre cauzele principale ale stării
actuale de scepticism.

Irina Coroiu, critic
de teatru:
"
"Capete de acuzare?
Care ar putea fi oare "capetele de acuzare

"

împotriva acestui regizor ce s-a întors în ţară
şi a primit bucuros să conducă destinele unui

teatru unde mai lucrase şi fusese îndrăgit?

Că a conceput repertorii originale, aducând,

în timp, la rampă textul unui faimos cineast
precum Rainer Werner Fassbinder (liberta
te la Bremen) sau versurile unei poete non
conformiste ca Saviana Stănescu (Prosoisa)
şi oferind astfel actorilor partituri generoase,
iar publicului, spectacole memorabile?

Că a încercat să instituie formula occidentală
a "dramaturgului"-adaptator, în perspectiva

unei cât mai temeinice ancorări în actualitate

a montării

(ReWorul, Omul care n-are)?

' Că a iniţiat FESTINGAL, înscriind nu doar
teatrul, ci şi oraşul într-un organism euro

pean de prestigiu - reţeaua festivalurilor
patronate de Institutul de Teatru Medite

ranean?

Că a vrut să asigure o bază tehnică mo
dernă, de la orgă de lumini la computer?

Că a gandit totul privind în viitor, de unde şi
preocuparea constantă de a-i apropia pe

copii de teatru prin programe educaţionale

Sebastian-Vlad Popa, critic de teatru: " Spectacolele lui
Adrian Lupu consfinţeau prestigiul directorului"
N-am de gând să întăresc corul indignării.

cu seamă, spectacolele lui Adrian Lupu

Îl preţuiesc prea mult pe regizorul Adrian

pe scena gălăţeană consfinţeau prestigiul

Lupu ca să deplâng înlăturarea lui dintr-un

aparte al directorului.

post administrativ.

Mi-amintesc că acum câţiva ani am scris

Ce-i drept, nici funcţia de administrator

propoziţia aceasta: "Adrian Lupu constru

de teatru la Galaţi nu-i şedea tocmai rău.

ieşte în continuare Teatrul Naţional de la

Relieful repertorial al teatrului, FESTIN

Galaţi". Se pare însă că n-am avut drep

GAL-vi

la

tate. Inşi responsabili, prea inimoşi (nu-i

reţeaua teatrelor mediteraneene şi, mai

aşa?), radicali, deloc dispuşi să întârzie au

anual,

afilierea

i nstituţiei

Ce se înţelege şi ce nu
din întâm plări le de la Galaţi

Ca orice lucrare omenească, activitatea
unui teatru este rezultanta unor con�icte.

Adrian Lupu a fost un director bun la
Teatrul Dramatic din Galop, cât timp a

mare a napunii), ar fi fost chiar de mirare

1

inter-

speciale, racordate la experienţe
naţionale?

i

Da. s-ar putea să fi dorit prea mult

1 constatat că la T.D.G. trebuie altcumva. Şi

1
1
1

1
1

1
1

s-a intervenit bărbăteşte. Faptul incită.
Energia răsturnării lui Adrian Lupu profetizează transformări fabuloase şi provi
denţiale. Altminteri... Ce? Aşadar, n-am
de ce să-I plâng pe mazilitul de Lupu, are
el ce face. Mai palpitantă (?) va să fie replica

"artistul u i

intransigentul

cetăţean"

M i hai

(altminteri...

Mihail,

pentru

ce?)

insurgent proaspăt uns.

1

Anchetă realizată de

Crenguţa Manea

ca

teatru/ să fie scutit de nelinişti. Schimbarea

directorului nu ar fi trebuit deci să işte, dinco

lo de sentimentele persoanelor direct impli

l

simplu, autoritătile, dar şi colectivul, s-au
plictisit de e/, aşa şi trebuia spus.

1 destinul institutiilor locale.

Autoritatea centrală şi-a luat mâna de pe
Dar de/egarea

deciziei nu aduce democratie. Cum o

dovedeşte

situatia

de

la

Galati,

ea

1

in/ocuieşte obuzul centrului prin abuzurile

J1

fucru pe pielea sa. Şi oricât de productivă va

izbutit. prin spectacolele sale, dar şi prin

cate, tulburare publică.

deciziile sale manageria/e, să mu/tumească

.. Licitatia" pentru postul de director al

o majoritate şi să nu dea ocazii de expri

teatrului s-a produs in conditii absolut

mare sonoră celor nemultumiti. Pentru că,

gogo/iene: nu reiese că cineva ar fi prezen , este /a fel de periculoasă ca şi excesul de

a/te lucrări

tat programe de restructurare sau proiecte

omeneşti, in teatru nemultumitii sunt o per

de viitor. Reiese, in schimb, că onorabilii

manentă şi includerea lor in categoria

membri ai Consiliului Local au votat in

spre deosebire de multe

ratatilor nu se justifică intotdeauna nici prin
trecutul, nici prin viitorul lor.
Într-o societate marcată de tot soiul de crize,

1

..

democratice" a/e autoritătii locale. Pentru

o democratie reală, absenta reg/ementării

1 reglementare. Adrian

1

Lupu a a�at acest

fi, pe plan artistic, această experientă pen-

funcpe de simpatii şi vorbe. Criterii pentru 1 tru e/, pentru colectivitatea artistică - din
1

mers la o bere, nu pentru alegerea şefului 1 Galop, dar nu numai - este o pierdere: s-a
unei institutii reprezentative pentru urbe.

dovedit că la noi, in capitală ca şi in provin

intr-un oraş a cărui inimă (combinatul Sidex)

Dacă a greşit. lui Adrian Lupu ar fi trebuit ' cie, când e să se producă o ilegalitate, nu

bate

inter.mitente (numai cu ajutorul

să i se spună unde şi când. Dacă a muncit

aparatelor. şi ele stricate, din secpa de reani-

bine, ar fi meritat multumiri. Dacă, pur şi

cu
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există .. nu se poate".

Redacţia
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�

e re

D

ee

te ai re

ncercăm să

tt

lnimşi

ne apro
piem de subiectul enu
ntat,
n discutii şi teoret:iză.li, tea
trul-dans se eschivează, fugindu
ne de sub picioare. Cei c pva
care
şi impun intetVenţi.ile ne
fu.c să ne rătăcim şi mai mult
n
hătişu.rile unor opinii de capătul
cărora nu mai ajungem să dăm,
răm n nd iar şi iar cu uşi abia
crăpate, prin care să văd altele. . .
Fiind teatrul-dans u n subiect de
acută actualitate, m Occident se
vor fi scris oarece căJti despre
el, de care noi, evident, nu

avem cunoştintă şi care ne-ar
ajuta măcar să plecăm de la niş
te puncte de vedere gata for
mulate. Două au fost, m ultim
ul an, ocaziile majore, când am
încercat să păşim pe acest teren
alunecos şi de unde am rămas
cu câteva întrebări deschise,
câteva
răspunsuri
pentru
altădată şi câteva replici repri
mate. La masa rotundă organi
zată în timpul Festivalului
National de Teatru din toamna

�

30

ns
metisajului
11

trecută, m Bucureşti, la ARCUB,
arătare îmbinând coada de păun
ca i m timpul discutiei de la cu ochii lui Argus are putine
Muzeul de Altă din Constanta şanse de a deveni un animal
ce prefata un spectacol din
rat şi biologic viabil.
Festivalul Intemational de Balet 1 Impărtăşesc mai jos, foarte pe
de astă-vară, au part.tctpat scurt, câteva puncte de vedere
oameni de teatru (aitici, actoti, 1 personale asupra unor diverregizori) şi oameni din lumea
gente lansate cu asemenea
dansului (coregrafi, inteq)feti,
ocazii, m dorinta de a stârni
cronicari). Anticipând concluzi drepturi la replică.
ile, aş spune din start că 1 1 . Teatrul-dans s-a născut
reprezentanţii
celor
două 1 dintr-o epuizare a resurselor
domenii, reuniti în intentia unor dansului, care a simtit nevoia
clarificăti, se dovedesc de de a se sprijini pe teatm, ca pe
1
•
?
fiecare dată a forma două
un totag.
tabere cu convingeri nu doar ' Nu, dimpotrivă. Nu poate fi
vorba de o aiză a dansului, arta
cea
cu
mai
dezvoltarea
explozivă din întregul secol XX.
A nu se confunda aiza artei
coregrafice m general cu cea a
baletului clasic, care a generat
marea schismă de la cumpăna
secolelor XIX şi XX, dintre aca
demic şi modem. Mai curând
teatrul şi-a multiplicat moda
litătile de expresie redes-co
perind rni"<;carea scenică, adese
ori dansantă.
Totodată, coregrafii au invadat
teatrul, amintindu-şi că pre
gătirea lor o include şi pe cea
regizorală şi că ei pot crea spec
tacole integrale, nu doar sec
vente de paşi frumoşi.
2. Cine se apropie mai mult de
teatrul-dans, coregraful sau
regizorul?
contrare, ci de-a dreptul ire , Coregraful. Regizorul are neductibile, şi că acestea provin voie, de regulă, de prezenta
de cele mai multe ori din insu acestuia alături de el, prezentă
ficienta cunoaştere a celuilalt
menită a-i sustine intentiile m
teren. Desigur, există şi exceptii, i acelaşi mod auxiliar ca şi un
şi acestora le datorăm de fapt i compozitor de muzică de
existenta formulelor de granită 1 scenă sau t.m scenograf.
dintre arte. Cum cei care prcx:luc 1 Aici se manifestă una
spectacole de teatru-dans sunt contradictiile de optică .ft.mda1
mult mai putini decât cei care le mentale. Actorii şi regizorii sunt
urmăresc şi le discută ca spe gata să considere drept teatru
cialişti, strutocămila desaisă de dans acele spectacole m care
Sergiu Anghel ca o posibilă
cuvântul sau naratiunea impli-
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1
1
1

1
1
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·

1

'!

1,
1
1

1

dintre

spunerea

cită îşi păstrează rolul primor

dial, clar unde mişcării scenice i
se acordă o pondere deosebită:
Danaidele, Trilogia antică,
Cazul Gavrilescu ş.a.

În

total

dezacord,

consideră

că

în

cu

desăvârşire.

Scena

riul/libretul - dacă există - se

poate

sustine

exclusiv

prin

mişcare şi nu este neapărat na
rativ. Din punctul lor de vedere,

un regizor nu poate crea un
spectacol de teatru-dans decât
cele

două

asemenea

domenii

caz

rarisim

]oseph Nadj). Cum altfel

nu demult de Pina Bausch pen

tru aportul său la arta teatrală?
Dacă Pina Bausch este recu

noscută drept un excepţional

literare

dans

în

11.
1

1

1

această specie nu a dispărut, ci

şi-a adaptat mijloacele, astfel
încât ceea ce ar fi fost tradus

acum o sută de aru prin piruete

şi sărituri mari, în ţx:Jintes, poate
fi abordat şi redat azi într-un
Văzut

astfel,

Oskolki - Miroirs brises al lui

1 stări.

atmosferă, un timp, o suită de

1 ca şi redarea d'embliie a cadru

alt limbaj (cel gestual) lucrări de

preeminentei

o valoare confirmată în limbajul

cuvântului.

lor irlltial (cel verbal)?

4.

Confuzie

în

termeru:

tran-

porale,

iar

dansatorii

nu

se

şi de compozitia coregrafică, în

B. Ce nevoie mai avem, în ziua ; lui spaţio-temporal-afectiv, lucru absolut firesc într-o lume a

de azi, de a transpune într-un

bun

Cehov, Tolstoi, Dostoievski, clar

şi Hugo, Cer::_antes şi mai ales
Shakespeare. In vremea noastră

Esentială e aici tocmai
om de teatru, ruciodată un regi ! inexistenta scenariului dramatic
zor nu va fi acceptat ca un mer 1 de valoare certificată anterior,
ituos creator de teatru-dans.

un

antrenament al plasticitătii cor

fesionalism cerut de concepţie

1 :r:?:E:�::�
1

actorii de1nonstrează

balete pe librete irlspirate diri

limbaj mai abstract, liber, voit

1

Şi unii, şi altii, atâta vren1.e cât

aventurează să-şi folosească vo

secolului XIX: toată pleiada de

(un

explica Premiul Europa, primit

în

teatru-dans, şi este caracte1istică

este '! neestetizant.
s-ar

lucrări

dramatizare coregrafu:ă, nu

dacă are o pregătire echivalentă
în

unei

dramatice

seamnă de cele mai multe ori o

coregrafu

teatrul-dans

cuvântul este accesoriu, putând
lipsi

sau

Ce

imagirlli

interpreti

asupra

sunt

cea.

În funCtie de gradul de pro

cauză p ot fi şi irlstrumentişti sau

păpuşari şi se pot semnala ca
subspecii

teatrul de mişcare,
sau teatrul
de expresie corporală.
teatrul instrumental

J:?eşi recunoscut ca deosebit de
viguros şi, în

plus, în

mare

vogă, genul teatrului-dans, ca
orice metis, încă nu şi-a găsit
locul. Manifestările înscrise sub
umbrela sa nu sunt acceptate
ruei la festivalurile de teatm, ruei

la cele de darls, decât cu tidul
de ciudăterue şi formând o ca
tegorie aparte, eventual premia

bilă separat. Cel mai cuminte ar
fi, în consecintă, să existe un

festival special pentru ele, însă,
cum teatrele noastre sunt ori de
dramă, ori de balet, probabil că
vor fi necesare şi cadre in
stituţionale speciale. Dar, până
atunci, vom trăi şi vom juca...

mai

potriviţi, dansatorii sau actorii?

Vivia Săndulescu

unui artist

S i lvi a D u m itrescu -Ti m i că
Ne obişnuisem cu longevitatea \ucidă a doamnei Silvia Dumitrescu-Timică. Jucase până
la 90 de ani, de vreo două decenii intrase în legendă cu un rol pe care il interpretase
pe scena Teatrului " Nottara" - Soacra din Micul infern de Mircea Ştefănescu. Maturii
de astăzi o ştiu de-acolo, au imaginea femeii voluntare care domină un clan casnic,
apoi se încovoaie cu vârsta, în actul trei, când nu mai merge decât în cărucior, n-aude
bine, dar trage pe furiş un gât de ţuică dintr-o stic\uţă ascunsă în fuste. Şi replicile ei
mucalite smulgeau ropote de aplauze. Cei mai vârstnici au şi imaginea Babei Safta din
Tache, \anke şi Cadir de Victor Ion Popa, spectacol din anii '70, înregistrat de televiz
iune şi reluat de mai multe ori cu succes, unde, în două apariţii, îi înfruntă cu haz sec
pe Ion Finteşteanu (lanke) şi Al. Giugaru (Tache), ieşind din scenă cu mers înţepat şi
trenă de alte aplauze.
"Ce face doamna Silvia?" "Bine. E \ucidă, sănătoasă, tonică." "E cineva cu ea?" "Nu, e
singură. Mai vin prietenii, o vizitează des colegii din fericitul infem ... "
Singură... Cred că o natură generoasă a tumat în trupul şi sufietul acestei femei esenţă
tare de viaţă, armonie de sine şi bucuria de a fi sub soare. Sub aurul lui, te poţi şti miracol mic, trecător, senin în lume. A fost o femeie fru
moasă Silvia Dumitrescu, fotografiile ne arată un chip cuceritor ca de vedetă. Deşi avea însuşirile, n-a ajuns chiar vedetă, s-a mulţumit să
joace bine, serios, inteligent, în companiile particulare care au angajat-o: Bulandra, Ventura, Comedia, să fie o parteneră exemplară de scenă
şi de viaţă a inegalabilului G. Ti mică, să dea prestanţă Teatrului Naţional în a doua jumătate a secolului cu rolurile pe care le-a interpretat
Şaptezeci şi cinci de ani de teatru înseamnă o istorie, pe care Silvia Dumitrescu-Timică a parcurs-o cu demnitatea sentimentelor trainice,
realistă şi rezistentă la drum, fără capricii, fără invidii, \ucidă. Şi tocmai motoraşul lucidităţii a obosit .. Atac cerebral!
Ne gândim că sufletul ei e aici, cu noi, mare în curaj, demnitate şi dragoste de oameni.

C. Paraschivescu
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Tudor Popescu
Sunt clipe când rămâi mut

Când vestea dispariţiei neaşteptate a cuiva pe care-I iubeşti te ia total pe nepregătite. Îţi

ia pământul de sub picioare, iar mintea ta, oricât de tare te-ai chinui, e incapabilă să se

adapteze la noua situaţie. În acele momente, persoana dispărută se abstractizează cumva,
prezenţa ei trece brusc din domeniul palpabilului în cel oarecum aburos al incertului.
Persoana devine o noţiune şi numai forţa extraordinară a amintirii (ce imens paradox!)

face ca ea să recapete viaţă, de data asta o viaţă care este numai a ta, aşa cum ţi-a fost
numai ţie cunoscută.

Tudor Popescu a trecut brusc în istoria literaturii. Sau a teatrului românesc. Omul ăsta
extraordinar, cald şi puternic în imensa lui delicateţe, s-a transformat într-o clipă într-un

fişier la Biblioteca Academiei, într-un capitol de carte, într-o temă de seminar sau, cine
ştie, într-un nume de stradă obscură din Bucureşti.

Şi numai forţa extraordinară a amintirii mi-I readuce cu vigoare în minte, aşa cum l-am
cunoscut numai eu, în puţinul timp care ne-a fost dat să-I avem împreună. Îi simt şi acum
prezenţa aproape imaterială din sala friguroasă a Teatrului de Stat din Oradea, încercând
să-mi apere cu infinită delicateţe debutul de ghearele înnebunite ale cenzurii. Pusesem,
evident. o piesă de-a lui, Jolly-Joker. O piesă incendiară, ascunsă sub masca naivităţii. O
piesă care, aparent. nu rănise pe nimeni în reprezentările ei anterioare se transformase
acum într-o bombă gogoliană, un uriaş şi sarcastic hohot de râs la adresa unui regim
putred de care ne săturaserăm toţi. Mi-aduc aminte cum zâmbeau actorii văzându-i
privirea îngrijorată şi cum spuneau, după fiecare replică, că spectacolul ăsta nu va ieşi

niciodată-n premieră. Cu câtă poftă-ntr-un fel se lăsau actorii purtaţi de tot ceea ce descoperiserăm noi în spectacol, fiind siguri
că e un joc gratuit. dulce-periculos, dar lipsit de finalitate. Şi apoi, după patru vizionări care nu reuşiseră să ciuntească esenţa
demersului nostru, pentru că eram amândoi sinucigaşi şi spuneam totul atât de pe şleau, cum au plâns la premieră de bucuria
de a oferi tuturor curajul nostru nebun.
Publicul nu râdea. Nu râdea pe faţă, de frică. 1 n schimb, era un chicotit uriaş, aplauze după aproape fiecare scenă, dar nu aplauze

eliberatoare, ci aplauze înfricoşate şi scurte.

A urmat apoi Festivalul de Comedie de la Galaţi, unde juriul a părăsit ostentativ sala în timpul părţii a doua, iar preşedintele ju
riului de atunci a continuat să urmărească spectacolul, ascuns după perdeaua de catifea de la intrare. Paul Everac, fără nici o
obligaţie oficială, simplu spectator, s-a sculat şi el şi a plecat trântind uşa. Aşa, ca să se vadă ce atitudine plină de răspundere
tovărăşească a avut el. Am alergat în culise, la Tudor, şi nu ne-am spus după aceea nimic. Ne-am privit doar cu enormă tristeţe.
Era clar. Spectacolul a fost interzis. Eu şi Marian Popescu - singurul cronicar care a scris favorabil - am avut interdicţie de
semnătură un an. Tudor a scăpat pentru că, independent de acest episod, tocmai primise Premiul Academiei. Pe mine au vrut
să mă dea afară din partid. Au observat apoi că nu eram membru. Afară din teatru nu m-au putut da pentru că eram stagiar şi
m-au lăsat în pace. După vreo lună, ne-am reîntâlnit la Bucureşti. Acum ne priveam cu mândrie. Deveniserăm .. celebri". Şi toţi
cunoscuţii se uitau la noi fie cu admiraţie, fie cu teamă, dacă nu cumva treceau de-a dreptul pe trotuarul de vizavi.
A urmat apoi, imediat, Zece hohote de râs, o altă piesă de-a lui. Făcusem un tandem. Un trio, împreună cu Maria Miu, scenografa
spectacolului. Am fi putut fi un trio de succes oriunde, într-o lume normală. Pe Broadway-ul românesc de atunci, sărac, oribil,
îngheţat şi cufundat în beznă, deveniserăm un trio aducător de nenorociri. Un trio ce ameninţa liniştea tuturor secretarilor cu

propaganda, purtători de taior cenuşiu şi coafură-borcan. Au urmat alte vizionări. De data asta, tăieturi masive. Spectacolul era
atât de ciopârţit că devenise aproape ininteligibil. L-am abandonat scârbit şi-am refuzat să-I mai văd vreodată. Mi-am dat demisia.

Nu ştiu cât am râs atunci cu Tudor de toate astea, nu mai ştiu câtă nelinişte era în râsul nostru de-atunci, dar ştiu cât de mult
ne-am bucurat când ne-am întâlnit imediat după decembrie '89 şi mai ales cu câtă speranţă.
După aceea, n-am mai lucrat împreună. Poate aşa a vrut Dumnezeu. Cred că, în scurta noastră experienţă comună, nici măcar
n-am schimbat atâtea cuvinte. Însă Tudor Popescu va fi întotdeauna pentru mine o umbră de dragoste.

Alexandru Darie

�
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M o n i ca Ri stea- H o rga:
,,Nu mi-am dorit
niciodată să fac film''

ti avut parte de o educatie artis
tică ati terminat liceul de muzică
(pian). Când a fost momentul ih
care v-aţi decis să vă consacraţi teatrului?

A

-

reşti, cine ştie câţi ani aş fi dus tava! Aici

personaj inventat - al meu - care este

am avut parte de satisfacţii extraordinare.

Ciuma şi care are trei pagini de text. E un

Şi familiale!

spectacol expresionist, este unica piesă

Acestea începuseră deja. M-am măritat

expresionistă a lui Lucian Blaga, uluitor de

În clasa a Xl-a. Din cauza unor împrejurări

încă din studenţie. Cele artistice datează

nefericite - aveam probleme cu tendoa

cam tot de atunci. Şi nu a fost deloc

modernă şi de o frumuseţe nespusă. Nu
înţeleg de ce nu s-a pus până acum în

nele -, cineva mi-a sugerat că ar trebui să

comod.

scenă. Probabil că toţi s-au speriat, fiindcă

renunţ la pian. Ca orice tânăr îndrăgostit

au fost rolul, spectacolul cele mai
plikute7

aici actorul nu se sprijină pe cuvânt, ci pe

de poezie, recitam la serbările şcolare;

Care

Cred că am avut trei momente, în cei 1 5

probabil că aveam sensibilitatea firească a
oricărui elev la un liceu de artă. Am ur

ani de când sunt actriţă a Teatrului Naţio

mat cursurile Şcolii populare de artă la

nal din Târgu-Mureş, care au însemnat

clasa lui Mihai Gingulescu şi, practic, a

enorm pentru mine. Primul a fost mo

tunci a început totul. Cred că acel acci
dent nefericit a însemnat tocmai .,hazar
dul " care m-a adus pe drumul potrivit

mentul Gheorghe Harag şi Uvada de
vişini, cântecul de lebădă al maestrului.

expresivitatea corporală şi a ochilor...

A fost conceput pentru compania de la
Iulia?

Alba

Este o coproducţie între Compania

teatrală . .Lucian Blaga" de la Alba Iulia ai cărei fondatori sunt Nicu Mihoc, Mihai
Sin şi cu mine - şi Teatrul Naţional din

Duniaşa va rămâne pentru mine un reper;

Târgu-Mureş. Se va juca şi aici, şi la Alba,

Primul examen de admitere a fost un

nemaivorbind de şcoala pe care a făcut-o

în toată Ţara Moţilor, în toată această

eşec - parţial, pentru că am mers până în

Harag cu noi şi care mi-a schimbat optica

zonă neexistând teatre. Blaj, Alba Iulia,

.,finală". Cred că eram destul de imatură.

în ceea ce priveşte această profesie. A

Deva, Hunedoara, Câmpeni, Abrud,

În anul în care am muncit, m-am maturi

doua mare întâlnire a fost cu Victor Ioan

Brad - şi aici e nevoie de teatru, oamenii

zat. Am predat la Casa Pionierilor, am in

Frunză la Satyricon, Trupa pe butoaie şi

îşi doresc să vadă spectacole şi la ei

struit copiii de la cercul de muzică şi am

toată perioada aceea extraordinară de

acasă.

luat şi jumătate de normă, în calitate de

trei-patru ani, când Teatrul Naţional din

corepetitor, la Liceul de Artă. Al doilea an

Târgu-Mureş ajunsese - graţie lui Vlad

a fost plin de succese. Mi s-a părut foarte

Rădescu şi lui Frunză

grea admiterea.

-

să fie comparabil

N-am avut prea mult timp să mă lămu

cu Craiova, conform

resc cum e în studenţie, pentru că, în ur

clasamentelor făcute

ma premierei cu Fraţii Karamazov, pusă în

de revista .. Teatrul

scenă de Constantin Codrescu, o echipă

azi". Al treilea mo

de filmare din Bucureşti a făcut studen

ment, care a însem

ţilor - atât de la secţia română cât şi de la

nat şi o reîntoarcere,

cea maghiară - prim-planuri. La o lună

sub directoratul lui

după aceea m-am trezit chemată la pro

Zena Fodor şi al lui

be de film; după două săptămâni am aflat

Nicu Mihoc, a fost

că am fost distribuită şi am început filmă

întâlnirea cu Anca

riie la serialul Lumini şi umbre, care au
durat până când am terminat facultatea.

Tot atât de tân:lr era, pe atund, partene
rul dumneavoastră de film, Adrian Pintea .
.

Bradu, când am jucat

în Cei care făuresc

imperii de Boris Vian
şi în Tnvierea
lui

... un coleg minunat!

Lucian Blaga.

Ati suferit vreodată la gandul că v-aţi impus
ih memoria dnefililor cu un singur rol?

perioada .. pierdută" la filmări. Faptul că

Acesta din urm! este
un spectacol ih care
mişcarea exprim!
mai mult decât cu
vântul.

depinzi de zeci de oameni pentru ca să

Într-adevăr, e aproa

Nu, pentru că nu mi-am dorit niciodată să

fac film. Nu mi-a plăcut în mod deosebit

filmezi, eventual, trei minute pe zi, mă în

pe fără vorbe - pen

grozea, mă enerva. Prefer să am un con

tru că Blaga a scris în

tact direct cu publicul.

final, fiind vorba de

leagă acest motiv de faptul că ati m
mas la Târgu-Mureş7

un blestem al mamei,

Se

Doream să joc. Dacă aş fi plecat la Bucu-

Ioana Florea

şi un mic dialog. De
asemenea, există un
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Sub
G

o

bună

reu de crezut că încă mai există

cât mai puţin şederea lor aici" - ne

în România teatre sub o zodie

mărturiseşte cu mândrie directorul tea

Pentru că în clădire funcţionează, de fapt,

fastă, care funcţionează în limitele

trului, actorul Virgil Andriescu.
În aceste condiţii, preocupările conducerii

trei instituţii

normalităţii.

Teatrul

"Ovidiu"

din

lor, nu tocmai uşor de pus în practică.
(teatrul, Opera şi Filar

monica), zilele de repetiţii şi cele de spec

Constanţa se află, după toate semnele,

teatrului se pot îndrepta mult mai uşor

tacole se împart între ele, făcându-le con

sub o asemenea zodie. Forurile locale,

spre calitatea repertoriului şi spre încer

vieţuirea destul de complicată. Mai mult,

interesate de destinul acestuia, găsesc

carea de a aduce regizori şi scenografi
cunoscuţi. În stagiunea 1 998- 1 999 au

o posibilă renovare a sălii şi a scenei

modalităţi de finanţare acceptabile. Dacă
anul trecut bugetul alocat teatrului se ridi

avut loc opt premiere, "toate, onorabile

turii tehnice) ar fi posibilă doar în măsura

ca la 2 000 650 000 de lei, în acest an el
este chiar mai mare. "În plus, Primăria ne

sau foarte bune " - ni se precizează. Au

în care cele trei instituţii ar părăsi sediul

fost din când în când invitate pentru câte

a oferit peste 1 .000.000.000 de lei pentru

o reprezentaţie

construirea unor locuinţe pe care vrem
să le dotăm cu tot ceea ce e necesar, aSt

Dan Condurache şi Horaţiu Mălăele. Du

temelii a unui teatru modem

fel încât colaboratorii noştri să se simtă

pă o pauză de cinci ani, s-a reluat Festi

500-700 de locuri, cu două-trei săli de

bine stând în ele, iar pe noi să ne coste

valul Internaţional "Săptămâna Teatrelor

spectacol, cu spaţii de repetiţii. Dacă ar fi

Hotel,

(în

Unde-i revolverul?) vedetele

de

(aceasta presupunând şi înnoirea apara

pentru o perioadă de doi-trei ani. Există,

respectiv

e drept, şi o variantă mai convenabilă,

bucureştene

mult aşteptată de actori: construirea din

Păpuşi."

De

utilat, cu

suficienţi bani, lucrările nu ar dura mai

asemenea, se inten

mult de doi ani. Oricum, astfel de visuri

ţionează

nu împiedică mica trupă să-şi vadă de tre

şi

re

o r g a n i z a r e a

buri. Se are în vedere chiar organizarea

Festivalului de T ea

unei stagiuni estivale, cu tumee pe tot

tru Antic (întrerupt

litoralul, deşi un asemenea demers - în

şi el din cauza lipsei

condiţiile unei acerbe economii de piaţă -

banilor). Pentru a

devine destul de dificil, chiria unei săli de

ceasta

vorbit

spectacol în staţiunile importante putând

deja cu Silviu Pur

ajunge până la 7.000.000, chiar 9.000.000,

cărete - cel care va

în mijlocul verii. "Sunt sume aberante pe

s-a

fi numit, de altfel,

care nu ne permitem să le plătim câtă

festi

vreme nu avem certitudinea că putem

valului ", întrucât a

umple 1 .500 de locuri, chiar avându-1 ca

"patronul
mai

realizat

în

invitat pe Horaţiu Mălăele şi în condiţiile

cadrul unor ediţii

în care preţul biletelor noastre este de

trecute două spec

maximum 30.000 de lei. «Ciubucarii» pot

tacole:

Legendele
Atrizilor şi Hecuba,

face asta foarte uşor pentru că au măcar

producţii de mare

douăzeci de capete de afiş."
În altă ordine de idei, dacă legea retroce

succes la critică, mai

dării clădirilor se va aplica în curând,

puţin la public (pen

Teatrul de Păpuşi - secţie a

tru simplul fapt că

teatJ"Uiui
"
mare" - riscă să-şi piardă sediul, acesta

nu s-au jucat decât

aparţinând Comunităţii greceşti din locali

o singură dată). Nici

tate. Nu se ştie ce se va întâmpla în

măcar televiziunea

asemenea cond iţii; deocamdată însă se

n-a binevoit să le

joacă şase până la opt spectacole pe

filmeze, motivând că

săptămână. Cei douăzeci de actori "tineri,

aerul sărat al mării ar

foarte tineri şi mai puţin tineri - cum îi

fi putut strica micro

caracterizează directorul teatrului, actorul

foanele (reprezen

lulian Enache - s-au format unii pe alţii".

taţia desfăşurându

Nu au regizor şi scenograf angajaţi, dar

se pe plajă).
Proiectele sunt mul

tot directorul precizează că din punct de
"
vedere financiar, colaborările cu regizorii

te şi, cu toată înţe

şi scenografii nu ne încurcă, în schimb,

legerea finanţatori-

spectacolele noastre au, în felul acesta,
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actorului Lucian Iancu, care a considerat 1 nu trebuie să rămână o vorbă goală.

şansa de a fi mai variate. Nu ne cantonăm

1 vor mai fi simpli funcţionari dramatici care

că ,.talentul nu a fost repartizat de 1 Absolvenţii, aparţinând acestui oraş, nu

într-o singură zonă".

Dumnezeu după buzunarele părinţilor.

Fiind secţie a teatrului pentru adulţi, prin ur

1

fac naveta şi stau cu privirile aţintite spre
arte în cadrul U niversităţii Ovidiu". i Capitală, unde li se pare că sunt adunate

Aşa că m-am luptat să fie şi o facultate de

mare depinzând din punct de vedere finan
ciar de acesta, e greu ca Teatrul de Păpuşi

Demersurile pentru ca aceasta să ia fiinţă

să aibă siguranţa deplină a realizării

J să creăm

! toate creierele, toată «crema». Încercăm

proiectelor pe care le propune: mai mult,

au durat patru ani, însă motivaţia iniţiato

deşi veniturile sale sunt mai mari decât ale

rilor a fost atât de puternică încât, până la ' provincia să nu mai fie prăfuită şi anoni-

condiţii favorabile pentru ca

Teatrului ,.Ovidiu", ele se duc la bugetul

urmă, ei şi-au văzut visul cu ochii . .. Este

mă, ci să-şi poată afirma propria identitate

comun. Şi tumeele depind în mare măsură

nevoie în această parte a ţării nu numai
de actori, dar şi de crainici lV sau de

prin propiile sale talente".

de teatrul mare, păpuşarii trebuind să
împartă autocarul cu actorii de la Dramatic.

Deocamdată, trebuie să mărturisesc că

radio, prezentatori de spectacole etc.

este primul loc întâlnit, în vremea din

�

Puţină lume ştie, poate, că la Constanta s-a

Prima serie de zece studenţi, la care s-au

urmă, unde oamenii par mu�um i de

înfiinţat şi o şcoală de teatru. Nu particu

adăugat doi cu taxe, este formată numai

ceea ce înfăptuiesc şi optimişti în ceea ce

lară, ci de stat Ea şi-a deschis porţile în
anul 1 998, cu deosebire prin strădania

din constănţeni. Vrem ca oamenii să fie

priveşte viitorul.

legaţi de urbea noastră. Autonomia locală

Marinela Ţepuş

za scene z

•

•

Bătălia pentru

Dama cu camelii

-au împlinit 80 de ani de 1
când, pe scena Teatrului
Naţional, după strălu
citele creatii ale Aglaei Pruteanu
şi Marioarei Voiculescu , o nouă
generaţie dădea viată piesei lui
Alexandre Durnas-fiul, prin
Maria Filotti şi N. Băltăţeanu.
Dar piesa Dama cu cam.e1ii
avea să fie prezentată publicu
lui bucureştean al anului 1946
într-un mod ciudat, ca o între
cere cunoscută sub numele de
Bătălia
pentru
Dama cu
camelii.
Încă din primele zile ale lunii
ianuarie, ziarele anuntau pre
miera piesei la Teatrul Mic, fos
tul teatru de deasupra cofetăriei
Nestor de pe Calea Victoriei.
Premiera a şi avut loc spre
sf§rşitul lunii, rolul principal
fiind interpretat de Eugenia
Zaharia, în Arrnand Duval
apărând Geo Maican, iar în
Duval-tatăl, Aurel Ghiţescu.
Textul spectacolului păstra ver
siunea originală; costumele
erau
moderne.
Ţăcănitul
poşetelor din care doamnele îşi
extrăgeau batistele răsuna în .

S

1

sală la bătrâna melodramă, iar
un ziar o prezenta pe interpretă
printr-o caricatură cu trimitere la
salcia plângătoare .
Aproape în acelaşi timp cu
Macbeth. al lui Ion Sava, în
luna februarie, teatrul din
Sărindar prezintă şi el Dama cu
camelli, dar în costume de
epocă şi cu textul adaptat de
Alexandru Kiriţescu . Iată cum
explica autorul adaptării viz
iunea sa, în articolul din pro
gramul teatrului: ,,Dumas-fiul s
a încumetat să atace un subiect,
până la el neexploatat, să
încerce să-1 rezolve potrivit
convingerilor şi sentimentelor
sale, substanţei morale a epocii.
Prin însăşi universalitatea sa,
subiectul devine susceptibil de
interpretare. Pot fi descoperite
noi aspecte psihologice în
evolutia caracterului acestei
femei. Pot fi prezentate noi
motivări ale actelor sale, pentru
ca procesul reabilitării să devină
valabil pentru generatiile de azi."
Aşadar, într-o seară când vântul
răscolea peticele de zăpadă de
pe Sărindar, într-o sală plină
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1 până la refuz, am asistat, de la
galerie, la premiera melodra
mei. Spectacolul s-a bucurat de
foarte mare succes, prevestind
un lung şir de reprezentatii.
În Marguerite apărea Elvira
Godeanu, cu un joc pendulând
între cochetărie şi interiorizare,
G. Calboreanu îi dăruia marea
lui fortă dramatică lui Duval
tatăl, iar rolul lui Arrnand Duval
era interpretat de Mihai Po

1
'

pescu .
După patru decenii, Doamna
1 cu cam.elii lua loc din nou pe
1 afişul Teatrului Mic, în regia
Cătălinei Buzoianu, avându-i ca
interpreti principali pe Valeria
. Seciu
şi
Gheorghe
Visu.
Regizoarea a estompat melo
drama, desfăşurând, prin tex
. tele adăugate, o interesantă
panoramă a epocii.
Şi nu de mult, la Teatrul
Naţional asistam la o nouă
etapă a "bătăliei": spectacolul
1 lui Răzvan Mazilu - o viziune
inedită - plecând de la textul lui
1 Dumas.

1

1
1

1

1
1

1
1

j
'j

.

Constantin Dinescu
35
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g

Dan Pu ri c:

''Nu stiu
�
Când a început teatrul să facă parte din
existenţa dumneavoastră? Există un
moment anume?

dacă

"
am talent

Sunt două momente. Unul a devenit, să

1

Primul coincide cu faptul că am văzut un

zicem aşa, un tic al artiştilor - copilăria, 1 film. Şi m-am îndrăgostit şi de film, şi de incând apar primele manifestări de acest fel 1 terpretă. Era Antoniu şi C1eopatra. cu

- şi al doilea, în liceu.

1

Richard Burton şi Liz Taylor. L-am văzut în
Bucureşti şi, când m-am întors la mine la

ţară, copilaşii de acolo aşteptau povestea

Şi, fără cea mai mică inhibiţie, le-am

povestit totul într-o engleză onomatopeică,
fiind sigur că engleza mea e mult mai bună
decât cea a lui Richard Burton! Şi am inter
pretat tot - şi pe Cleopatra, şi pe Antoniu,
şi calul pe care-I călărea Antoniu. Acum îmi
dau seama că era mult mai valoros decât
filmul ceea ce-am făcut eu. După perioada
aia tânjesc tot timpul când mă aflu pe
scenă O perioadă de maximă libertate, de
creativitate, de dezinhibiţie totală
Al doilea moment este din timpul liceului,
când încă habar n-aveam că există şi un
institut de teatru. Făceam arte marţiale şi
arte plastice, o combinaţie... Dar aveam
obiceiul să-mi imit profesorii. Ştii că
1. L. Caragiale a spus 'că arta apare atunci
când elevul desenează pe zidul din
spatele şcolii chipul profesorului de
matematică. Este replica dată coerciţiei. Şi
imitam, se pare, cu mult har, pentru că

toţi colegii mei se prăpădeau de râs.

Imitam cu umor şi multe persoane din

conducerea de atunci, .,făceam" primirile
oficiale, cu garda... cu tot ce vedeam la
Telejumal. Şi, mi-aduc aminte, o fată cu
părul blond, care acum este scenografă la
Los Angeles, Angela Balog, mi-a zis:
..Dane, de ce nu dai tu la IATC?" Eu nici
nu ştiam ce înseamnă IATC. Credeam că
e Întreprinderea de Autocamioane şi
Tractoare... Şi mi-am zis: .. Hai să dau la
chestia asta", fiindcă nu alesesem încă

între Medicină şi Arte Plastice. Şi atunci,
din întămplare, am fost dus la primul
maestru al acestei arte care mi-a ieşit în

cale, Petrică Gheorghiu. S-a uitat la mine
cum se uită un mare actor la un struţ
intrat pe uşă. M-a întrebat dacă ştiu vreo
poezie şi am zis că habar n-am. O singură
poezie am spus când eram copil. la cinci
ani: .. Eu V('eau să mă fac ceva, dar nu spun
la nimenea/ Îi spun doar mamei la ureche,
că mi-e prietenă mai veche" - şi acest
..ceva" m-a marcat pentru tot restul vieţii.
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Pentru că, vezi, sunt .,ceva", nici actor, nici
regizor, nici mim; caută toţi să mă identi
fice şi nu reuşesc. Dar, să revin. Atunci
Petrică Gheorghiu a deschis cartea şi
mi-a spus să citesc o poezie de Mihai
Eminescu. S-a uitat la mine şi a zis: .,Mda.

avut-o. Şi, pe unmă, intâlnirea cu mine 1 nando Rey-Bunuel, dar ele au punctat is

insumi.
Există

toria cinematografului. Eu n-am mai întâl

nit oameni care să mă crediteze, după

vreun rol de care vă

afectiv?

simţiţi legat

Laur Oniga, Dem Rădulescu, Traian Ai le
nei, ci oameni care m-au confundat ba cu
un salariat al Teatrului Naţional, ba cu un

Bine... " şi de atunci am fost .,admis" in

Da. Din nefericire, trebuie să privesc in

om care face numai pantomimă. Nu-i

lumea artiştilor.

trecut. Când am tenminat anul

IV, domnul

acuz; pentru a recepta un fenomen de

Dem Rădulescu mi-a dat nişte roluri in

amploare trebuie să ai o perspectivă inte-

Căsătoria de Gogol şi Anchetă asupra
unui tanllr care nu a flkut nimic de Adrian

rioară ieşită din comun.

Care

au fost cele mai importante Ttrtalniri
Th teatru?

Dohotaru. Pe unmă am jucat, in regia lui
Prima, chiar cu maestrul Petrică Gheor

Mihai Constantin Ranin, in

ghiu. A doua întâlnire, fundamentală pen

Ar fi nedrept să

tru mine ca gândire despre teatru, a fost

stantin Ranin, un coleg de generaţie, un

.,sar"

Aţi pomenit de cupluri Th film. De ce aţi
jucat doar Thtr-unul singur, Broken youth,
pânll. acum?

Capul de râţoi.

peste Mihai Con

cea cu maestrul Traian Ai lenei de la

regizor de mare rafinament, care are ceva

Şcoala Populară de Artă. Acest pedagog

de spus acum in peisajul teatral româ

1

Din acelaşi motiv. Sunt o pasăre care... Ce

excepţional a rămas intr-un anonimat

nesc, dar căruia nu i se acordă credit

j ai face tu cu un fazan la Crevedia? M-am

nedrept Sau poate drept, dacă stăm să

(confonm tradiţiei de a oprima ceea ce

altfel ierarhizate. Nu făceam parte - şi

ne gândim că deseori valorile mari, in

este special). Pe unmă, mă simt legat de

cred că nu fac nici acum - din categoria

România, rămân in anonimat ori că marea

Truffaldino din

celor vizaţi a fi exponenţiali pentru soci

Slugă la doi stăpâni,

pe

valoare este discretă. A treia întâlnire ca

care l-am făcut cu Laurian Oniga, intr-o

re mi-a conturat fiinţa, ca artist, a fost cea

regie, cred eu, de talie europeană.

cu maestrul Dem Rădulescu. Sub .,um

nu sunt .. marcat" de nimic. Pentru că

brela" acestui om, marcat de geniul tragi

n-am fost folosit la maximă capacitate.

comediei, m-am fonmat eu. Era ca şi cum

Înrest

Nu reproşez nimănui nimic; e o pro

aş fi fost la clasa lui Charlie Chaplin. Arta

blemă de destin şi de afinitate. Un actor

se fură - nu pentru că maestrul nu ar vrea

de forţă trebuie să intâlnească un regizor.

să-ţi dea din ceea ce ştie, dar există lu

Din nefericire, Launan a plecat, n-a mai

cruri care nu pot fi explicate. După ce am

lucrat in Bucureşti, iar cei care au fost pe

tenminat institutul, o întâlnire care m-a

ai� i nu m-au văzut. Sau m-au văzut pe

marcat a fost cea cu regizorul Laurian
- Oniga, la Botoşani. Cea mai importantă
ca actor cu el am

bucăţele: cam 1 0% din posibilităţile mele.
Sigur că intâlniri de felul

ăsta

·

sunt rare:

Cybulski-Wajda, Mastroianni-Fellini, Fer-

1
1

născut intr-un sistem in care valorile erau

etate, ci

din a celor ciudaţi, speciali.

Mi-aduc aminte de o replică teribilă a lui
Emil Botta, când i s-a spus că a jucat doar
inadaptaţi: .. Da Dar de ce inadaptaţi?!
Hamlet, Don Quijote, Mişkin, la ce să se
adapteze?". Când, de fapt, efortul trebuia
făcut i nvers.

Ceilalţi trebuiau

să se

adapteze la sistemul lor de valori.

1

Privesc foarte lucid faptul că am o struc
tură anapoda. Sunt un om care-şi pune
întrebări, este conectat la alte valori şi e
greu să găsesc un regizor pe măsură. Eu
am pierdut vechea gardă; Ciulei, Esrig,
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Penciulescu, pentru mine sunt legende.

modă, este foarte inteligent şi foarte sen

Şi probabil din această cauză aţi simţit
nevoia să faceţi un alt tip de teatru. Cum
11 definiţi?
Evident că este un alt tip de teatru.
Majoritatea s-au repezit să spună că e
pantomimă. Nu. Este un gen care acordă
atenţie

mărită

pantomimei,

anumite valori într-o confuzie destul de

sibil. Şi - de ce să mânii pe Dumnezeu? -

bine dirijată, iar această maladie a secolu

satisfacţia mea este cu atât mai mare cu

lui muşcă şi la noi. Nu văd decât umilirea

cât şi critica din România, iată, a decis să

breslei, într-o societate incapabilă să-şi

dea un premiu acestui gen teatral.

gestioneze valorile şi resursele şi e normal

Aţi jucat 1h faţa publicului din dou�eci şi
doul!. de ţări. Se simte vreo diferenţl!. ihtre
spectatori?

aşa cum

să nu fiu fericit, în ciuda faptului că eu am
posibilitatea să plec în străinătate. Dar
întotdeauna când sunt pe scenă mă gân
desc la oamenii pe care îi întâlnesc zilnic
în metrou. Când merg pe stradă, am sen

Diderot, în " Paradoxul despre actor", şi-a

Da. De exemplu, în Spania, unde am fost

timentul că mă doare poporul român, că

dat seama că pantomima face parte din

de curând, spectatorii erau atât de sensi

îi simt fizic starea de sărăcie, decepţia,

dramă.

bili încât aveam senzaţia că îmi ascultă res

epuizarea nervoasă. Un artist trebuie să

S-a născut o nouă gramatică, un nou lim

piraţia, că sunt ca într-o corridă, ca într-o

baj teatral, care constituie o alternativă.

luptă cu ei. Acolo se diluează identitatea,

fie aşa cum a spus Eminescu: "Am sorbit
"
această mare de amar . Ce vrei mai fru

Asta nu va distruge teatrul tradiţional,

nu mai are importanţă faptul că e un

mos?

care trăieşte din frumuseţea cuvântului.

român pe scenă şi ceilalţi sunt spanioli. În

La fluxul de informaţie de acum, s-a

Franţa a fost la fel: o explozie extraordi

născut însă un teatru nou, care transportă

nară. Un demers spiritual autentic distruge

gânduri şi sentimente cu o viteză mult

frontierele, prejudecăţile. Peste tot am

ăsta

Cine sunt tinerii din Costumele! ... ,
putem considera discipoli?

îi

mai mare. Acesta a fost revendicat, în

fost primit foarte bine şi

e un lucru

Raportul maestru--{jiscipol pe m1ne mă

general, în momentele de criză. Mă gân

îmbucurător. Mi s-a spus că nemţii n-au

deranjează. Nu mă consider maestrul lor.

desc la Antonin Artaud sau la Gordon

umor. Sau elvetienii ... Nici pomeneală!

Mi-a plăcut întotdeauna un alt raport, pe

Craig, pentru că ei sunt nucleele teoreti

Eu cred foarte mult în spiritul românesc,

care l-am "furat", e drept, de la alţii.

ce pe care se sprijină experienţa anilor

ca achiziţie

importantă pentru spiritul

Mi-aduc aminte de Petre Ţuţea şi de

'60-70, şi chiar la Grotowski, cu teatrul

european şi mondial. Noi nu înfricoşăm

Constantin Noica, dar şi ei preluaseră ter

sărac. Era o revoltă în faţa faptului că lim

cu arta noastră. Uită-te la Brâncuşi, cât de

menul de la Socrate, anume că au nevoie

bajul teatral

bine se împacă procesul de meditaţie cu

de prieteni întru idee. Sunt nişte prieteni

devenise

neputincios, se

ăsta încerc eu

îmburghezise. Arta trebuie să fie avangar

simplitatea spiritului. Lucrul

da istoriei. Şi Artaud, şi Copeau, în para

să-I fac în teatru, să-I traduc în imagini. Sau

într-o idee, într-o atitudine în faţa lumii.

umorul nostru; mi-a venit ideea de la

Trupa pe care am făcut-o cu mai tinerii

lel, erau obsedaţi de emanciparea faţă de

de-ai mei, atât timp cât suntem solidari

cuvânt, care nu înseamnă însă anularea

Caragiale: "Avem atât de mult umor, că î1

acestuia.

putem da la export". Un umor neagresiv,

de această factură; în rest, bieţii de ei, nu

Nu ştiu dacă am găsit eu un nou limbaj

neinsu ltător,

înţelept,

au nici un fel de motivaţie. Îi privesc,

dramatic. Nici nu ştiu dacă am talent Ştiu

gândeşte-te

că teatrul

că am muncit, că m-am conectat la nişte

născut la noi.

hâtru,

divers;

absurdului

s-a

repete experienţa mea Numai cei aleşi

Toujours l'amour, din Pantomimia sau
Costumele!... poate să conţină alt fel de

VIZitaţi locurile pe unde treceţi?

informaţii, pe care omul le recepţionează

N-am timp. Sunt obsedat de faptul că

cu un alt simţ. Este un nou gen de teatru,

n-am voie să greşesc, că reprezint o ţară.

în care, peste

S0-60 de ani, actorii se vor

dintr-un anumit punct de vedere, cu o
uşoară panică, pentru că nu toţi pot să

energii şi că am găsit ceva. Şi acest " ceva"
din

mei colegi va rezista datorită unui suport

să se sacrifice vor rezista.

De asta m-a întristat remarca lui Andrei

mişca lejer.

Şerban, când a zis că facem turism. Poate,

Ce-şi poate dori mai mult Dan Puric,
actor premiat de criticl!. şi creator al unor
spectacole cu mare succes la public?

Eu vreau să scot acest tip de spectacol de

o parte dintre noi, dar nu e bine să gene

Aş fi ipocrit să spun că nu mă interesează

sub tutela teatrului experimental, în care

ralizezi. În faţa Europei ne putem lăuda cu

succesul de public. Din contră. Partenerul

nu cred. Nu mă interesează să fac un

puţine lucruri, dar în faţa lui Dumnezeu

teatru

existăm şi cred că

prin

care

să

distrug

valorile

ăsta este lucrul

cel mai

meu este publicul. Dacă eu mă bucur, se
bucură şi el. Este extraordinar când se

europene şi să le promovez pe cele asi

important. La nivel de spirit, suntem tari,

împărtăşeşte această

atice ori invers, ci să unesc achiziţiile spiri

în ciuda faptului că murim de foame. Arta

Criticii îmi confirmă doar faptul că nu sunt

tuale într-un singur demers. Asiaticii s-au

este foarte legată, în concepţia mea, de

lăsat singur. Ce-aş vrea eu mai mult? Aş

cufundat

ideea de Dumnezeu şi de spirit

vrea ca lucrurile astea să nu fie lăsate la

prea

mult

în

tradiţie,

iar

europenii, şi mai ales Occidentul, suferă
de vid spiritual. Se face prea mult diver
tisment. Nu sunt eu cel care dă semnalul

bucurie.

Premiul

voia întâmplării. Nu succesul meu per

Este actoria o profesie divinl!.?

sonal este important, ci izbânda noastră
ca naţiune, ca spirit. Nu-mi doresc mie

de alarmă. Dacă citeşti articolele lui Craig

"
Evident. Găseşti, în Platon, dialogul " Ion ,

vei

constata că sunt extraordinar de

unde Socrate vorbeşte despre artist ca

să depăşim momentul ăsta istoric cumplit,
în care suntem puşi la perete şi ne este

nimic. Aş vrea să ajungem la normalitate,

actuale. Ceea ce fac eu nu are încă un

fiind asemeni pietrei aceleia magice din

statut, un chenar teoretic bine definit, nu

Heracleia, care atrage cercuri de metal,

ameninţată identitatea. Să văd oameni

are un context cultural în care să fie

din ce în ce mai multe, până când şi cer

fericiţi. Tinerii care vin din urmă să aibă un

întreţinut şi nu avem tradiţie. Marea mea

curile de metal capătă forţă magnetică.

destin mai bun şi nu unul confuz, cum am

satisfacţie o constituie însă publicul din

Artistul devine un fel de filtru al spiritului.

avut eu. Să avem grijă unii de alţii.

România, care nu s-a lăsat corupt de

Societatea e pervertită, răsturnată, cultivă

(§!
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de teatru

Revoltătorul

D. R. Popescu

D

ca

şi-o râie (Editura

datul Mikael Melchisedec Zavaidoc, la

Expansion, 1 994) aduce în teatru

rându-i coleg de şcoală cu Avram şi

ragostea e

universul fabulatoriu din roma

lstrate, deţine puteri magice şi întreţine

nele .,Vânătoarea regală" sau .. F", ceea ce

tensiunea misterioasă a tramei. Sarita şi

până acum Dumitru Radu Popescu nu

Avram capătă din partea lui lstrate un

îndrăznise, întotdeauna, cu suficient curaj.

salon de masaj în care vor fi vizitaţi de

Cele două volume de Teatru de la

Mire!, sub numele de Mirela, travesti şi, pe

Editura Eminescu ( 1 987) doar anunţau

deasupra, sub diverse alte identităţi. Mire!

şi

nu face, prin apariţiile lui provocatoare,

neverosimilitate, de comedie spirituală şi

decât să adâncească aspectul confuz al

spectacolul

năucitor

de

realism

pitoresc, de reverie poetică şi grotesc,

relaţiei dintre Sarita şi Avram, urmând să

mister şi trivialitate, parabolă şi farsă în

intre în acest joc şi lstrate, mai puţin

acelaşi timp pe·care-1 dă această din urmă

Venerica, purtătoarea unei centuri de

piesă publicată de D.R. Popescu. În

castitate. Demirocade erotice se petrec

momentul în care sparge limitările for
male şi lasă ..fabula" să fie cotropită de
virusul benign al ..fabulaţiei " şi al jocului

în atmosfera tot mai tensionată de suspi

de-a literatura, descoperim un dramaturg

suspiciunea planând mai cu seamă asupra

ciunea unui omor săvârşit în vremea
copilăriei lui Avram, Zavaidoc şi lstrate,

straniu şi de o unicitate orgolioasă. Destul

celui din urmă. Finalul este o devălmăşie

pentru a fascina şi a revolta. În texte pre

fabuloasă de situaţii pe insula utopică a lui

de mare, grandioasă farsă a literaturii.

lstrate, în care Zavaidoc face jocul unui
..omnipotent" maestru de ceremonii al

Abundenta barocă a fabulei, ispitirile her

cum O pasăt:e din alt! zi, Studiu osteo

logie..., O batistă lh Dunăre, Mireasa cu
gene false, Dragostea e ca şi-o râie, lite

ratura îşi creează propriul spectacol cu o

cosmosului. El dă timpul înapoi, î1 accele

rează sau î1 dilată aşezând cu un scripete

tatea impresiei de parabolă cu impresia

meneutice aruncă lectorul într-o junglă
fabuloasă de semne, unde, la fiecare pas,
se deschid părelnice căi, ieşiri sau răgazuri

luna pe cer, după voia lui, în vreme ce

şi foarte concrete trape - sub Yegetaţia

genului. Câţi dintre criticii şi regizorii de

cvartetul Avram-Sarita-lstrate-Venerica,

de plastic a ficţiunii. Dacă este vorba

teatru n-au reclamat cu sfântă mânie
.. profesionistă" lungimile nefireşti ale

apolitic şi ateu " , joacă o comedie funam

decât despre teatrul lui D.R. Popescu din

bulescă ( .. e cazul să ne întoarcem la

ultimii zece ani e greu de vorbit.

nărilor de situaţie celor mai ameţitoare.

straturile retorice ale dramei, cel al
numelor, spre exemplu ( .. mitice" : Avram,

energie care ameninţă adesea justetea

acestui teatru? Câţi dintre ei n-au ştiut să
observe inegalităţile interioare, digresiu
nile somptuoase şi .,inutile" , statutul inde

hipnotizat de acest .. Dumnezeu bufon,

comedia pură" - Zavaidoc) a răstur

despre postmodernitate, atunci mai abitir

E un risc imens a cerceta cu încredere

cis al unor personaje la D.R. Popescu?!

Criminalul se declară a fi fost Zavaidoc

Dar câţi nu s-au revoltat? Dar câţi nu sunt

însuşi, iar Sarita este fiica victimei care,

Sarita,

de-a dreptul sideraţi? Ne aflăm, de fapt, în

alături de Mire!, descinsese tocmai din

Zavaidoc), sau cel simbolic (tabachera de
argint furată victimei, aluziile la balada lui

Venerica;

ambiguu

aluzive:

punctul în care perplexitatea mimează

Australia pentru a-1 pedepsi pe lstrate,

scrupulul filologic. Scriitorul se amuză

presupusul îaptaş. Adevăratul posesor al

Mistricean; citatele biblice; referirile li

copios pentru că tocmai el întreţine, cu
bună-ştiinţă, .. iluzia optică" .

.,firmei" este acelaşi Zavaidoc ..omnipo
tent" . Dumnezeul bufon minte însă ade

vreşti la Utopia lui Morus etc.). E foarte

Să reconstituim sumar pseudotrama din

sea, se răstălmăceşte pe sine şi nu

aceste straturi, ci numai simulacre bine

părăseşte scena fără să reinstaureze

înscenate. A reconstitui temeiurile unei

Dragostea e ca şi-o râie. Avram şi Sarita îi

probabil să nu găseşti relaţii organice între

solicită lui lstrate, fostul coleg de şcoală al

ambiguitatea. Asta. după ce a înscenat

parabole - nimeni nu ne opreşte s-o

lui Avram, un sprijin financiar pentru

omorîrea lui lstrate de către Sarita (iată-1

facem.

lansarea unei afaceri. lstrate este secon

pe lstrate scuipând replici în timp ce îşi

românească

Întrezărim,
agitată

poate,
de

o

lume

lubricitate

măruntă şi trivială (.,dragostea-i ca şi-o

dat de hiperversatila secretară Venerica şi

smulge inima din piept), a dat timpul

conduce o firmă al cărei statut rămâne

înapoi, 1-a recuperat pe lstrate şi i-a trimis

râie" ) şi de obsesia unui păcat ai cărui

mereu incert şi fabulos pentru că lstrate

pe Sarita şi Mire! cu un elicopter care va

autori au ştiut să se refugieze în teritorii

îşi trece timpul visând şi contemplând

securizate de unde Legea poate fi

nori de fluturi, răsaduri de fluturi şi mai

exploda, în fine a deschis în insula Utopiei
un .. butic" cu bărbi pentru .. poporul " de

ales proiectând o utopică insulă a fericirii,

lipoveni: .,bărbi de călugări, deputaţi,

după modelul lui Thomas Morus, undeva

împăraţi ... .

manevrată; o lume a nimănui (replica
ultimă: .,Aici nu e nimeni " ), populată de
.. lipoveni " cu bărbi false. Însă spectacolul

în Insula Brăilei. Vagabond şi ubicuu, ciu-

Fascinaţia textului se creează din solidari-

asupra căruia nu ne putem cu nici un chip

"
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ciem lungimea textului: e un joc, dar mai
degrabă o livrescă "bătaie de joc" la

acestor motive proprii, romanele şi

1
şi situaţiile sunt adesea fantastice) etc.
1 Toate acestea se regăsesc în discurs, în

dramele lui D.R. Popescu devin suspect

aproape la fiecare pas un spectru nou şi

adresa genului, căci piesa se oferă delibe

de lesne de atribuit fie " obsedantului 1 iluzoriu de reprezentare. Şi-atunci, va
deceniu ", fie parabolelor de orice fel, fie i loarea oricărui cod extratextual nu e

poliţist urzit în jurul unei vechi crime (sau ! voltare a pretextului) şi cu atât mai puţin
despre încercarea de frescă ("tipologiile"

îndoi, în această dramă, dar şi în Mireasa
OJ

gene false, O batistă Th Dunăre etc. sau

furt), toposul dunărean, insula utopică (de

în romanele "Vânătoarea regală" şi " F",
este al literaturii înseşi. bestul să apre

pe

Dunăre)

sunt

dintre

cele

mai

frecvente. Schimbând detalii în tratarea

rat a nu fi niciodată reprezentată integral.

1

dozaje

extrem

de

savante,

creând

1

dezbaterilor etice în sens generic, fie i decât o himeră. Pentru această litera
l
exerciţiului fabulator-liric al scriitorului. E tură-"trompe l'oeil " singurul cod rezogreu de crezut că se poate vorbi despre i nabil e cel intratextual, afirmat, adică,
o obsesie reală a " crimei " nepedepsite (o
înlăuntrul procedeelor discursului: simula
crimă, un furt, un păcat comis cândva de rea efectului de literatură. Drama fabula

Scenei căreia aparent i se adresează,

1

cartea (Dragostea e ca şi-o �e are, în
ediţia de la Expansion, 229 de pagini) îi

pregăteşte ea însăşi o farsă.
Că este, cu siguranţă, un joc livresc de-a
teatrul, dar mai cu seamă un joc al litera

un autor necunoscut - iată reţeta ele

tone a lui D.R. Popescu este exerciţiul

turii,

recurenta

mentară a suspansului poliţist şi prilejul

încăpăţânată a unor motive de-a lungul

sugerării unei dezbateri etice) sau despre

literaturii înseşi de a genera lumi într-un
proces prolific inepuizabil.

întregii opere a lui D.R. Popescu, motive

simple improvizaţii pe un motiv poliţist

nesubstanţiale, simpliste, creatoare de

(pentru că materia discursului este mai

ne-o

dovedeşte

şi

atmosferă sau pur scenografice. Misterul , mult o sumă de digresiuni decât o dez-

1 faţă acestui spectacol ?

Nu-i aşa că mijloacele de teatru nu fac

1

Sebastian-Vlad Popa

'
Madam Noe
iesa
prernlată
de
UNITER anul acesta, Noe
care ne străbate memo
ria e ofemeie de Ion Mircea, se
înscrie în rândul unor încercări
literare recente care abordează
personajul biblic prin latura lui
feminină,
fie că
aceasta
reprezintă sotia-i legitimă, fie că
este doar configuratia sa inte
rioară de sex opus, adică
anima lui. Astfel, canadianul
Timothy Findley este autorul
unui roman, Not wanted on the
zxryag� al cărui personaj prin
cipal, Mrs. Noah, rămasă vă
duvă, experimentează diverse
şi interesante acuplări inter
specii.
Tânăra
poetă ]o
Shapcott dedică şi ea doamnei
Noe câteva versuri şăgalnice.
Ion Mircea, ca un irdelean
adev:frat ce este, ia lucrurile
mai în serios. Femininul său
Noe este un fel de matrice tran
silvăneană extern de tenace,
care împiedică, prin frâna de
motor a memoriei, ca istoria să
galopeze nestingherită înainte.
Ea se întruchipează într-un per
sonaj marquezian, un fel de
între
bunica
combinatie
Erendirei şi Veturia Goga.
Asistăm pe parcursul lecturii la

P

�

40

1

1

agonia lentă a femeii-mit, opre
soare a urmaşilor ei. Obligat să
scape prin eutanasie de povara
trecutului, strănepotul bătrânei
Noe ajunge la închisoare, unde
participă la tot felul de înscenă
ri cu înaltă valoare simbolică.
Piesa alternează scene de
intensă şi autentică poezie, cu
umplutură de gust îndoielnic.
Primele replici, care reiau un
jargon răsuflat, fac o impresie
proastă, greu de şters ulterior.
Indicatii de scenă de genul
"Lumina, din ce în ce mai
sumară, URCĂ ŞI DÂNSA PE
SCARĂ" sau "În flăcări, trează,
LUMINA, ŞCI-llOPĂTÂND, LE
URMEAZĂ") nici măcar nu stu
pefiază, cum probabil s-a
intentionat, te fac doar să ridici
din umeri. Prea multa culoare
locală, ardelenismele deplasate
deranjează şi reduc consider i
abil posibila, deşi îndoielnica, 1
audientă a acestei piese.
Deseori însă inventivitatea ver 1
bal-vizuală este remarcabilă, 1
mai ales când se încheagă într 1
l
o unitate teatrală coerentă şi
expresivă ca, de pildă, în "epi 1
fanii". Păcat că asemenea j
momente sunt torpilate de i1
aluzii prea străvezii la realitatea !
,

1

!
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politică imediată, ca recoman
darea 1 201 şi multe altele.
Efecte ieftine de postmo
dernism afişat, ca suprapunerea
unor replici pe un spectacol ra
diofonic cu O noapte furtu
noasă. pot da mari delicii
unora, din care nu fuc însă parte.
Autorul este un poet de
recunoscut talent, el pare însă
nedus la teatru, în sensul în care
se spune despre altii că sunt
neduşi la dame. Cunoaşte,
adică, rafinamentele şi farmecele perversităti}or, îi lipseşte
însă tehnica propriu-zisă a actu
lui elementar. Teatrul nu există
fără conflict şi nu rezistă fără
vervă. Restul e poezie - şi nu
-.
din cea mat' buna

Adrian Mihalache

Marea fugă

Al

n

prefata

teatru

la

volumul

publicat

de

de

Editura

rămâne paralizat în urma Lmui

atac cerebral.

Dialogul cu figu

sie,

generatoare ,

ele,

de

forme de sensibilitate.

noi

Finalul

rile malefice ale istoriei se îm

aduce în scenă confuzia pro

pro

unei conştiinţe vinovate, într-o

prin schiniliarea rapidă a coor

cedeele teatrului absurdului nu

structură teatrală relativ banală,
în care singura scenă de mare
efect ni se pare consultaţia psi

donatelor

Unitext,

se

aftrmă

că

Slawomir Mrozek ar fi un fel de
Ionescu

polonez.

Deşi

i sunt deloc străine, iar capaci

tatea

sa

de

sincronizare

cu

temele şi cu tendinţele stilistice
dominante la un moment dat
este de mult verificată, lectura

volumului, ca şi amintirea unor

spectacole

Tango

sau

memorabile

cu

Em.igran.ţi,i

ni-l

pleteşte cu scrutarea abisurilor

hanalistului.

fapt care-I

plasează

Camus,

lui

decât

ftresc în

Bulgakov

preocupat

şi
de

forma teatrală în sine ca reflec
ţie a tragismului general-uman,

precum maeştrii absurdului.
Portretul, prima piesă din vo
lum, este o dramă a conştiinţei,
care produce o fugă simbolică
înapoi la rădăcinile vinei istorice
şi

morale.

DenLmţătorul

este

bântuit de figura victimei sale,

prin

Perioada comunistă este văzută

doar ca interludiu, ca etapă pro

într-o panică frenetică, asemă

care,

o

dată

zguduirea

declanşată

de

straturilor tectonice

până la ţărmurile unui viitor

descendenta

şi

tuturor valorilor".

Critneea este o "fugă înainte"

în.

Dragoste

de

intelectual

stilistice

vizorie a unei fugi către viitor,

adâncuri,

ale istoriei, nu se mai opreşte

dezbaterea

" răsturnarea

Dacă Portretul este o retragere

în

arată pe Mrozek mai mult legat
morală şi de filosofia istoriei,

dusă de epoca postcomunistă,

grotesc. Trei acte păstrează uni
tatea

de

loc

timp.

Primul

-

o

vilă

din

Crimeea - în trei momente de
atmosfera
morbidă

aduce în scenă
pre-revoluţionară

a societăţii

ruse,

în

care angrenează

personajele

nătoare cu aceea din Fuga de
Bulgakov. Dacă, însă , la Bulga

kov personajele fugeau urmă
rite de istoria implacabilă,

la

Mrozek ele fug pentru a ajunge

din urmă o istorie care le-a luat

o cu mult înainte. Textul, plin
de indicaţii regizorale şi de
minuţii scenografice,

are

şi o

postfaţă care stipulează respec

cu cele ale lui Cehov.

tarea întocmai a tuturor sem
nelor teatrale născocite de au

Acest cocktail postmodern este

tor. Plasarea în intertextualitate

care personajele lui Mrozek se
amestecă

oarecum asemănător cu pro
cedeul lui Horia Gârbea din
Pescăruşul din livada de
vişini, fără a se recurge însă, ca

şi jocul cu semnele culturale îl

arată pe Mrozek gata să preia şi
tehnica postrnodernă în arse
nalul său de mijloace, asigu

obsedantă. El va încerca să-şi

acolo, la colajul de replici.

rându-şi astfel permanenta suc

Al doilea act se petrece în tim

cesului.

care, o dată eliberat şi reabilitat,

constituie noi forme de expre-

devenită o prezenţă fantornatică

expieze vina îngrijindu-1 pe cel

pul Puterii sovietice, când se

Adrian Mihalache

Efemera artă
a actorului
Motto:

ceva substanţial despre actori după ce

Trois petits tours et puis s'en vont.

tei arte este tocmai efemeritatea ei, de

Les marionnettes font, font, font

C

artea Promoţia de aur a Altei

cariera lor s-a încheiat Frumuseţea aces
aceea actorul se bucură de gloria zgomo
toasă a politicianului (şi acesta, un fel de

Victoria Dobre este o combinaţie

actor), dar suferă şi de uitarea care

între un volum omagial şi un .,ora

însoţeşte atât ieşirea din scenă, cât şi

col " de elevă. În prima ipostază, ea

încheierea unui mandat ':Jiei măcar înreg

conţine liste cu realizările remarcabililor

istrarea video a spectacolelor nu poate să

colegi ai autoarei, în a doua, fel de fel de

remedieze ceva, teatrul filmat nefiind

fleacuri spuse de aceiaşi şi

decât un animal împăiat, care nici nu sare,

notate

conştiincios. Încercarea ilustrează dificul

nici nu muşcă. Cât priveşte prestaţia din

tatea, dacă nu imposibilitatea, de a scrie

filme, aceea este o altă artă, chiar dacă se
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foloseşte uneori de aceiaşi actori.
Cele mai oneste cărţi despre actori

rămân cele documentare, alcătuitef de

oameni cu pasiune pedagogică Ele sunt

în general concepute ca inteligente mon41

�

taje din cronicile vremii, selecţii de
mărturii relevante, fotografii comentate.
Două reuşite evidente de acest fel sunt
cartea Ludmilei Patlanjoglu despre Clody
Bertola şi monografia llenei Berlogea
despre Liviu Ciulei. A scrie însă din per

1
1

Alta Victoria Dobre se ocupă de promoţia

folosit cu precădere arhiva personală Are

ei, care a avut ideea să se impună în pluton,

numeroase lecturi şi le valorifică excesiv.

1

Teatrul Naţional din Craiova Ea

!
1
1

jucând împreună imediat după absolvire la

Nu-i cruţă mai ales pe filosofi, pe care-i

asam-

citează des şi anapoda Sigur, 1ţi face plăcere

blează CV-uri seci, dar utile ca docu-

să petreci câteva ceasuri alături de Gina

mentare, şi le asezonează, ca o adevărată

1 Cozorici, Mircea Albulescu, Draga Oltea-

spectiva zilei de azi despre actori şi spec i gospodină, cu sosuri
tacole de ieri presupune aproape întot
deauna ancorarea în anecdotic şi cancan,
fapt ilustrat de memoriile celor mai mulţi
actori. Este adevărat că George Banu a
reuşit să scrie o admirabilă carte despre
Sarah Bemharclt, cu toate că n-a văzut-o
niciodată jucând, dar el s-a ferit de riscul
abordării globale, mărginindu-se la o fină
şi atentă analiză a fotografiilor lui Nadar.

g

e

1

1

1

rareo

ri picante, mai

curând nostalgice şi lăcrimoase. Relatează
panseuri insignifiante, aglomerează detalii
care nu interesează pe nimeni, în schimb

1 Mugur, cel care le-a dat coeziunea
1

tocmai figura tutelară a grupului, Vlad
.

1 fotografii în
1

. .

ŞI iden-

titatea colectivă, e cam ştearsă. Autoarea
agrementează volumul cu numeroase
care

apare mereu în prim-plan,

Patrichi, George Constantin, Silvia Popovici,

Amza Pellea, Sanda Toma, Gheorghe

11

nu-Matei etc., etc. Curios însă, enumerarea
seacă a spectacolelor in care au jucat
parcă-i pune mai bine în relief decât subiec

li Sincer, fi preferat nişte bârfe consistente
şi piperate în locul unei asemenea tizane
1 călduţe şi dulcege.
tivitatea duioasă a relatărilor Victoriţei.
aş

lucru probabil inevitabil, de vreme ce a 1

A. M.

-

r

sele războiulu
a început de primăvară
şi de război în Balcani,
Teatrul "Bulandra" a
oferit asistentei iubitoare de
teatru un recital : Mariana Mi
hut sau Mutter Courage de
Bertolt Brecht, în regia Cătă
linei Buzoianu.
Una dintre reguWe de bun
simt ale teatrului spune că nu
te apuci să faci Ha.tnlet până
nu-l ai pe . . . Hamlet. Tot astfel,
nu poate exista un spectacol
cu Mutter Coura.ge fără
Mutter Courage; iar Cătălina
Buzoianu ştie acest lucru mai
bine decât noi top şi o şi
dovedeşte în spectacol.
Cum arată un spectacol gândit
pentru un anumit actor, inspirat
.
de el şt,. aş spune eu cu curaJ,
dăruit lui (respectiv, ei)?
Piesa lui Bertolt Brecht, scrisă

L

j

1
1
1

1
1
1

1
1

în 1940 şi intitulată Mutter se constituie în temă a posi
Courage şi copiii ei, oferă un bilului spectacol. Principala
model de supravietuire în idee a textului se sprijină pe
timp de război. Arma Fierling cele două elemente ale con
îşi întrepne familia vânzând flictului: Mutter Courage nu ar
soldaplor cele necesare. Exis exista fără război, iar războiul
tenta i se desfăşoară un timp nu ar avea cum să-şi alimente
paralel cu războiul, până ce se ze ferocitatea în absenta vic
va intersecta cu acesta prin timei curajoase.
Să analizăm pe rând polii
moartea copiilor ei.
Textul dezvoltă povestea con 1 conflictului, aşa cum apar ei
flictului între două forte la fel 1 în spectacolul conceput de
de puternice: Arma Fierling şi j Cătălina Buzoianu. Mutter
Războiul. Mutter Courage cre l! Courage, vedetă a propriului
de că se sustrage războiului destin, se transformă în protrăind de pe urma lui, iar răz 1 tagonistă a războiului. Ea tră
boiul îi ucide motivapa sacrifi I ieşte un tip de "sociabilitate
ciului. O dată cu prima lacrimă patetică" în relape cu cei pe
se stinge curajul şi se naşte o care-i întâlneşte .
Aceştia sunt substitute ale
nouă victimă.
Brecht însuşi spunea că orice războiului sau simboluri ale lui
text dramatic se poate reduce (soldap, generali, bucătari,
la o singură idee (gestus) care i misionari fără misiune, spioni)

1

1
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t

prin care conflagraţia, ce pare l aparţine, respiră viaţă şi expiră
e.
nesfârşită şi fără fmalitate, tri m
.
mite
mesaje
către
Anna i MIJloacele de sugerare (realiFierling. Aceasta se păstrează I zare) a acestor idei în spectaîntr-o anume detaşare de col sunt destul de sărace, atât
ca formă, cât şi ca spectru e
ceilalţi şi chiar de sine.
Consecventă drumului, nu
mantic. Mutter Courage are
priveşte în urmă, dar nici mult nevoie de un război pe mă
prea departe - doar atât cât să sură, nu de unul artificial şi
pe alocuri ridicol (impresio
nu rateze următorul pas.
Într-un imens bâlci al deşetlă nante, proiectoarele de urmă
ciunilor, Anna ar fi înghiţitorul
rire şi sunetul asurzitor al
de săbii care trăieşte cu tobelor, mai ales când actorii
războiul în minte şi sub roţile au ceva de spus, dar ar fi fost
propriei căruţe, sfârşind mistu de preferat soluţii mai puţin
ită de curajul său, rămas sus ostentative). Toată lumea e
pendat între "niciodată", şi condamnată, dar cu siguranţă
"într-o bună zi".
nu toată lumea moare la fel .
De cealaltă parte a rampei Simţeam nevoia unei justi
Războiul, o fiară şireată şi ficări a războiului, în absenţa
răzbunătoare, care cere ce-i căreia moartea nu este numai

1

�

nedreaptă, dar şi absurdă ,
fără sens.
Pentru a crede că Mutter
Courage este nu doar o hienă a
războiului, aşa cum frumos
spune un personaj, ci şi 9 tragi
că victimă a lui, e nevoie de
prezenţa vie, diversă şi activă a
acestuia în ce�cul din preajma
Annei. Altfel, tristeţea rămâne în
cântece, care oricum par
nepotrivit de lungi şi adesea
inutile.
Putem spt.me că am descoperit
paradoxul: avem o victimăpro
tagonistă a unui război care nu
se vede şi nu se simte, ci ne
este povestit din afara lui. E ca
şi cum am avea efectul fară
cauză.

Răzvana Niţă

Nume

-------

Prenume

------

Sex'--

Vârsta

___
___

Ocupatia

_____

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Adresa

--

Localitate

.J udet

_______

Cod Poştal
Data
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Telefon

_
_
_
_
_
_

1111111111111

Semnătura

------

Sll
•

•

Locomot i va
din
fundul curt ii
�

M

ăniuţiu

transferă

eroilor

lui

universul

Caragiale

din

amantei). Ceva iluzoriu şi totuşi împlântat

priveşte spectacolul lumii prin sticla mată

în certitudine.

a ochelarilor, redându-1 ininteligibil într-o

Frica aceasta schimonoseşte

perimetrul domestic sub cerul

măşti le,

păsărească superioară, autorizată doar de

liber. În dosul casei, în fundul curţii de la

dereglează mişcările, dezacordează vocile.

"Vocea

numărul 9. Scenele de alcov au fost

Fiecare gest pare preambulul unui atac de

turiano e un fluture de noapte pe care

Patriotului

Naţionale".

Ven

încredinţate spaţiului aparent deschis. În

apoplexie ori o descărcare nervoasă sub

aterizarea năprasnică în lumea felinarelor

realitate, curtea lui Jupân Dumitrache nu

povara exceselor hormonale. În ţinută

TI afundă şi

comunică cu exteriorul decât prin "scara

comodă, de interior, fără uniforma care

gongorice fabulaţii pe marginea realităţii.

mai mult în tenebroase,

a mare" : "schelele se-nfundă în podul

reclamă posturi ilare, de pretinsă autori

El, singurul exponent al lumii sociale, e un

grajdului " , "portiţa dinspre maidan e

tate, Jupân Dumitrache e mai degrabă un

paria, condamnat la năucirea totală.

încuiată".

zidurile

vechi client al ospiciului. Perorează cu

Spaţiul din care provine i ntrusul, suge

groase, ulucile "de doi stânjeni" menite să

ochii ieşiţi din orbite şi venele tâmplelor

rează astfel Măniuţiu, nu e decât imaginea

apere onoarea de familist, morala puri

umflate. Mişcările îi sunt bruşte, mem

mărită a curţii mai mici a cherestegiului. O

tană a comunităţii?

brele se agită dezordonat. scăpate de sub

Claustrată sub cerul liber, lumea eroilor

controlul

lui Caragiale pare ancorată în incertitu

aparenţă, lpingescu e şi el bântu it de fan

dine. Un spaţiu aflat sub semnul explicit al

tasme apocaliptice despre duşmani i care

Încotro

dau

oare

raţi unii.

Mai

cumpătat

în

provizoratului. Curtea e un depozit în

"mănâncă din sudoarea poporului " .

care au fost îngrămădite pentru un timp

Yeta şi Chiriac sunt protagoniştii unui

obiecte informe, suplinind funcţia celor

amor de operă bufă, consumat în gesturi

casnice, saci de nisip, statuete de un gust

disperate şi focuri de armă. El, viril, cu

îndoielnic... O recuzită de mucava, de

alura unui macho de mahala, ascunde un

spectacol ambulant şi grandilocvent, su

suflet infantil, ea, veşnic abulică, îşi extrage

gestia unei lumi pentru care posesiunea e

energi ile din

în acelaşi timp raţiune de a exista şi

întoarsă pe toate feţele. La rândul ei, Ziţa

această

idilă nefericită,

himeră.

trăieşte cu obsesia mariajului dintâi şi

Încă de la primele replici, sunetul trepi

gustă, în vârful picioarelor, emoţiile unei

dant al unei locomotive ne situează unde

iubiri adolescentine. Spiridon, bolnav de

va la periferia urbei, la un capăt de linie.

frică, îşi debitează micul discurs despre o

Sau la o "despărţire". Încă puţin şi, dinco

iluzorie eliberare de sub tirania jupânului,

lo de labirintul uliţelor, începe marele

cocoţat nesigur pe speteaza unui scaun.

necunoscut al unei lumi noi, în prefacere,

Pasiuni, coşmaruri, tenebre ale sufletului

poate.

sunt trăite pe muchie de cuţit. cu ultima

Între ziduri şi sub cerul liber se consumă,

suflare, într-un dezechilibru patologic. De

însă, frenetic, cu disperare şi pasiune
devoratoare,

existenţa

marginală

a

eroilor. O lume deraiată, scăpată de sub

1
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echivalent senzorial ar fi "pielea de găină"

- stăpâneşte comportamentul şi imagi-

narul personajelor. Ea e motorul acestor
pasiuni debordante, al acestui teatru de
gesticulaţie, de bâlci al deşertăciunilor.
Spaima absurdă şi închipuită de a nu
pierde,

în

mod

i reparabil,

ceea

ce

stăpâ�esc (onoarea de fami list, fidelitatea

(;3

44

1

1

1

j

1

aceea, personajele îşi dezvoltă, în com7
portamentul şi structura mentală, reflexe
de apărare mecanice împotriva intruziunii
neobişnuitului care le-ar putea zdruncina
rutina, eşafodajul fragi l al existenţei.
Opoziţia categorică faţă de atacurile
obstinate ale lui Rică Venturiano, un
"bagabont" care violează ordinea presta
bilită a acestei lumi, e tot un reflex al fricii
de necunoscut
Singurul personaj liber (dat fiind accesul
lui neîngrădit la informaţiile lumii de afară)
pare tocmai acest Venturiano. Un orb ... la
propriu şi la figurat! junele amorezat
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societate stupidă, măcinată de fantasme,
dereglată şi ea. Un fund de lume care îşi
joacă tumultuos ultima carte.
Chiar "furtunoase" , evenimentele de la

somn, ''tutun şi cărticică" .
Spre final, când toate socotelile par

tatea absolută (seria 000 1 ). Doar funcţia
ei este abolită. Ce rost are o locomotivă

încheiate şi rutina binecuvântată a vieţii e

lipsită de trup, decapitată?

din nou instaurată, locomotiva striveşte

Căci locomotiva Nopţii furtunoase e cu

numărul 9 respectă un ritm propriu. Deşi

brusc pereţii lumii nesigure de mucava.

adevărat monstruoasă, scăpată de sub

unmează un orar straniu, de neînţeles,

Precipitarea nervoasă, panica şi neputinţa

control, ameninţând să-i strivească pe

sunetul locomotivei nevăzute pare etem.

personajelor de a se stăpâni culminează

implacabil, scurtcincuit vital şi necesar

cu această imagine apocaliptică. Graniţele

întrerupând reveria somnambulică a per

fragile ale universului lor sunt sparte

sonajelor.

definitiv. 1 n mod inexorabil, exteriorul

ori îl pierdem, îl ratăm. Pentru Măniuţiu,

eroilor, tot atâtea conţinuturi psihice

tatea alegerii şi de sentimentul ratării pen

care se face abstracţie cu dezinvoltură şi

dezechilibrate, autonome, parcelare.

tru că ei ignoră rostul acestui vehicul.

inconştienţă. Căci lumea aceasta, ce nu

Paradoxal însă, nimic din imaginea finală a

Ceea ce antrena conştientizarea, evoluţia

pare să se întindă mai departe de spaţiul

spectacolului lui Măniuţiu nu ne suge

psihică spre o nouă viaţă duce acum, dim

insolit al Grădinii lunion şi de itinerariul

rează existenţa unui tren salvator în unma

potrivă, la stagnare, la încremenire.

rondurilor de noapte (care întreţin încă

acestei locomotive.

Locomotiva care deraiază în curtea che

iluzia că graniţele căminului sunt în sigu

Trenul, care a dat buzna şi în imaginarul

restegiului e simbolul unei (r)evoluţii

El e, pur şi simplu, garanţia existenţei unui

dincolo care îl validează pe aici, dar de

tinde să îşi impună legea şi ritmul propriu

eroi. Ea nu mai semnifică vehiculul evolu

ţiei pe care noi îl luăm într-o direcţie bună
sau greşită sau pe care de cele mai multe
eroii lui Caragiale sunt absolviţi de greu

ranţă, inviolabile), nu e câtuşi de puţin

modem, ajungând să ocupe un rol de

eşuate. Ea e monstrul fără chip din fan

complexată de lacunele ei. Până şi cutărui

prim rang în lumea simbolurilor, se înscrie

tasmele personajelor. Cu semnalele lui

sărăcăcios al lui Spiridon - un Henmes de

printre semnele evoluţiei, unmaş al şerpi

care le tulbură lumea cu regularitate

maidan -, afişând o rută imposibilă,

lor şi monştrilor. După cum, în vise, el

aproape familiară, securizantă, eroii erau

comică (Constanta - Boston), e'un semn

este înţeles în mod curent ca o imagine a

de mult obişnuiţi. Ceea ce îi înspăimântă

pe care regizorul ni-l vâră sub ochi cu

vieţii colective, sociale şi a destinului care

e însă imaginea necunoscută a Balaurului

ne duc cu ele, tot astfel locomotiva lui

ce irumpe năvalnic, inexplicabil, prin zidul

bătut joc de bietul Spiridon, făptură pen

Măniuţiu însumează toate proprietăţile

curţii, cutremurând din temelii construcţia

tru care definiţia libertăţii se reduce la

acelui dincolo necunoscut, ignorat - nou-

lor mentală. Acestei imagini înceancă ei să

ironie. Ca şi cum o mână invizibilă şi-ar fi

i se împotrivească ine
ficace: cu gesturi înmu
iate ca în vis, cu anmele
lor de recuzită, de
paiaţe

ale unei ope

rete facile. Dacă până
atunci au fost protago
nişti de paradă ai arii lor
executate la rampă,
personajele se retrag,
tăcute, în faţa noutăţii
fără sens, pierzându-se
în

cele

din

unmă,

învăluite în aburii mon
strului.
În spectacolul lui Mihai
Măniuţiu, trenul, de
raind, îşi ratează des
tinaţia. Într-o lume ai
cărei eroi se sperie şi
de propria lor umbră,
locomotiva ce năvăleş
te pe nepusă masă pu
ne capăt provizoratului
şi insecurităţii. Într-un
mod lamentabil, însă.
Aceasta e cheia filonu
lui

tragic

pe

care

Măniuţiu îl descoperă

în marea comedie a lui

Caragiale. Şi a zilelor
noastre.
Andreea Dumitru
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D i alog pentru
m i len i ul tre i
esfăşurat, între 1 8 iunie şi 4 iulie,
"
la Berlin, "Theater der Welt , fes
tival internaţional de teatru aflat

proaspete, cât şi unor personalităţi pre

texte contemporane - piese de teatru şi,

cum Robert Wilson, Richard Foreman,

mai ales, adaptări - şi au fost prezentate

Pina Bausch, Tadeusz Kantorori, Peter

de trupe mai mult sau mai puţin tinere,

sub egida Institutului Internaţional de

Brook Dacă în legătură cu acest specta

unele, adevărate laboratoare de creaţie

Teatru (ITI) şi beneficiind de înaltul

col nu am putut savura decât aprecierile

sub raportul expresiei teatrale. Mai întâi,

patronaj al preşedintelui Germaniei, şi-a

unanime din presă (excelentă şi la înalt

deoarece, aşa cum spunea Nele Hertling,

probat şi la ediţia din acest an propensi

nivel profesional, mediatizarea!), am trăit,

unul dintre cei trei directori ai festivalului,

unea declarată către dialogul cultural.

alături de spectatorii care au umplut până

s-a ţinut seama de faptul că manifestarea
a fost destinată unei capitale culturale,

D

Dacă manifestări similare certifică faptul

şi treptele de la Reithalle (lucru greu şi rar

că Europa unită nu este o utopie, cel

acceptat în sălile germane), la reprezen

unde, în mod obişnuit, spectatorii au

puţin la nivel spiritual, "Theater der Welt"

taţia lui Piccolo Teatro din Milano cu

prilejul unor întâlniri cu faimoase trupe şi

a căutat să arate că lumea mileniului trei

Slu� la doi stăpâni de Goldoni, entuzias

renumiţi regizori, iar festivalul, dincolo de

va fi una a confluenţelor şi a circulaţiei val

mul generat atât de jocul pasionat al tru

înlesnirea contactelor între creatori, a fost

pei (de la a cărei înfiinţare au trecut 50 de

gândit şi dedicat în primul rând publicului.

orilor naţionale.
produs

ani) în frunte cu septuagenarul Ferrucio

Efectul a fost cel scontat, festivalul fiind

printr-o impresionantă reprezentaţie cu

Sol eri, de o arzătoare tinereţe spirituală în

apreciat, din perspectiva audienţei, drept

Avarul de Moliere în regia lui Roger Plan

Arlecchino (rol jucat de el de peste 2 000

o reuşită. Elegante săli, ca Deutsches

chon, actorul, dramaturgul şi cineastul

de ori!), cât şi de uluitoarea demonstraţie

Theater, Schillertheater, dar şi nu mai

Deschiderea

festivalului

s-a

care a făcut ca Theâtre National Po

de rafinament şi putere de a trezi şi

puţin celebre locuri publice, precum

pulaire din Villeurbane, de lângă Paris, să

întreţine misterul teatrului în acest cântec

Alexanderplatz, Pariserplatz, Potsdamer

se impună în ultimii 1 5 ani drept unul din

de lebădă al regizorului Giorgio Strehler.

Platz, sau spaţii neconvenţionale, cum au

tre cele mai importante centre teatrale

Marea majoritate a celor 38 de producţii

fost o clădire dezafectată din estul

din Franţa, deschis atât unor talente

venite din 25 de ţări au avut, însă, la bază

extrem al oraşului ori Parochialkirche, cea

�
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mai spaţioasă biserică din Berlin, au fost

orice

luate efectiv cu asalt de berlinezii care mi
s-au părut a avea un temeinic .. exerc�iu "

invadarea spaţiului scenic de muzică şi

făina, ca într-un labirint la capătul căruia s

mişcare în contrapunct cu un text în care

a desăvârşit o

de spectatori. Gândul la public s-a vădit şi

absurdul şi oniricul îşi dau mâna.

descoperi propriul eu. Una dintre cele

în programarea spectacolelor (fiecare, cu

Dincolo de teme şi subiecte, dialogul a

mai pertinente provocări la dialog s-a

trei-cinci reprezentaţii) într-o alternanţă

vizat, fireşte, larga deschidere a artei

dovedit,

orară desăvârşită. (Organizarea nemţeas

spectacolului către civilizaţia de azi a

Fundaţiei Japan of Asia Center cu Lear, în

că - folositoare şi pentru participanţi,
care s� au putut .. urmări " reciproc - ar
putea servi de pildă şi altor manageri de
festivaluri.)

convenţionalism,

propunând

văluri, oglinzi şi materii cum sunt grâul ori
iniţiere

fără îndoială,

menită a-ţi

reprezentaţia

imaginii şi epoca multimedia. Evidente şi

regia lui Ong Keng Sen (coproducţie cu

în spectacolele de stradă susţinute de
australienii de la . . Five Angry Men " sau de
brazilienii de la Grande Companhia de

Theater der Welt). În adaptarea semnată

toriile culturale şi politice ale noii Asii şi

de Rio Kishida după piesa lui
Shakespeare, fiicele simbolizează traiec

Prin temele şi subiectele lor, spectacolele

Mysterios e Novidades, ce îmbinau ele

au reflectat frământările şi neliniştile unei

mente folclorice tradiţionale cu acro

lupta ei pentru putere. Ong Keng Sen a

lumi aflate la cumpăna dintre milenii, dar

braţie şi coregrafie modernă, şi în specta

alcătuit pentru acest spectacol o dis

s-au constituit şi în imagini emblematice

colul argentinienilor cu Dragostea lui don
Perlimplin şi a Belisei în gmdinli (regia:

tribuţie cu actori din şase ţări asiatice,

pentru spiritualitatea diverselor popoare.
Astfel,

artişti

şi

chemaţi să se exprime nu în limba

muzicanţl

tradiţionali din Coasta de
Fildeş au .. retrăit" , în ambianta
platformei .. Arena" , străjuită

de zgârie-norii metropolei,
străvechea

Legendli a lui
Kaidara; bulgarii trupei inde

pendente .,Sfumato" , conduşi

de Margarita Mladenova şi
lvan Dobcev, plecând de la
meditaţii medievale asupra
pierderii paradisului, au izbutit,
cu Apocrif, un spectacol mod
em în centrul căruia stă omul
contemporan,
porniri

sfăşiat între

angelice

şi

ispite

demonice. Într-un spectacol
ce îmbină rostirea cu mişcări
corporale, inflexiuni vocale
incantatorii şi muzică special
compusă, Şi a grăit Şi a plecat,
regizoarea

israeliană

Rina

Yerushalmi şi cei şapte actori

>..
c
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E
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de la Teatrul Cameri din Tel
Aviv au pus sub noi lumini
povestea biblică, de la Geneză
la Exod. Impresie foarte bună
a produs nu numai spectato
rilor, dar şi criticii (foarte exigentă aici,

Ruben

chiar necruţătoare) şi trupa Odeonului

Rudnitzky). în care cei doi actori, stând la

bucureştean cu Saragosa
66 de zile,
adaptare a regizorului Alexandru Dabija
-

Szuchmacher

şi

o masă, recreau universul lui Garcia Lorca

cărei arii culturale, din convingerea că este
un demers menit a .,deschide ochii Vestu

lui către teatrul contemporan din Asia".

după romanul de mare succes al lui jan

doar prin tonul vocilor şi clinchetul unei
minuscule, dar .. răsunătoare" instalaţii de

Cât de. bine este pregătit acest .. Vest" ,
adică bătrâna Europă, pentru un dialog

Graf Potocki. Au fost apreciate atât ideea

tuburi şi lamele metalice şi în reprezen-

de a prezenta o piesă despre milenarism,

taţiile

Damm,

real, în care să dea, dar să şi primească,

despre conflicte religioase şi toleranţă, cât
şi, mai ales, calitatea sugestiei artistice şi

designer, actor, creator de marionete şi

iată întrebarea care a generat o dezbatere
găzduită de impunătoarea Haus der

berlinezului

Hamster

artist pe computer, care de mai mulţi ani
imaginează piese .,multicnsciplinare" unde

Kultur der Welt. Au răspuns invitaţiei

actorii sunt construcţii mecanice şi
.,maşini teatrale " , sau în Oraculos,

- Tunisia, Tayeb Seddki - Maroc, Ouama

susţinut de trupa internaţională de la

Ndao - Senegal. Kim Ara - Coreea, Ong

dusă de columbianul Enrique Vargas, în

terii a fost, de fapt, scopul acestui festival,

otului său, Richard Foreman (cel care

care fiecare spectator parcurge mai multe

care, prin propunerile sale artistice, s-a

conduce de 20 de ani Onthologicai

încăperi însoţit de un actor şi de un com

dovedit un adevărat puzzle cultural.

Hysteric Theater), alchimie eliberată de

plex melanj de sunete, curgeri de ape,

jocul dăruit al actorilor.
Neliniştile pe care le generează civilizaţia
urbană s-au conturat în reprezentaţii pre
cum House, semnată de americanul
Richard Maxwell şi centrată pe violenţă şi
crimă, ori Hotel Fuck, datorată compatri

Teatro de los Sentidos, fondată şi con

cunoscuţi oameni de teatru (Fadhel El Jabi

Keng Sen - Singapore ş.a.). Tema dezba
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Spec i al i st ii
. şi nespec i al i şt ii
remiul Europa pentru teatru este

Festivalului de la Avignon, jose Monle6n,

onomatopee agrementate când şi când

o distincţie inventată" in 1 986, in
"
fervoarea pregătirilor de transfor

directorul IITM, Michael Billington, criticul

cu suspine, pe sărbătorită, pe care ai fi zis

dramatic al ziarului londonez "The Guar

uneori că o comemorează... A făcut

mare a bătrânului continent (oare cum ar

dian"). Oare din această cauză să se fi

excepţie discursul Leonettei Bentivoglio,

trebui să i se spună Asiei, care e, din

transformat colocviul - al cărui rost mi-a

colaboratoare a lui Fellini la filmul E la

multe puncte de vedere, şi mai bătrână?)

rămas, in context, cu totul de neînţeles -

nave

intr-o entitate unitară. Iniţiativa creării

intr-un soi de şedinţă conformă tipicului

principesei oarbe. Am revăzut filmul, în

premiului a avut-o comitetul director al

atât de cunoscut (vai!) de pe plaiurile

sala

unui festival de arte (muzică, film, teatru)

mioritice? Am asistat, adică, la o sumă de

Congreselor

care se desfăşoară anual la Taormina, in

monologuri paralele debitate de dra

descoperit, din nou, ciudatul sentiment

Sicilia, şi care se cheamă chiar Taormina

maturgi (mai ales est-europeni) care se

Arte.

plângeau că nu sunt jucaţi sau că, dacă

de linişte interioară pe care ţi-I dă con
tactul cu o capodoperă. Pur şi sim p lu, ţi

P

Cu

binecuvântarea

Comisiei

va, unde Pina Bausch a jucat rolul

aproape

pustie
din

a

Palatului

Taormina...

Am

e bine.

Europene şi cu sprijinul altor organisme

sunt jucaţi, nu iau destui bani şi, respectiv,

cu ambiţii şi ambitus continentale -

de practicieni ai scenei (majoritatea, vest

Uniunea Teatrelor din Europa, Convenţia

europeni) care incercau, într-un limbaj

Teatrală

Asociaţia

remarcabil de abstract, să ne emoţioneze

Internaţională a Criticilor de Teatru,

cu frământările lor legate de diferenţa

1 985, mostră perfectă de teatru-dans, cu

Institutul

Mediteranean,

dintre mise en scene şi mise en espace. Tn

momente de intensitate emoţională

Festivalul de la Avignon -, Premiul

ce constă această diferenţă, mărturisesc,

aproape insuportabilă; şi nu mi-a fost rău

Europa a devenit, la rândul lui, o

nu am priceput. E drept, nu am asistat la

nici privind filmul intitulat Repetiţie

adevărată instituţie, cu buget autonom

exemplificarea oferită ulterior (cu Fictiune

generală şi realizat de Werner Schroeter

Europeană,
de

Teatru

(numai valoarea in sine a distincţiei se
ridică la 60 000 de euro) şi cu o instituţie

de iarn:i/Fiction d h iver de Noelle

Tot aşa mi-a fost urmărind, in proiecţie
de film, celebrul Cafe MOIIer, spectacol

creat de Pina Bausch la Wuppertal în

Renaude, regia: Robert Cantarella, . ,mise

(cineast proeminent al " noului val" ger
man, şi el prezent la Taormina - un

'

Noi

en espace realizată de Theâtre Ouvert",

bărbat arătos, având ceva din Aramis al

realităţi teatrale (şi el, in valoare de

ca să citez programul), dar persoane în a

lui Dumas) la ediţia 1 980 a Teatrului

20.000 de euro). Ajuns anul acesta la a

căror opinie am încredere m-au asigurat

Naţiunilor, de la Nancy: secvenţelor

VIl-a ediţie (cronologia e oarecum miste

că n-am pierdut nimic: .,spectacolul" con

anexă:

Premiul

Europa pentru

rioasă), Premiul Europa - ai cărui prece
denţi laureaţi sunt Ariane Mnouchkine şi
al său Theâtre du Soleil, Peter Brook.

impresionante din repetiţ iile şi specta

sta din citirea textului ... nu însă de pe hâr

colele Pinei Bausch li se alăturau imaginile

tie, ci de pe nişte ecrane video spânzu

(ultimele, pare-se) uluitorului balerin

rate în diverse puncte ale scenei - adică

japonez Kazuo Oono, atunci aproape

piesa era " pusă" nu "în scenă", ci .,în
Desigur,
constatarea
că

octogenar, dansând încă, într-un travesti

Wilson şi Luca Ronconi - a revenit Pinei

spaţiu"!

nu doar deloc dizgraţios, dar emanând o

Bausch, celebra intemeietoare a Teatrului

exerciţiile de. admiraţie a propriului

gingăşie, o puritate şi o disperare care,.

de dans (Tanztheater) din Wuppertal şi

ombilic nu constit uie un sport naţional

fără să vrei, îţi umpleau ochii de lacrimi.

ilustră reprezentantă a speciei căreia ii

poate fi întrucâtva consolatoare...

De altfel. filmele cu şi despre Pina Bausch

este, in bună măsură, creatoare: teatrul

Tot necazurile aviatice au micşorat (nu

Giorgio Strehler, Heiner MUIIer, Robert

dans.

mult însă) şi cantitatea de vorbitori care

au suplinit în mare măsură neinspirata
concepere a colocviilor, izbutind să dea

Festivităţile desfăşurate la inceputul lunii

aveau să ne poarte .,Pe urmele Pinei".

cât de cât privitorului o idee despre

mai in micul oraş sicilian (care nici nu figu

Aşa au numit organizatorii ampla sesiune

meritele premiantei. Secţiunea .,Pina" a

rează pe hărţile uzuale) au fost intrucâtva

dedicată premiantei europene din acest

fost încununată de prezenţa în carne şi

avioanele care intârziau, obligate să

an. Critici, regizori, colegi coregrafi ŞI
dansatori, membri ai trupei de la

ajungă la O.tania, capitala provinciei unde

Wuppertal au incercat, vreme de o

se află Taormina, după indelungi ocoluri

dimineaţă şi două după-amieze (!), să ne

pul

au

înfăţişeze, din cât mai variate perspective,

dezamăgite, când nu scandalizate. Pina

tulburate

de

provocat,

războiul

de

din

pildă,

Kosovo;

diminuarea

oase a artistei la o întâlnire cu .,publicul"
- de fapt, un fel de conferinţă de presă,
de la care presa a plecat (chiar şi în tim
discuţiei)

cu

gnmase

foarte

numărului de participanţi la colocviul inti

personalitatea şi creaţia Pinei Bausch.

Bausch, îmbrăcată în negru (numai aşa am

tulat ,.Scriere/reprezentare", organizat de

Asta era, desigur, intenţia. De fapt, ca de

văzut-o, în cele două zile pe care le-a

juriul Premiului Europa (printre juraţi, Jack

obicei, criticii au făcut abuz de sintagme

petrecut la Taormina), cu părul împletit

Lang, ex-ministrul francez al Culturii,

hiperelaborate şi goale, iar artiştii au vor

strâns la spate, vorbeşte (în engleză, ca să

Georges Banu, preşedintele A.I.C.T.,

bit enorm despre ei înşişi, pomenind-o

uşureze înţelegerea) cu o voce joasă,

Bernard

doar în treacăt, mai ales prin exclamaţii şi

profundă, dar aproape insonoră, dând

�
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la

sionişti, toţi ştiu să vorbească limpede

tramă minimă (un grup de oameni zboară

întrebările - unele, foarte " personale" venite din sală; de fapt, păstrează în per

impresia că

(chiar dacă pasionat sau, dimpotrivă, cu

cu avionul), fragmente de dialog şi mono

umor) atât despre atribuţiile lor precise,

loguri din jargonul profesional al unor cat

manenţă

desăvârşită,

cât şi despre politica şi structura globală a

egorii extrem de diferite: piloţi, medici,

nespunând, practic, nimic despre ea,

teatrului. La rândul lui, moderatorul ştie

ingineri, economişti, politicieni etc. (nu

menţinându-se graţios în generalităţi

să pună întrebări inteligente care obligă la

oricând valabile. Are un aer de şcolăriţă

răspunsuri inteligente. Un

o

răspunde amănunţit

rezervă

încăpăţânată, ochii albaştri privesc cu

exemplu, într-adevăr. O mică problemă

lipseşte nici ideologia, ilustrată de citate
din " Capitalul " şi " Mein Kampf'). Textele
(proiectate, în traducere, pe nişte panouri

timiditate şi în acelaşi timp cu sarcasm,

apare doar - ca de obicei - când teoria

fixate la arlechini) au însă prea mică

zâmbetul, nelipsit, e oriental-enigmatic.

trebuie să se verifice în practică. Seara ni

Cu aceeaşi privire şi cu acelaşi zâmbet o

se oferă un spectacol cu una dintre cele

constituie

întâlnisem, înainte de conferinţă, la sub

comentarea ironică a ticurilor, fixaţiilor,

solul clădirii, unde fotografiile ei (superbe

mai noi şi, totodată, mai preţuite piese
din repertoriul RCT: Stăvilarul (The

- autor:

Abeele)

Weir) de Conor McPherson (debutant

împodobeau pereţii unei săli pe unde se

cu acest text), în regia lui lan Rickson şi

"specialiştilor" din fiecare domeniu vizitat.
Aici, fantezia lui Marthaler se dovedeşte

Maarten

Vanden

desăvârşit

importanţă; miezul desfăşurării scenice îl
observarea

acută

şi

clişeelor de comportament etc. proprii

trecea spre dependinţele sanitare (care,

scenografia lui Rae Smit h. Un spectacol

inepuizabilă - ca, de altfel, şi maliţia lui. O

în Sicilia, nu sunt tocmai sanitare): stătea

impecabil jucat (ca mai toate spectacolele

echipă perfect antrenată (deşi unii com

acolo, fuma şi-şi muta ochii de la imaginile

englezeşti), de acurateţe vizuală (decor,

ponenţi sunt bine trecuţi de prima

ei la oamenii care coborau grăbiţi, cu
"treburi", unii trecând pe lângă ea fără să
o recunoască; părea, concomitent,

lumini etc. îngrijite şi expresive), dar...
Piesa e o înşiruire de naraţiuni ce se în

tinereţe) " recită", cântă şi dansează cu
egală dexteritate: performanţa gimnastică

vârtesc în jurul superstiţiilor irlandeze şi al

îţi taie uneori respiraţia. Şi, nu ştiu cum,

amuzată şi îngândurată.

poveştilor cu stafii pe care autorul (după

spectacolul îţi dă, în clipe scurte, explicaţia

Se regăsesc aceste stări în acea SmaJI

cum mărturiseşte în program) le-a auzit în

sintetică a ceea ce înseamnă, măcar în

Collection care a ilustrat, în seara

copilărie, pe când îşi petrecea vacanţele la

teatru, post-modemismul.

înmânării premiului, arta coregrafic-regi

bunici, în Irlanda. O colecţie de anecdote

Deşi puţine, zilele petrecute la Taormina

zorală a Pinei Bausch. Cerându-şi scuze că

au fost foarte dense în experienţe

nu a pregătit o piesă specială pentru

hazos-sumbre şi câteva " stări" - iată la ce

se rezumă ceea ce-ţi transmite specta

culturale. Constatarea se referă însă,

ocazie, ne-a invitat să-i urmărim trupa

colul. Te întrebi dacă nu cumva, obligat

aproape exclusiv, la oamenii de teatru

(alcătuită, în prezent, din dansatori de

de renumele pe care şi 1-a creat, RCT nu

prezenţi acolo şi care alcătuiesc deja, fără

felurite naţionalităţi) în " colecţia" de
bucăţi dansate-jucate pe muzici foarte

funcţioneză, uneori măcar, ca un fel de

reglementări exprese, o Europă perfect

uzină care

produce

diverse: printre acestea, un cântec de

doar de dragul de a

" inimă albastră" cu Romica Puceanu şi
"
"Orchestra Florea Cloaca , precum zice
programul (a se citi, fireşte, Florea

produce.

Desigur,

poate fi şi o percepţie
greşită a mea.

Cioacă). Prin faţa noastră fulgeră mici

Laureatul de anul tre

tristeţi, melancoli i amărui, contrapunctate

cut al premiului pentru

aproape brutal de o ironie când mai

Noi realităţi teatrale,
elveţianul Christoph

dulce, când urzicătoare. Nu e nimic care
să-ţi dea sentimentul extraordinarului, dar

Marthaler, şi-a onorat

totul îţi dă intuiţia artei adevărate, practi

acum din nou distincţia

cată cu siguranţă şi simplitate. E limpede,

cu o montare produsă

chiar şi pentru răuvoitori, că Pina Bausch
îşi merită premiul.

la Deutsches Schau
spielhaus din Hamburg

Nu mai puţin îşi merită distincţia binecu

şi jucată la Teatrul

noscuta, de-acum, echipă de la Royal

,,Vittorio

Court Theatre, condusă de Stephen

din Messina - o clădire
barocă, reamenajată în

Daldry (director) şi lan Rickson (director

Emanuele"

artistic), ambii, de meserie regizori.

interior, printre altele,

Motivaţia oficială vorbeşte despre pro

cu un plafon fantastic,

movarea sistematică a dramaturgiei bri

pictat

tanice
contemporane
şi
despre
impunerea acestui frumos exemplu pe

Guttuso: sirene, nimfe

plan european, multe alte ţări preluând
modelul. Neoficial, te convinge (şi chiar te
entuziasmează) discuţia "de prezentare ",
moderată de Michael Billington şi la care

de

Renato

şi tritoni bălăcindu-se
în mare. Culorile, neverosimile (albastru
electric, portocaliu strălucitor), îţi atrag

fără greş privirile, aşa încât realizatorii,

unită. Între timp, pe străduţele în pantă
ale Taorminei miile de turişti în pantaloni
scurţi îşi cărau liniştiţi aparatele de
fotografiat şi rucsacurile burduşite, iar .

participă vreo doisprezece oameni: con

foarte înţelepţi, fac pictura " să joace" în
spectacol, luminând-o puternic. în câteva

ducători ai feluritelor departamente ale

momente.

numeşte

pipele, aşezaţi pe bordurile de piatră din

teatrului (regizori şi "secretari literari", în
majoritate), dramaturgi lansaţi de RC.

Specialiştii şi are ca subtitlu: "un ceai

jurul bisericilor. M-am simţit, la un

critici teatrali. Toţi sunt excelenţi profe-

conceput de regizor, însăilează, pe o

Alice Georgescu

Spectacolul

se

dansant pentru supravieţuire". Scenariul,

bătrânii localnici îşi fumau netulburaţi

moment dat, ca un... specialist.
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stă pe afişe neintrerupt de peste 20 de

eşi recunoscut ca fiind a doua
citadelă teatrală nord-americană

ani, până la Banymore (o nuanţată

(după New York), Toronto e

biografie a celebrului actor, interpretată

museţe şi aduce o atmosferă unică în

de Christopher Plummer), de la musi

jurul reprezentaţiilor.

fiecare premieră cinematografică oraşul e

caluri până la Doi tineri din Verona.

Toronto este oraşul cu cea mai mare

invadat de o torenţială publicitate; afişe

Oameni şi şoareci îşi îmbie potenţialii

elegante pulsează în nuanţe energice prin

spectatori cu ademenitoarele cuvinte

diversitate etnică din lume, însă deosebiri
le culturale nu ies să se înfrunte în arena

D

mai degrabă o capitală a filmului. La

sale victoriene, cu peisajele picturale,
reprezintă un decor de incredibilă fru

culturală a cotidienelor dezvoltă capti

centrul oraşului

"Stimulaţi-vă simţurile la 45 de minute de
"
(într-un teatru aflat la

teatrului. Fireşte, câte un eveniment cum
"
ar fi o spirituală piesă scrisă de un "nativ

vante

Hamilton - un orăşel învecinat). Unchiul
Vania are un afiş de memorabilă original

oameni care au populat Canada şi care

magie vizuală creează idoli şi lansează

itate: un schelet care probabil că îi

au acum un statut extrem de fragil,

mode. Copleşind mărunta viaţă de zi cu

îndeamnă pe iubitorii lui Cehov să navi

locuind mai ales în rezervaţii) nu trece

zi, surâsurile staruri lor sau melancoliile lor

gheze pe mările (sau oceanele) tuturor

fără ecou în presă. Există un teatru

pasagere ricoşează din fiecare vitrină. Pe

posibilelor interpretări. De altfel, scheletul

francez, dar nu şi altele care să reprezinte

străzi se filmează (aici a turnat David

este, se pare, simbolul tutelar într-un oraş

numeroasele şi influentele comunităţi ale

Cronenberg eXistenZ, pelicula premiată
"
la Berlin cu "Ursul de argint ), zeci de

cultural altfel robust. Afişul unei alte piese,

oraşului. Deşi chinezii, grecii, evreii, ruşii,

Emphysema (cu subtitlul clarificator "A

seriale şi de filme de lungmetraj au trans

love story", pentru cei neindeajuns famil

italienii, indienii, sud-americani i şi-au
"
"adjudecat diferite zone care să le

format în poveşti de celuloid aproape

iarizaţi cu dedesubturile medicale şi deci

reflecte identitatea, ei nu au găsit resurse

700 de milioane de dolari, sumă care

abandonaţi în ghearele unei durabile per

le necesare pentru a ieşi în luminile

doar în 1 998 a susţinut o producţie cine

plexităţi) captează atenţia trecătorilor cu

pei. Desigur, tumeele teatrale suplinesc

geamurile refugiilor pietonale, secţiunea
discuţii şi comentarii care
"
evenimentele. O întreagă

"escortează

(unul

dintre

reprezentanţii

primilor

ram

matografică de o abundentă diversitate a

un graţios mănunchi de oase levitând

într-o oarecare măsură prezenţa unor

genurilor. Agenţii le de casting caută

deasupra personajelor incamate. Oraşul

trupe

mereu figuranţi care experimentează glo

nostru de Thomton Wilder, piesă

sezoniere, cu pitorescul lor, îi atrag

rios trecerea prin vârste, locuri, timpuri.
"
Un "Hollywood al Nordului , Toronto

prezentată de o nouă şi ambiţioasă trupă,

deopotrivă pe trecători şi pe cei care

Soulpepper Theatre Company, este, ca

încearcă să pună surdină nostalgiilor,

atâtea alte spectacole, pusă sub fulminan
tul titlu "The Best of the Year" . Biletele se

nereuşind, poate, niciodată. Am remarcat

permanente.

Iar

festivalurile

vând în considerabil avans la Variaţiunile

recentul festival bulgăresc - prezentat în
"
presă ca un "exciting event - cu bine

Enigma de Eric-Emmanuel Schmitt (cu

cunoscuta invidie-neputinţă a românilor

Reza şi la faimosul musical, câştigător a
şase premii Tony în 1 998, The Uon King.

în

Donald Sutherland), la Arta Yasminei

care constată că nici măcar transplantaţi
ţinuturi ma1 "vesele " , prielnice
iniţiativelor, nu reuşesc să îşi învingă

Muzicalul e, de altfel, un gen de mare suc

inerţiile.

ces, iar Elton john şi Tim Rice sunt nume

Tot pentru nostalgici, oriunde şi-ar afla

care îi fac şi pe cei nehotărâţi să îşi rez
erve din timp locurile.

rădăcinile, este şi "The Canadian Stage
"
Company Yard Sale . Poetic spus, e un

În 1 962 existau doar două teatre în

bazar sentimental, practic vorbind, doar o

Toronto. Astăzi sunt peste 200 de com

necesară (şi profitabilă) debarasare peri"

panii profesioniste de teatru şi dans. Anul

odică a spaţiilor în care se depozitează

trecut s-au jucat mai mult de zece mii de

decoruri repede uitate în caruselul pre

vibrează sub toate ficţiunile ce se supra

reprezentaţii în faţa a şapte milioane de

pun adevăratei sale vieţi, care nu e mai

spectatori Qumătate dintre ei fiind turişti).

mierelor fără număr. Colecţionarii de
minuscule, mototolite bilete de teatru, de

puţin fantastică.

E ca şi cum acest spaţiu vast ar trăi un

poze şi cronici din reviste au căzut în

Nici iubitorii teatrului, însetaţi de iluzii, nu

perpetuu festival. Vara nu strecoară

desuetudine. Mai interesant este să

au cum să se simtă frustraţi. Poate, cel

vacanţa în vinele artiştilor, ci atrage noi

achiziţionezi un afiş înrămat din Angels in

mult, dezorientaţi, neştiind cum să aleagă

valuri de spectatori la două importante

între cele peste 70 de săli de spectacol,

evenimente culturale: cel de la Stratford,

America, scaunele din Billy Bishop Goes
to War sau costumele în care a prins

sau derutaţi în faţa unor titluri care lasă o

Ontario, dedicat, fireşte, lui Shakespeare,

contur personajul favorit.

urmă razantă în memorie, după care dis
"
par pentru totdeauna. "Noroc cu ghida

şi cel de la Niagara-on-the-Lake, consa

Un

crat lui
George
Bernard
Shaw
( 1 856-1 950) şi contemporanilor săi (anul

împărtăşeşte ceva din misterul tuturor

acesta, pe cele trei scene ale uneia dintre

este un loc fără o istorie prea lungă,

jele laconice, dar pline de substanţă în
"
bunele lor intenţii : "Amazing! , "Wildly
"
"
funny! , " Fabulous! , "Laughter guaran
teed! " . După puţin timp constaţi că aces
te etichete acoperă absolut orice: de la
Agatha Christie şi Cursa de şoareci, care

(;3
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oraş cu

atâtea ispite culturale

ficţiunilor pe care le hrăneşte. Chiar dacă

cele mai renumite trupe de repertoriu se

Toronto îşi reflectă proiecţiile în mişcă

vor juca piese de Noei Coward, Arthur

toarele oglinzi ale teatrului, adăugând vieţii

Miller, Daphne du Maurier, Arthur Conan

sale vrăjita fantezie a lumilor imaginare.

Doyle). Niagara-on-the-Lake, cu clădirile
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