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Teatru
Al

bun,
teatru prost

ncerc să dezvolt în continuare observaţiile asupra a ceea ce respondenţii noştri din
"
"Scena nr. 15 numeau teatru bun şi teatru prost. Să recunoaştem, totul - sau aproape
totul - pleacă de la text. După opinia mea, un text poate să aibă toate calităţile cu
putinţă, să fie poetic, publicistic, epic, eseistic, filosofic, spiritual, patetic, ironic, psihologic,
autoreferenţial, tradiţionalist, modernist ori postmodernist, dacă îi lipseşte o singură cali
tate - dramaticitatea, el nu devine, în general, suportul unui spectacol viabil. Decât dacă
regizorul şi actorii îi conferă ceea ce se poate defini drept teatralitate. Structura teatrală a
textului este prin excelenţă o structură dialectică, conflictuală, spre deosebire de alte
structuri artistice, de obicei indiferente la conflictualitate. Poate că Dimineaţa pierdută, o
proză remarcabilă a Gabrielei Adameşteanu, nu ar fi ajuns niciodată pe scenă dacă nu ar
fi trecut prin maşina de fabricat teatru a Cătălinei Buzoianu.ln schimb, Hamlet- Maschine
a lui Heiner Muller, deşi a suferit tratamentul regizoral al unei discipole a controversatului
Bob Wilson, tot nu a devenit teatru. (Prin teatru înţeleg teatru şi nu gimnastică de
înviorare.)
Teatru bun se face cu texte bune, dar nu cu spectacole rele. Spectacolul trebuie să-i dea tex
tului calitatea de a plăcea, de a emoţiona, de a desfăta pe mai mu�i oameni înn acelaşi
timp. Un spectacol amorf, flasc, fleşcăit (vezi citatul din Caragiale în numărul precedent al
"Sceneij, lipsit de strălucire, de pregnanţă, nu va pune în valoare nici cel mai strălucit şi mai
pregnant text dramatic. "Cu scălămbăituri distilate, cu maniere macaronice, cu îngăimeli
mălăieţe de parcă ar mesteca mucava, fără umbră de căldură şi de convingere, şi toate
făcute in silă, de dragul paragrafului respectiv din bugetul cultelor,- fireşte că ai să umpli
"
"
greu teatrul, chiar împărţind bilete gratis cu pachetul. (I.L. Caragiale, "Teatrul naţional , în
"
Opere, voi. V, Fundaţia pentru literatură şi artă "Regele Catrol ll , 1938, pag. 305)
Caragiale numea tonul de spectacol raportat la public diapazon. Eu l-am numit adecvare
sau potriveală, considerând că adecvarea (potriveala) se referă nu.numai la raportul spec
tacolului cu publicul, ci şi la raportul primului cu textul. Se întâmplă uneori ca un text bun
sau măcar acceptabil să fie în chip dezastruos deservit de s�ctacol, situaţia cea mai gravă
fiind aceea a textului prezentat pentru prima oară pe scenă. lncă o dată, să nu ne amăgim
cu iluzia că publicul citeşte piese de teatru, teatrul nefiind literatură, ci literatură plus
reprezentare. Mă întreb cum se simte un autor debutant când i se reprezintă o piesă din
care nu se înţelege nimic. Nu ştiu dacă tânărul dram�turg Radu Macrinici, care nu este un
debutant, a fost mulţumit de spectacolul cu piesa Intoarcerea lui Espinoza, montat la
teatrul din Sfântu Gheorghe, dar eu unul n-am priceput mare lucru din textul reprezentat.
Şi, se pare, nid alţi spectatori n-au priceput. Oricât am stima virtuţile jocului, publicul vrea
să i se ofere şi poveste, o poveste convertită în conflict. Altminteri, vorba lui Caragiale, poţi
împărţi bilete gratis cu pachetul.
Dumitru Solomon
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Un cuplu indestructibil reg 1zor
.

actor

Ambitia

creatorului unic

R

elaţia actor-regizor, asemeni ori
cărei relaţii de cuplu, este osci
lantă, imprevizibilă, pasională, cu
trădări de-o parte şi de alta, cu pupături
în "Piaţa Independenţei", cu inevitabile
crize care, în special în perioadele de de-

[;]
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rută, repun în discuţie vechi dispute pri
vind supremaţia teritorială asupra
domeniului teatral - tot astfel precum se
reiau ciclic disputele asupra revizuirii gra
nitelor.
În teatru însă, între arta actorului
'
şi cea a regizorului nu există decât gra
niţe artificiale, rezultate din orgolii exa
cerbate, care alimentează adesea con
flicte absurde.
Pe de altă parte, tensiunile sunt întreţi
nute de ambitiile
unor oameni de teatru,
'
indiferent de pregătirea lor, de a fi cre
atori unici ai spectacolului, fie că aceştia
se recrutează dintre dramaturgii care se
visează regizori (de la Beckett la Ba
ranga!), fie că provin din rândul regizo
rilor care, după ce îl corectează pe Sha
kespeare înlocuind scena a 3-a din actul
doi cu scena a 2-a din actul trei, se con
sideră dramaturgi, fie, cel mai adesea, că
răsar din mijlocul actorilor, câte un
veleitar care îşi asumă cu bravură rolul de
regizor al unui spectacol (în care sem
nează şi scenografia, şi ilustraţia muzicală)
interpretând în acelaşi timp tot el şi pe
Romeo, şi pe Julieta - bineînţeles, într-o
adaptare proprie.
A întruni într-o singură persoană calită
ţile unei întregi echipe de realizatori este
o năzuinţă care îşi găseşte justificarea
doar în cazuri cu totul excepţionale.
Din păcate, avem în general de-a face cu
prea puţine cazuri excepţionale şi cu
prea mulţi "atotştiutori", în cântaţi de pro
pria persoană, ahtiaţi după o populari
tate găunoasă, indivizi dotaţi cu o su
premă obrăznicie, specie pe cale de dez
voltare, care reprezintă un real obstacol
în calea realizării unui climat de creaţie.
Ei concurează primii pentru obţinerea
unui post de director de teatru şi de cele
mai multe ori îl si obtin.
De aceea pătru n d di n ce în ce mai greu în
teatrele din provincie tinerii absolvenţi ai
şcolii de regie, pentru că o serie de actori
veleitari, mai tineri sau mai vârstnici,
vedete sau beţivi "nedreptăţiţi", susţinuţi
de grupări mafiote formate din colegi la
fel de "nedreptăţiţi", sunt acreditaţi să
pună în scenă de către directori în gene
ral i mprovizaţi; ei satisfac mai multe
cerinţe ale economiei de piaţă: sunt
"băieti de comitet", sunt mai ieftini si
'
disp uşi la orice compromis.
Nu trebuie să uităm însă că Regizorul nu
este o persoană care utilizează actori, ci
în primul rând cel care-i formează; nu în
general, ci cu un scop precis - de fiecare
dată altul- şi anume, SPECTACOLUL.
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Există, desigur, o strategie a regizorului în
lucrul cu actorul, şi ea se modifică de la
caz la caz, de la individ la individ.
Aş putea spune că lucrez nu în absolut, ci
cu ,.materialul clientului". De aceea încerc
să-I cunosc pe actor în afara teatrului.
Să-I descopăr şi să-i cer nu ceea ce ştie
face mai bine, ci ceea ce "îl prinde" mai
mult (vorba lui nenea Iancu).
El, actorul, rareori se cunoaşte pe sine ca tot omul, de a ltfel; de cele mai multe
ori, cel ce se crede îndreptăţit să inter
preteze eroi e născut să joace bufoni, şi
invers.
Spre deosebire de alte domenii artistice,
teatrul este si va rămâne o artă colectivă,
în care ind ividualitatea (sau personali
tatea) creatorului este pusă în valoare în
raport direct proporţional cu omogeni
tatea echipei şi claritatea traseului pro
pus.
In ceea ce mă priveşte, dacă nu m-aş fi
întâlnit de-a lungul timpului cu mari
compozitori, mari coregrafi, mari sceno
grafi şi în primul rând cu inegalabili ac
tori, aş fi fost, desigur, mult mai sărac,
căci de la fiecare am învăţat enorm şi
poate că şi o parte dintre ei au reţinut
câte ceva din colaborarea noastră.
Dintre sutele de actori cu care soarta a
făcut să mă întâlnesc (pentru că adevă
rata relaţie regizor-actor este, mai presus
de orice, o fericită întâlnire), îmi amin
tesc, uneori cu nostalgie şi de cele mai
multe ori cu recunostintă, de toti aceia
care izbuteau să tra nsforme repetiţia,
dintr-o inutilă şi obositoare zbatere,
într-o adevărată sărbătoare.
Am întâlnit, desigur, şi actori distructivi,
chinuiţi, veşnic înspăimântaţi de necu
noscut, sau suprasofisticaţi cu pretenţii
intelectuale, actori cu care am refuzat să
colaborez sau am colaborat fără plăcere;
dintre aceştia s-au recrutat şi se recrutea
ză - astăzi - destui "instalatori" de spec
tacole cu pretenţii de regizori.
Am făcut cândva (în 1 984) portretul
actorului ideal, care - din păcate sau,
poate, din fericire - nu există.
Noi, regizorii, suntem obligaţi să-I iubim
pe actor aşa cum e, să investim în el în
credere, pasiune, înţelegere, în speranţa
că cei mai deosebiti' dintre ei, cei cu
adevărat artişti, vor deveni cândva aşa
cum îi visăm, răspunzând la fantezie cu
fantezie, la pasiune cu pasiune, la dra
goste cu dragoste.

Valeriu Moisescu

La ce se
gândeste actorul
�

cand merge pe Luna
A

V

P

ETER ZADEK este un regizor german de notorietate mondială. A debutat În Anglia, unde a lucrat imediat după
război. A venit În Germania la sfârşitul anilor '50 şi a fost director la teatrul din Bochum (1972-7975), apoi la
Hamburg (1985-7989). Provocator şi contestatar În tinerete, Zadek izbuteşte să-şi păstreze aceste caracteristici şi la
vârsta concluziilor. Din lunga convorbire (publicată În nr. 60 al revistei "Alternatives theâtrales'? cu OLIVIER ORTOLANI,
"dramaturg" la Teatrul Naţional din Luxemburg şi membru al comitetului de redacţie al revistei, reproducem un Întins frag
ment, important pentru definirea valorilor perene ale artei spectacolului.
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Olivier O rt o l a n i: C u m aţi defi n i
astăzi meseria d e reg izor?
Peter Zadek: Am considerat d in tot

d e a u n a că relaţia cu actorul este
esenţială în acea stă m e serie. Pentru
m in e a sta ş i însea m n ă regi a : zece
a ctori ş i cu m i n e . Restu l, scenografia,
cost u m el e, l u m i n ile, m uzica joacă u n
rol c o m p l e mentar. A c u m a m c h ef să
m o ntez Hamlet, cu care să fac u n
turneu la Strasbou rg , Viena, Berl i n . fn
c a p u l meu, î n a cest Ham let nu joacă
d ecât cincisprezece actori. E s i n g u r u l
lucru i nteresant pentru mine a c u m :
să l u c rez ş i să pornesc la d ru m c u
a c t o r i i t i ne r a n ţ i . D a r e s t e u n ţel
extrem d e greu d e atins: cum să-i
convingi pe actori i-vedetă, c u care
a m l u c rat prin a n i i '70, să o ia d i n loc
ş i să trăiască împ reu n ă ? Există o
ca rte m i n u nată scrisă de lvor Brown,
un critic e n g lez, foarte bun, dar con
venţional, u n d e este descris t r a i u l

(:;3
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trupei l u i S h a kespeare. Este u n a d in
tre cărţile m e l e p referate, o citesc
foarte des ş i m i-a servit c a model. La
fel, şi c a rt e a l u i C l u r m a n d e spre
G r o u p Theatre, u nde· descrie c u m, în
anii '30, u n grup de actori şi d e regi
zori, ca Odets, Kazan şi Strasberg,
d uceau un fel de viaţă de fam i lie,
realizând ş i spectacole incita nte, aşa
c a Băiatul d e a u r . Majoritatea regi
zorilor expl ică prea m ult ş i vor să
obţină p rea m ulte răs p u n s u ri. M ie,
d i m potrivă, îmi place să pun între
bări. Nu mă consider fi losof sau me
d ic, n u s u nt o persoa nă care a re de
emis mesaje. Ca spectator refuz ex
pozeurile a ltora. l ată de ce găsesc că
Mahagon ny - repet a c u m piesa pen
tru festival u l d e l a Salzburg - este un
text s i m patic: este o piesă p l i nă de
contradicţii şi fără n i c i un mesaj. Dar
pune întrebă ri valabile pentru soci
etatea noastră.
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Ce aşteptaţi d e l a u n actor?

Primul lucru i mportant în relaţia mea
cu u n actor este capacitatea lui de a-mi
stim u la i maginaţia. fmi dau seam a de
asta din primele clipe. Şi n u are le
gătură cu talentul. Este o p retenţie
egocentrică, dar a sta e. La u n actor,
esenţial este c uraj u l şi i mp rudenţa
faţă de propria persoană. Să fie gata
să fol osească tot ce g seşte în el c a
m a t e r i a l ş i să o facă fa ră n i c i o
reţ i n e re. Ceea ce p resu p u n e, evi
dent, o a n u m e doză de exh ibitio
n i s m, dar m eseria d e actor este p e n
tru exh ibiţion işti. El trebuie să a ibă o
i m a g i n aţie foarte extinsă, cu totul
d iferită d e cea necesară scriitor u l u i,
permiţâ n d u-i să se identifice cu per
sonajele ş i eve n i mentele reprezen
tate. De exemplu, el trebu i e să-şi
poată i m a g i n a că în timp ce merge
pe L u n ă s e g â n d este c o m p l e x ş i
d i ferenţiat l a Proust. Ş i n u trebuie s ă

se vadă efo rt u l . W i l d g ru ber este, în
acest sens, într-adevăr e x e m p l a r,
deoarece, d a că îi s p u n să-şi i m a g i
neze că este o fetiţă slă buţă de opt
a n i, e a bsolut capabil să o facă, fară
să ţină seama că el a re d imensi u n i le
u n u i uriaş. Apoi, a ctorul trebuie să
fie g a ta să-mi permită să l u c rez c u
i m ag i naţia l u i şi să o fixez. Ceea c e
este c e l m a i d ifici l . C red că m u ltor
regizori le este frică d e u n actor ca
Wildgruber, pentru că a re o i magi
naţie enormă, d e bordantă. În faţa l u i,
regizorii se s i m t într-o poziţie de
i nferioritate, având senti mentul că
actorul face l u c r u r i extraord i n a re
care îl d u c u n d eva u n d e el, regizorul,
n u a re acces, şi a poi, când vrea ca
acto' r ul să recreeze momentul, n u e
în stare nici să-I d escrie şi c u atât m a i
p uţ i n s ă - I fixeze. P e d e a s u p ra ,
W i l d g r u be r a re u n c r e i e r fu n cţio
nând ca u n o rd in ator foarte sofisti
cat. Asta însea m n ă că poţi l ucra cu el
într-o m a n ieră extrem de d etal iată:
t i m p de o să ptam â n a o să pmdu că
patru s ute de vers i u n i a l e aceleiaşi
scene şi, dacă m a i t â rziu doreşti să ai
o p a rt i c u l ă din ceea ce a făc u t a c u m
patru săptam â n i, este în stare să şi-o
a mi ntească p recis. Şi nu o va repeta
pur şi s i m p l u , o va reproduce, o va
retrăi şi o va p u n e în relaţie cu tot
ceea ce se întâm p l ă în j u r u l lui ş i în
întreaga piesă. Mai contează, apoi,
ca u n actor să fie capa b i l să s i m p l i 
fice l u c ru r i l e foarte c o m p lexe fără a

d eveni s i m p l i st. De exem p l u, Gert
Voss posedă acest talent extraordi
n a r. C u el mă pot aventu ra în cele
mai comp lexe p rocese, dar versiunea
finală va fi s i m pl ă - fără să fie stupidă
- , l i m pede pentru orice s pectator.
Ce d etestaţi cel m a i m u l t la un
actor?

N u - m i face p l ă cere să l u c rez c u
actorii d istructivi, cei c e îsi d e m o
lează a nt u raj u l , pe m i n e, iesa, p u 
b l i c u l . N u - m i p l a c e să l u c rez c u
actorii a g resivi. A ş v r e a c a mijloa
cele p r i n care m ă întâlnesc c u pu
blicul, p r i n interm e d i u l a ctorilor, să
fie n i şte m ijloace a m icale, n u a g re
sive. C â n d a m l u c rat la Bremen, de
exe mp l u , actorii mei aveau o a g re
s ivitate destul de pronunţată. Dar,
pe măsură ce l u cra m tot mai m u l t
S h a kespeare, spectacolele m e l e erau
din ce în c e m a i puţin a g resive.
Ca ş i Cehov, Shakespeare vorbeşte
despre o a m e n i c u o m a re d ra g oste,
a re o m a re vital itate si
' o m a re c u rio
zitate. Accesul p l e n a r s a u parţia l la
toate acestea a fost, în fond, dori nţa
mea.

p

Rea m intindu-mi spectacolele dum
neavoastră, m i s e pare că vă stră
d u iţi să ad uceţi actorul la sta d i u l de
copil, acolo u n d e prol iferează curi
ozitatea, i m a g i n aţia, n a ivitatea, jo
cul şi pu ritatea. Departe d e orice
profesionalism.

Nu m a i ştiu c ine, d a r c i n eva a spus
odată că cele mai b u n e spectacole
skakespeariene au fost real izate de
a matori. M-a i nteresat d i ntotdeauna
enorm S h akespeare jucat d e a ma 
tori, t o t aşa c u m orice t i p d e virt u ozi
tate m-a pl ictisit. De aceea nu m i-a
p l ă c u t V i s u l unei n opţi d e vară
m ontat de Brook: actorii eta lau o vir
tuozitate a pa rţ i n â n d de fapt circu l u i .
Gert Voss, d e exe m p l u , este u n vir
tuoz a bsol ut, el ştie să joace totul,
ştie să facă orice. Când l u c rează cu
m i ne, este d is p u s să u ite tot ce ştie.
Când am l ucrat prima oară î mpre
u n ă , n-a înţeles deloc c e d o rea m de
la el. Dar încetul cu încetu l a început
să fie i nteresat d e l at u ra copilăroasă.
Toţi actorii consideraţi d e m i ne for
m i d a b i l i au această l at u ră i nfantilă.
Îmi aduc a m i nte, d e exe m p l u , c u m ,
într-un recital la Teatrul P a l la d i u m,
Da n ny Kaye s-a aşezat l a un m o ment
dat pe ra m p ă , a scos d i n buzunar o
cutie de c h ibrituri pe care a aruncat-o
cuiva d i n p r i m u l rând ş i acela i-a
aru ncat-o înapoi. A făc u t a sta t i m p
d e c i n c i m i n ute: a r u n c a c u t i a d e
c h i brituri, o p rindea, o a runca i a ră ş i
ş i o prindea d i n n o u . N u ş t i u să s p u n
de c e , d a r a m fost extrem de t u l bu
rat, l a fel ca şi alţi s pectatori, veniţi
să vadă un v i rtuoz. Sau când, în
Oedip, L a u rence Olivier descoperă
că s-a c u l c a t c u m a m a l u i şi începe să
plângă. A m u itat întreg u l spectacol,
dar aud ţipătul l u i . E ra ca un copil
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lovit care plânge. Acest a spect este,
evident, m u l t mai pron u n ţat la Sha
kespeare, d eoarece în teatrul elisa
betan raport u r i l e d i ntre actor şi pu
blic erau de o m a re s i m pl itate. Se
spunea ceea ce se gândea şi a sta se
şi înţelegea; de a se me nea, se vorbea
foa rte repede, practic nu e x i s t a u
m o me n t e d e g â n d ire. Ha m let n u
d u ra m a i m u l t d e t r e i o r e . L u c r u g reu
d e i m ag i nat a stăzi. N u era t i m p pen
tru marile j o c u ri psihologice ... Eu în
cerc mereu sa leg l u cruri i reconcilia
bile: s i m plitatea e l i sabet a n i l o r cu
psihologia din Ibsen s a u Cehov; nu
te poţi preface că n u le-ai fi trăit.
Există prea puţini a ctori c a pabi l i să
g â n dească ş i să s i m tă , a lternâ n d
rapid aceste d o u ă d im e n s i u n i în aşa
fel încât să l e rec o n c i l i eze. W i l d 
g ruber ş i V o s s r e u şesc, fiecare în
fel u l său. Actorii din fosta Republică
Democrată Germană şti u de a se me
nea c u m se face, dar o fac a rtificial. Ei
au învaţat să producă tot atâtea rup
turi ca şi m a rii actori pomeniţ i înain
te, cu s i n g u ra d iferenţă că trecerile
lor provin din a rtă, din structură şi
sunt absolut l ipsite d e i n teres. La un
actor din RDG trebuia să existe o
"concepţie" teoretică j u stă, i a r legă
tura cu viata
" i nterioară a actorul u i
e r a absolut sec u n d a ră, în t i m p ce la
u n actor ca Gert Voss există întot
d e a u n a o bază psiholog ică, un p u nct
d e plecare pentru o frază, u n g â n d
sau u n senti ment.
Aţi l u crat cu actori germani, fran
cezi şi e n g l e z i . Se poate vorbi
despre u n specific naţional a l acto
rului?

Evident. Diferenţa d i ntre u n actor
din RDG şi unul din Germania Occi
d e n t a l ă nu se p u n e în t e r m e n i i
nationalitătii, c i a i educatiei. Cred că,
î n t r- u n a s a u d o u ă g eneraţii, d i n
a m estecul acestor d o u ă categorii o
să a pa ră o a treia categorie de actori;
în cele d i n urmă, cal ităţile a n alitice
a l e actorilor din RDG a r putea avea
efecte pozitive. În ceea ce priveşte
experienţa m ea pariziană - c u Mă
s u ră pentru măsură, î n 1 98 1 -, tre
buie să spun că a m avut d ific u ltăţi
enorme c u a ctorii fra ncezi, pe c a re îi
g ăsesc a rtifi c i a l i ş i retorici. l sabelle
H uppert era s i n g u ra d iferită, fiindcă
venea din cinema. Această nostimă
m a nieră de g â n d i re l i terară ş i teatra
lă a actorilor fra ncezi, c u ridicări de
ton l a sfâ rsitul fiecărei fraze, î m i este
cu totu l st răi n ă . La actorii d i n Ger
m a n ia Occidentală, cu c a re am l ucrat
cel m a i m ult, există o m u l t i m e de
p r obleme, d a r cel m a i m u l t m ă
i nteresează l a e i caracterul l o r i n t ro
vertit. Găsesc a sta absolut m i nunat.
Actorul german preferă reprezenta
ţ i i l o r repet i ţ i ile. Actorul eng l ez se
p l i ctiseşte la repetiţii ş i n u înţelege
d e ce, d u pă trei săptăm â n i de repe
tiţii, nu a re loc p re m i e ra . în a u tobio
g rafia l u i , ,.La nterna m a g i că", l n g m a r
Berg m a n povesteşte c u m, în t i m p u l
repetiţi i l o r c u a c t o r i i e n g l ez i l a
Hedda Gabl er, d u pă trei să ptăm â n i
toată l u m ea considera treaba termi-
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nată si, când i-a întrebat c u m de e
posibi l, L a u rence O l ivier i-a răspuns
că actorii d o resc să joace în faţa pu
b l i c u l u i şi, când sunt î n faţa publicu
l u i, vor să l u c reze c u el.
Aţi spus odată că, într-un a n u m i t
moment a l activităţii d u m n eavoas
tră teatrale, actorii bătrâ n i (ca O. E.
H a a s e , H a n s M a hnke, Gtinther
Lunde rs) v-a u sedus într-un fel spe
cial.

Teatrul este- în cea mai m a re pa rte a
sa - făc ut d i n p r o i e cţ i i . A fost o
perioadă - la începutul a n ilor '70 c â n d î m i proiecta m propria m e a
bătrâ nete. A m m ontat a t u n c i Lear,
Timpul

g heţurilor, Profesorul Unrat

- toate, piese despre oameni speci a l i .
N u e ra c r i z a vâ rstei m ijlocii, c i u n tip
de trăi re, n u fără l egătu ră c u faptul
că tata a m u rit în 1 970. Atinsese o
vâ rstă înaintată, era u n om vesel şi
plin de viaţă ş i îl i ubeam foarte mult.
Mama mea m u rise c u zece a n i în
u r m ă . Părintii mei m u ri seră, deve
nisem brus c u n i c u l lor moştenitor.
Eram foa rte p r e o c u p a t d e a cest
lucru. La Bremen m i-a făc u t m u ltă
plăce re l u c r u l c u un bătrân a ctor
c a re se n u mea Kăstner. N u era un
actor extra o r d i n a r, d a r m ă fascina
faptul că e ra bătrân. Există o latură
interesantă la actorii în v ârstă, fi indcă
ei ştiu că n-o să mai fie mult timp pe
scenă şi îşi spun: "Dacă nu-mi d a u
d r u m u l a c u m a , n u o s ă m a i a m când
s ă - m i dau d r u m u l " . Este u l t i m a
şansă. Ş i a poi, cred c ă eu a m destul
talent pentru a l u c ra c u aceşti actori
în asa fel încât e i să se s i mtă bine.
M-a m ocu pat întotde a u n a de ei ş i
i-am tratat c a pe n işte d o m n i bătrân i .
P e n t r u că c e l m a i d es a u fost trataţi 
în s pecial în teatru l german - într-u n
fel g rosolan şi lipsit de respect. E
u s o r să-ti dai sea m a că bătr â n u l
Shylock � H a n s M a h nke - era o pro
iecţie a e u l u i m e u .
Vi s - a reproşat adesea c ă exploataţi
m a rote le, c a p r i c i i l e şi b i z a r e ri i l e
actorilor c u c a r e lucraţi ş i c ă l e
expun eţi într-o m a n i eră i n d i scretă.
Eu am mai curând impresia că vă
i nteresează "ne b u n i i le" ş i m a n i i le
actorilor nu pentru a-i dezg o l i şi
pentru a-i ridiculiza, ci, di mpotrivă,
pentru a aju nge la nucleul i n divi
d u a l ităţii lor, la ceea ce este mai
personal. în spectacolele d u m nea-.
voastră, mulţi d i ntre actori par a-şi
extrage forţa ş i energia toc m a i d i n
c e e a ce este neobişnuit ş i i negal, ş i
n u d i n c e e a c e e s t e conven a b i l,
a d i că d i n convenţi ile bunului-gust.

Da, e adevărat. În a n i i '60, poate că
i-am exploatat puţin, dar nu i nten
ţionat, !Tia i degrabă din c auza stân
găciei. I n a n i i '70 am procedat con
form descrierii d u mneavoastră; tru
pa din Boch u m era un ansamblu de
scrâ ntiţi: cei m a i extravag a nţi i n ş i de
p e p ă m â n t s-au adunat la Boc h u m .
I n fiecare zi m a i a pă rea u n tip bizar,
cu păr verde, c u i n e l în nas sau a ltce
va, declarâ n d : trebuie să rămân, tre
b u i e să l u c rez a i c i . O a s e m enea
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s i t u a ţ i e provoacă ş i dezavantaje:
d u pă o vreme n u se mai poate face
n i m ic n o rmal. Di n totdeau n a i - a m
i ubit pe oa m e n i i extravaganţi şi pe
m a rg i n a l i . Cel m a i m ult îi detest pe
m i c i i -b u rg hezi m e d i ocri ş i t e a t r u l
m ic-burghez. N u s u n t d e l o c a m uzat
c â n d U n c h i ul Vanea începe să
semene c u u n functionar de bancă
din H amburg.
·

Se spu n e ca repetaţi într-un mod
haotic. N u apare astfel primejd i a ca
u n acto r frag i l să p i a rdă controlul
situaţiei şi, din această cauză, să
i ntre într-o criză?

Da, se întâm plă destul de des. Când
este vorba despre u n actor tânăr, n u-i
o nenorocire, dar când este vorba
d es pre un actor în vâ rstă, devine d ifi
c i l , deoa rece eu le cer să abandoneze
vechea m ă iestrie. Vanitatea lor e în
s uferinţă, sunt obl igaţi să se p u n ă
sub sem n u l întrebării, deoa rece, d a 
că c e e a ce le cer e u este corect, ceea
ce au făc u t ei până a c u m este fa ls.
într-un anume sens,.aceeaşi este ş i
relaţia c u publi c u l . In spectacolele
mele d e m o n strez convingător c u m
este l u m ea ş i , d acă e u a m d reptate,
a t u n c i spectatorii g reşesc, pentru că
ei au crezut m ult t i m p că l u m e a e a lt
fel . De exe m plu, spectatorii preti nd
a desea că nu-l "a ud" pe câte u n u l
d intre actorii m e i . Pe v re m u r i era
U l rich W i l d g ruber, acum e A n g e l a
Wi nkler. Ei refuză să creadă că se
poate vorbi atât d e normal cum o fac
aceştia. Spectatorii sunt foarte sensi
bili l a tabu u r i l e l i mbaj u l u i . Când a m
l ucrat pentru p r i m a o a ră N eguţă
torul din Veneţia la B u rg theater d i n
Viena, a m a d u s-o pe Eva Mathes n u
d o a r c a s ă joace rol u l Portiei, d a r
p e n t r u a a ră t a ş i c e l o r l alţi, p r i n
m a niera e i d i rectă ş i s i mpatică, c u m
trebuie jucat. Ş i actorii, în s pecial
Gert Voss, au fost foarte atenţi. De
aceea era m i n unat c u el la Berliner
Ensemble. D a r a i c i a fost m a i d ificil.
C h i a r dacă actorii vedeau c e făcea ea
s i cum făcea, n - a u i n teles-o cu
ad evărat. După ce repeta s eră luni d e
zile, c â n d intrau în scenă u n i i d i ntre
i n terpreţi se s imţeau pierduţi. Erau
obi ş n u iţi să a ibă o concepţie a rolu
l u i care să poată fi notată şi învăţată
pe d i n afară. Ş i asta n u mai exista.
Intrau în scenă, trebu iau să înceapă
şi n u ştia u c u m . ( ... )
Ce credeţi că este cel m a i şocant în
montă rile d u m neavoastră?

Cred că viziunea mea despre l u m e, o
l u m e mereu în s c h imbare, d i n a m ică,
d ificil d e fixat, a n a rh i că. Sing u ra va
l o a re d i n s p e c t a c o l e l e mele este
respec t u l faţă d e fii nţele u ma n e ş i
faţă de a utenticitatea u ma n ă . N u - m i
p l a c o a m e n i i falşi şi m incinoşii. P u n
t o t t i m p u l s u b s e m n u l întrebăr i i val
orile b u rg heze. D a r a sta n u se obţine
e x p u n â n d p o p o u l gol al u n e i
d o a m ne.
aprilie 7 998

Traducerea:
Magdalena Boiangiu

Cătăli n a B u zoia n u ·

Succesul

-

\!ea mal per1culo sa
V

•

ma ad1e

in ce fel vă marchează, în relaţia cu
actorii, faptul că aţi fost actriţă?

Am fost actriţă într-un fel de preistorie a
vieţii mele. Poate că asta m-a învăţat ce
nu trebuie să se întâmple pe scenă. Pe de
altă parte, statutul de actriţă m-a ajutat
să cunosc foarte bine viata. Cât am fost la
Teatrul de Păpuşi din Baia Mare şi la
Timişoara, am făcut foarte multe depla
sări şi turnee, chiar şi în cele mai înde
părtate şi pitoreşti sate din Maramureş.
Am mers iarna cu camionul deschis;
părea romantic dar, mai târziu, ne-am
îmbolnăvit cu toţii. Am simţit şi partea
neplăcută a acestei aventuri. i n perioada
aceea, a colectivizării, era un timp destul
de agitat, de turbulent şi violent. Am fost
si în mine, în fabrici, în locuri necon
venţionale pentru teatru.
Şi ce aţi învăţat de aici pentru viitoarea
meserie de regizor?

Tot periplul acesta m-a ajutat să câştig o
experienţă de viaţă care mai târziu mi-a
folosit în teatru. Nu l-am mai privit doar
ca pe o aventură estetică, ci ca pe una
existenţială, puternic implantată în reali
tate. De aceea, cele mai bune spectacole
ale mele au fost cele care s-au referit la
un eveniment real sau care au implicat o
cunoaştere a vieţii. Când am simţit că tre
buie să dau examen la Regie - şi am fost
sfătuită de prieteni foarte buni să fac asta
-, am intrat de prima dată. Aşa a început
cealaltă aventură, poate cea mai impor
tantă. Până in acel moment trăi sem într-un
fel de somn. Abia atunci am început să
mă trezesc şi să înţeleg altfel teatrul. Am
avut mare noroc - în afară de prezenţa
unor profesori extraordinari, la care
m-am raportat tot timpul - că la sfârşitul
facultătii am beneficiat de o mică des
chidere. Am ieşit din ţară, la Nancy. După
aceea, de la laşi, unde am fost repartizată
la terminarea studiilor, am obţinut un
contract în Polonia. Aici mergeam de
câteva ori pe an. Era exact în perioada
exploziei teatrului polonez.

,,

nevoie şi de mica lui încăpăţânare, de
libertate şi voluntarism?

şi pentru el, nu numai pentru spectacol,
fiindcă uneori îl duce în zone unde nu
mai poate fi controlat sau il blochează in
clişee, în manierisme.

Eu nu ştiu să dau definiţii şi reţete, să pun
pe un cântar greutăţi infinitezimale.

Actorul român are prea multă iniţiativă
sau îi lipseşte tehnica?

Dar în funcţie de ce aţi întâlnit de-a lun
gul carierei...?

Tehnică are. Este bine pregătit şi asta
s-a simţit întotdeauna. Pregătirea pro
fesională, cu excepţia unei pregătiri
vocale mai neglijate în ultima vreme,
este destul de serioasă. Dar nu despre
pregătire este vorba, ci despre condiţia
libertăţii. Actorul vrea să aibă sentimen
tul că participă independent la actul
creaţiei şi că este el însuşi un creator.
Asta nu e rău. Dar cu o rezervă: liber
tatea extremă îl poate costa; este o
limită pe care şi-o pune, un manierism
în care se cantonează. Şi mă refer nu
numai la actorii vârstnici, dar şi la cei
din generaţia de m i jloc, care sunt,
acum, mari vedete, mari personalităţi.
Cum trebuie să fie un actor: cât mai
maleabil, mai flexibil cu putinţă, sau e

Fiecare caz este unic. Nu se poate judeca
pe o medie. Relaţia aceasta, actor-regi
zor, este întotdeauna unică şi uneori
irepetabilă. E adevărat, sunt momente în
care ea eşuează într-o relaţie periculoasă.
Dar mi-a plăcut întotdeauna lucrul cu
actori pe care i-am luat de la început, de
la primul rol (uneori, din anul l) şi cu care
am avut pe parcursul timpului mai multe
intâlniri, etape decisive in cariera lor. A
fost cea mai importantă experienţă - şi
pentru mine, şi pentru ei.
În ce sens este bună colaborarea cu
actorii tineri şi în ce sens este ea nefa
vorabilă?

în general, am avut o colaborare extraor
dinară cu ei. Deşi aşa pare, ei nu sunt
neştiutori. Au instinct, prospeţime şi

Care ar fi diferenţa dintre actorii polo
nezi şi cei româ ni?

în Polonia de atunci, spectacolul era mai
mult un demers regizoral, iar actorii proiecţii ale eului regizoral. Erau actori
disponibili, capabili să intre într-o per
fectă condiţie de disciplină profesională,
care la noi lipsea şi mai lipseşte şi acum.
Actorul nostru e mult mai liber, crede el,
mai creativ. Câteodată, chiar aşa stau
lucrurile, dar acest aspect este periculos
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chiar mai mult decât atât: un adevăr,
ceva care nu e tarat; e viu, încă nu s-a
transformat în clişeu, în manierism, în
"teatral". Cu primele roluri, de fapt, îşi
descoperă actorul adevărata personali
tate, sâmburele de viată.
. Cei care au
mare grijă de acest "viu" din ei merg mai
departe. Ceilalţi se înţepenesc în clişee,
uneori recognoscibile ca fiind mari frâne
în cariera lor: îi împiedică să spargă un zid
şi îi obligă să se cantoneze doar într-o
zonă. Aceasta, după părerea mea, e un fel
de moarte a actorului. Uneori, el cedează
facilului şi devine, de pildă, un actor de
comedie foarte apreciat, dar îşi omoară
talentul. Succesul e de multe ori cea mai
periculoasă maladie în meseria noastră.
Nu numai pentru actori, ci şi pentru regi
zori, pentru că, atunci când nu e privit cu
luciditate, măsură şi înţelegere a feno
menului, riscă să nască mari catastrofe.
Mai ales că face să nu mai existe criterii.
Dintr-o dată, artistul respectiv e neaju
torat, deposedat de criterii. Or, atunci
când ai criterii, nu te mai interesează
dacă un spectacol are insucces într-un
loc şi succes într-altul, sau dacă o parte a
criticii scrie bine şi alta, prost.
Este posibil ca un actor să îşi privească
rolurile, şi la maturitate, cu prospe
ţimea începutului, fără rutină?

Aici încep problemele, la maturitate.
Actorul matur se simte intangibil. Tră
ieşte sub un clopot de sticlă. Nimeni nu
se poate atinge de el. Dar sunt actori mari
care, prin relaţia cu un regizor care are
grijă de evoluţia lor şi care le este o
oglindă, sunt ajutaţi să găsească de
fiecare dată ceva nou. însă relaţia cu un
singur regizor poate să îl determine pe
actor să fie pe scenă într-un singur fel. Au
existat actori foarte buni, care au lucrat
mai ales cu un regizor şi pe care colabo
rarea cu altul i-a dus pe un drum cu totul
nou, surprinzător.
Deci un regizor poate să "strice" un actor.
De fapt, nu ştiu dacă să îl "strice", dar să îl
facă să îi fie mult prea confortabil jocul.
Actorii sunt fiinţe foarte orgolioase.
Uneori, regizorul este un fel de "ciob în
ochi" care îi spune: "Nu fă asta pentru că
ai mai făcut sau pentru că rişti să devină
clişeu". Atunci, regizorul devine antipat
ic, iar actorul îşi imaginează că are de-a
face cu un blocaj şi nu cu un ajutor. i n ast
fel de cazuri, el se poate lipsi de regizor, îl
poate azvârli cât colo. Socoteşte că dru
mul pe care merge este sigur, iar inter
venţia regizorului e o dovadă de orgoliu
din partea acestuia. De obicei, actorul se
înşală în această privinţă şi plăteşte pen
tru asta.
Este bine sau nu ca un regizor să lucreze
cu acelaşi colectiv de actori?

Viaţa alege. O experienţă e bună atâta
timp cât e vie. Atunci când se consumă,
se observă acest lucru. Grotowski a
declarat odată, la Nancy, că experienţa
lui s-a terminat şi că el nu mai poate ajuta
decât povestindu-şi-o . Foarte puţini rea
lizează acest lucru. Brook, de exemplu, a
avut mai multe vieţi teatrale. Unele foarte contestate de către cei care nu îşi
dădeau seama că, de fapt, ceea ce face el
e foarte viu şi că îşi încheie o etapă pen
tru a începe alta.
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În ce constă arta unui regizor în lucrul
cu actorii: trebuie să îi conducă pe
actori la propria idee despre spectacol,
fără a le-o impune explicit, ori să îşi
arate viziunea şi să îi facă pe ei să o
accepte şi să o pună în practică?

Nu ştiu cum trebuie să fie. Asta se rezolvă de
la sine, în relaţia dintre oameni. E de fiecare
dată altfel, într-un mod viu si nesofisticat. Eu
nu cred în lecţii, în reţete. N u cred că trebuie
să faci aşa sau altfel. Totdeauna regizorul
simte ce trebuie să facă.

Ce îi face pe actori să aibă încredere în
dumneavoastră?

in mine, sau în regizor în general?
În dumneavoastră, ca regizor.

Nu ştiu. Unii au încredere, alţii nu. Unii au
încredere până la � n anumit moment şi
apoi abandonează. Increderea este esenţi
ală pentru un spectacol. Se întâmplă ca o
montare bazată pe încredere să se nască
de la sine, atunci când nici nu te gândeşti.
Alteori, când porneşti cu ambiţii uriaşe,
totul se blochează din cauza unor orgolii,
sau pur şi simplu se erodează ceva.
De ce aţi spus că, într-un fel, relaţia din
tre actor şi regizor este periculoasă?

Ea poate deveni prea confortabilă. Poate
exista prea multă încredere care duce la
rutină, la clişeu, ceea ce face ca relaţia să
fie periculoasă. Alteori, e periculoasă din
orgoliu, din spaima actorului că e dus
către altceva, care nu e foarte sigur pen
tru el, că e smuls dintr-o tehnică a succe
sului pe care el, la moli)entul acela, o
stăpâneşte.
Ce favorizează şi ce defavorizează rela
ţia dintre dumneavoastră şi actor?

Nu ştiu dacă ceva favorizează sau defa
vorizează. Totul se întâmplă.

Dar ce face să se întâmple bine?

Nu ştiu. Se întâmplă, pur şi simplu. Există
o conjunctură, un motiv. U neori actorii
sunt absorbiţi de către un alt regizor,
a ltădată actorii detestă noţiunea de regi
zor şi vor o libertate totală. Au un fel de
orgoliu exacerbat, care depăşeşte limi
tele normalului. Megalomania există în
meseria noastră. De foarte multe ori,
regizorul intră într-o asemenea stare de
megalomanie, extrem de periculoasă.
Ce defineşte această stare?

Ea se dezvoltă atunci când un regizor sau
un actor crede că poate face totul, că a
ajuns la un punct de unde nu poate fi
clătinat. Ca în vârful unei prăjini, unde stă
nemişcat, dar unde are, de fapt, un echili
bru foarte instabil.
Şi ce anume o poate clătina?

Orice, un fir de păr, nimic. Căderile sunt
foarte spectaculoase.
De-a lungul repetiţiilor vi s-a întâmplat
să vi se schimbe viziunea despre spec
tacol?

Nu mi s-a întâmplat niciodată. Şi nici nu
trebuie. De obicei, cred în instinctul
momentului.

Totuşi, se poate ca ideea iniţială să se
modifice în bine.
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Simt cu exactitate, într-un moment, ce şi
cum trebuie să fac. Spectacolul poate să
iasă sau nu, din cauza altor componente,
dar nu pentru că viziunea ar fi greşită. E
posibil să se petreacă o neînţelegere
între regizor şi actor, sau să nu funcţi
oneze ceva, un decor. Poate să explo
deze ambiţia unui actor. Sunt tot felul de
lucruri care pot determina un accident
nefericit.
Brook spunea la un moment dat că, la
primul său spectacol, a venit la lectură cu
un vraf de detalii în legătură cu proiectul.
Abia în colaborarea cu actorii 'si-a dat
seama că totul reiese din relaţia cu ei, şi
nu acasă, la masa de lucru.
Eu cred că opinia lui nu s-a demontat, ci a
devenit vie, adevărată, cu a j utorul acto
rilor. A căpătat consistenţă. Inainte, era o
schemă. Şi nu cred nici că el ar fi renunţat
la părerea sa despre spectacol. Asta nu se
poate.
Ce anume face să fie vie relaţia actor
regizor?

Atunci când actorul crede. El este cel care
poate să dea viaţă unui gând al regizoru
lui. Altfel nu se poate. De curând, mi s-a
întâmplat ceva care spune mult despre
încrederea interpreţilor. Când am lucrat,
în vară, cu tinerii actori ai Uniunii
Teatrelor Europene, la Bochum, m-am
dus cu un program foarte ambiţios, care
fusese discutat înainte cu factorii de
decizie. Un proiect de antropologie
teatrală comparată: .,Sacrificiul - sursă a
teatrului". Trebuia să înceapă cu Sacrifi
ciul lui Dionysos copil de către Titani şi
să se termine cu Uriaşii munţilor, un alt
sacrificiu, o altă crimă a Titanilor. Actorii
au refuzat pur şi simplu acest program. El
a ieşit, până la urmă, dar nu cel pe care
l-am dorit. Le-a fost teamă să lucreze pe
texte care nu erau dramaturgie. Au fost
extrem de interesati de textele de teatru,
dar nu au fost deloc tentati de celelalte. A
funcţionat un fel de insti n ct de apărare.
Şi, mai mult, un fel de i nteres al actorilor
de a lucra numai pe bucăţi cu care mai
târziu se vor întâlni în teatru. Au lucrat cu
plăcere Bacantele, Hamlet, Pescăruşul
şi... cam atât. De Visul lui Strindberg le-a
fost teamă - tuturor actorilor le e. La fel si
de Uriaşii munţilor - deşi au făc u t
momente foarte bune, şi din Visul, şi din
Uriaşii munţilor. Sigur că s-a pornit de la
personalitatea actorilor, care erau toţi
foarte buni. Au acceptat ideile mele, dar
numai în ceea ce priveşte piesele de
teatru propriu-zise.
Ce fel de teamă este cea a actorilor de la
Bochum?

Refuză ceea ce li se pare că nu sunt piese
"bine scrise". Ei preferă Cehov sau Shake
speare: personaje, caractere, relaţii, si
tuaţii. Toată lumea vrea să joace Treplev
sau Nina Zarecinaia, Hamlet sau Ofelia.
Celelalte spectacole, făcute "din cioburi",
îi sperie. Iar eu socotesc că, în cazul
teatrului bun, se limitează accesul la
experienţa creatoare. Mie, de multe ori,
textele nonteatrale mi se par mult mai
viguroase şi mai poetice. De pildă, toată
poezia orfică este senzaţională. Am
muncit un an de zile pentru scenariul Sa
crificiul lui Dionysos copil. Nu 1-a făcut
nimeni până acum, iar eu am avut

răbdare să caut tăbliţele orfice, imnurile
şi toate textele vechi şi cred că mi-a ieşit
un scenariu foarte bun. Aş vrea să public
scenariul acesta. Probabil că îl voi şi
monta la Atena, pentru Festivalul de la
Delphi. Sunt pasionată de scenarii de
antropologie teatrală comparată. Când
am lucrat la Barcelona, timp de patru
luni, cu studentii din ultimul an al facultă
tii de teatru d e acolo, am făcut Orestia
mania: Orestia, Hamlet, Pescăruşul şi
Pelicanul; aceeaşi situaţie şi aceleaşi per
sonaje, în spaţii şi perioade istorice
diferite. Actorii au crezut, au fost ..fana
tici ". Au fost o clasă foarte ambiţioasă. A
ieşit un spectacol pe care toată lumea 1-a
socotit extraordinar, care a fost jucat într-un
teatru. Şi eu am fost mulţumită de rezul
tat.
Structura fiecărui spectacol vă impune
un anumit fel de a repeta?

Da. De obicei am foarte mare grijă de
expresia vocală şi corporală a actorului şi
întotdeauna fac studii de expresie. Acum
există o anumită tehnică a workshop
ului, pe care însuşi Peter Brook a lansat-o
şi care funcţionează foarte bine la el şi la
alţi regizori. Se intenţionează, astfel, o
dezinhibare a actorului anchilozat si' lim
itat vocal şi corporal . Sunt un fel de exer-

ciţii pe care noi le facem, de obicei, în
anul!, la Institut, dar care sunt necesare,
din timp în timp, pentru eliberarea
actorului de clişee şi inhibiţii. Totuşi,
acest tip de lucru, deşi e eliberator ca
început de repetiţii, nu pune deloc pro
blemele spectacolului. Am lucrat foarte
bine la Barcelona cu o foarte mare profe
soară cu care am făcut o echipă bună
sub raportul stud iului vocal. Nu toţi
aveau încredere în ea. Mulţi - din
comoditate. O socoteau antipatică şi
enervantă pentru că era ca un doctor
care punea diagnosticul. Dar când am
început colaborarea, dintr-o dată, a fost
o revelaţie: am pus împreună de acord
studiul vocal cu cel corporal, întreaga
capacitate corpo�ală de a susţine studiul
vocal şi invers. In România, când am
actori tineri şi mai puţin pregătiţi vocal,
lucrez cu Ileana Cârstea, care m-a ajutat
la Brăila, la Constanta
' la Bucuresti, la
' si
Patul lui Procust. u nde a rezo lvat
defecte foarte serioase de dicţiune şi de
emisie. Pentru expresie corporală am
colaborat foarte mulţi ani cu Miriam
Răducanu. Pentru mine tot ce iese de
sub mâna ei este uluitor, pentru că poate
face din nimic, sau din defecte, mari
calităţi. Este şi cazul ultimului ei specta
col, de la Universitatea Ecologică. Am

mai lucrat cu coregrafi ca Florin Fieroiu,
Mălina Andrei, Adina Cezar, Raluca
lanegic şi Răzvan Mazilu. Chiar la un
spectacol realist l ucrez cu un coregraf nu
ca să-mi facă balet, ci exact pentru a
descoperi împreună adevărul gestului
teatral, dar şi tehnica, pentru a sublinia
expresivitatea actorilor. Sigur că asta, de
cele mai multe ori, nu se vede şi e foarte
bine. La Pelicanul, de pildă, nimeni nu
ştie cât de mult a "costat" fiecare scenă.
Fiecare moment a fost lucrat cu foarte
multă minuţie. La laşi şi la Piatra Neamţ,
am colaborat cu Mihaela Atanasiu pen
tru tehnică corporală, sau cu compozi
tori ca Sabin Păutza şi George Rodi Foca
pentru tehnica vocală. Atunci am mon
tat spectacolele care au marcat existenţa
teatre lor si cariera mea. Făceam un fel de
atelier cu 'exerciţii, pentru fiecare specta
col a ltele, dar incluzând si această
'
tehnică performantă.
Spuneaţi că pregătirea vocală şi corpo
rală sunt puncte comune în repetiţiile
dumneavoastră. Dar ce anume diferă
de la o repetiţie la alta?

Diferă capacitatea actorilor de a se impli
ca, de a crede şi a duce mai departe ceea
ce le propun eu. Dacă ei fac exact ce li se
propune, nu conving. Dar dacă merg
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mult mai departe şi cred în ceea ce fac,
totul devine autentic, credibil, încân
tător. De curând, am făcut, cu totul în
tâmplător, un spectacol cu trei actori,
Adriana Trandafir, lgor Chistol şi Filip
Ristovski, în limba italiană, pentru un fes
tival din Sicilia. Ne-a făcut foarte mare
plăcere, ne-am ..jucat" şi cu Mălina
Andrei si cu Dorina Crisan Rusu. A iesit un
specta col performant fără să vrem, a dică
fără să ne propunem să fie teatru-dans
ori operă. Tot ce făceau actorii friza per
formanta, la limita dintre teatru si dans,
dintre teatru-pantomimă şi operă . Sigur
că interpreţii erau foarte dotaţi. Dar, mai
ales, le-a făcut mare plăcere să lucreze şi,
dintr-o piesă, fireşte, amuzantă a lui Aldo
Nicolaj, dar care nu părea să aibă aseme
nea deschidere, a ieşit un spectacol primit
cu entuziasm.
Se spune despre actor că este un copil...

Actorii sunt copii în măsura în care şi
regizorii sunt copii. În general, teatrul
este locul copilăriei, în care oamenii se
întorc la copilărie. Fără credinţa asta, nu
există teatru.

Mă refer la teribilismul şi imaturitatea
pe care le au, uneori, actorii.

Nu întotdeauna. Sunt actori care ştiu
foarte bine ce vor. Câteodată, prea bine.
Se apără cu ferocitate, cunoscându-şi
interesul. Dar habar nu au ce "bombă"
devine uneori interesul acesta.
Poate un regizor să demonteze acest
"interes"?

În măsura în care e necesar.
Şi este?

.
n

Câteodată, da. Când actorul a ajuns la un
grad de suficienţă.
Dar, dacă e necesar, e şi posibil?

Depinde de inteligenţa regizorului şi de
deschiderea actorului.
Vi s-a întâmplat să schimbaţi, astfel,
traiectoria unui actor?

De foarte multe ori. Dar mi s-a întâmplat
şi să mă plictisesc şi să abandonez. Une
ori simţeam nişte limite care mă împiedi
cau să duc acest lucru până la sfâ rşit.
Să ne gândim la experienţa Costineşti.
Poate un actor să facă, de unul singur,
un rol, in lipsa unui regizor?

Sigur că poate, dar acela nu va fi nicio
dată un spectacol. Văd că sunt din ce în
ce mai mulţi actori care cred că sunt regi
zori şi mulţi critici care atestă şi susţin
acest şir de întâmplări.
În ce sens nu este spectacol ceea ce face
un actor de unul singur?

Nu cred că, în asemenea cazuri, poate fi
un spectacol care să propună un gând, ci,
cel mult, un recital care nu e produsul ta
lentului real, regizoral, - şi, când spun
asta, mă refer la viziune -, ci al nevoii
actorului. Sau, poate fi spectacol în
cazurile rare care, de obicei, nu coincid
cu cele atestate, în care un actor e dublat
de un regizor. Sunt întâmplări posibile,
"meseriaşe". Dar eu pun o linie de demar
caţie între meserie şi talent. Prefer un
spectacol despre care se spune că este
prost, însă aparţine unui regizor mare; un
spectacol, cum se zice, "experienţă
nereuşită". Nu e defel clar că e "nere
uşită". Poate fi o experienţă inconforta-
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De ce un actor nu poate să se scoată sin
gur în evidenţă?

Nu ştiu dacă nu poate. Horaţiu Mălăele,
de exemplu, îşi face singur spectacolele.
Sigur că şi demersul lui are o limită, dar el
şi-a găsit un drum şi are bunul-simţ de a
nu iesi din hotarele drumului său, care
are şi adeziunea publicului, pentru că
nimeni nu se pricepe mai bine în dome
niul acesta. Dar eu cred că marile lui
roluri sunt cele pe care le-a făcut cu un
regizor.

Ş i de ce se întâmplă asta?
Nu ştiu să dau lecţii, dar ştiu că un regizor
are viziune, nu doar meserie. Actorii cred
foarte mult în spectacolele făcute de
actori. Pentru că nu-i inhibă, nu-i obligă
să meargă pe căi neştiute. Ei se apără şi
dintr-un instinct foarte sigur că aşa pot
avea succes, pentru că de multe ori intră
într-o relaţie foarte bună cu publicul sau
cu presa.
Pot exista spectacole viabile doar pe
baza relaţiei actor-regizor, fără celelalte
elemente?

Sigur că da. Se poate. Au şi fost specta
cole de acest tip.
Dar ce face din teatru un spectacol:
relaţia actor-regizor?

Şi gândul. Ideea.

Mirona Hărăbor

espre

frumusete
�

ntr-o discuţie recentă, un regizor se plângea, paradoxal,
că în România sunt prea multe actriţe frumoase. Nu poate
omul să mai facă o distribuţie. Prea multă gingăşie, per
fecţiune, sex-appeal.
M-am gândit mai bine, după un moment de şoc, şi mi-am dat
seama că omul avea perfectă dreptate. Frumuseţea în sine nu
este expresivă pe scenă. Un nas mare, un mers de raţă, o gură
cât o şură individualizează mai bine un personaj. Şi-apoi nu-i
nevoie numai de Ofelii. Mai trebuie şi Chiriţe, Vrăjitoare,
Babe-cloante.
Nu altfel scria Cam il Petrescu osândind Academia de Teatru
că preferă persoanele care "au fizic", adică sunt absolut
anodine, nu şochează ochiul prin nimic. El nu se gândea că

�

bilă, un spectacol "de ruptură" şi atunci
toată lumea să fie alertată si să-I soco
tească un spectacol prost : Prefer u n
asemenea spectacol unuia "bine făcut",
de către un regizor "meseriaş".

membrii comisiilor au şi ei interesul lor
dmisele să fie frumoase. Omeneşte, e de înţeles.
Diferenta dintre teatru si un show de la RAIUNO este aceea că
primul propune "tipuri'; şi "diversităţi", in timp ce al doilea se
mulţumeşte să aducă o viziune uniformă asupra eternului
feminin, construind standardul lui 90-60-90 cm. Dacă însă
toate pământenele ar avea de sus în jos aceste măsuri, nici
n-ar mai fi teatru. Şi, probabil, bugetul Culturii şi al primăriilor
ar răsufla mai uşurat.
Asadar, onorate comisii de admitere, lăsati. urîtele să intre la
t eatru pentru picanteria spectacole lor şi liniştea regizori lor
sătui de uniformitate.
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e la apariţia articolului .,Punctul
zero al Scrisorii pierdute" (.,Sce
na" nr. 14/1 999), trăiesc o stare
de alarmă continuă. Tresar la orice tele
fon, mă sperie orice plic poposit în cutia
poştală, deschid cu îngrijorare orice ziar,
gazetă sau revistă. Au mirosit ceva cum
va? S-a băgat ori nu de seamă? M-au
prins, Dumnezeule!- ori încă nu m-au
prins? O înţeleg abia acum pe Zoe
Trahanache: .,Ce strângere continuă de
inimă! ce frică! ce tortură! ... Fiecare per
soană care-mi iese înainte, fiecare figură
pe care o văz, fiecare mişcare ce se face
în jurul meu îmi zdrobeşte toată pu
terea..." Pănă la urmă, ce mi-am zis eu?
Cel mai înţelept lucru ar fi să mă denunţ
singur. Capul, oricum, n-o să mi-I taie
nimeni (vezi Constituţia României, art.
22, alin. 3). Şi dacă, în cumpăna judecăţii
publice, mărturisirea sinceră a vinovatu
lui nu va izbuti să-i şteargă păcatul, va
putea cel puţin să-i uşureze conştiinţa.
lată aşadar despre ce este vorba.
Tn finalul articolului .,Punctul zero a l
Scrisorii pierdute", pornind de la faptul
că legătura dintre Zoe şi Tipătescu
durează de opt ani şi că acţiunea come
diei are loc în 1 883, trăgeam următoarea
imprudentă concluzie: 1 883 - 8 1 875.
Ce ne învaţă istoria mai întâi şi-ntâi? Că
într-o frumoasă zi a anului 1 875
descindea în capitala unui judeţ de
munte noul prefect Ştefan Tipătescu. ( ...)
Tn oraş îl aşteptau, vestiţi din vreme de la
centru («pe sârmă, stimabile ... Da, pe
sârmă, ce crezi d-ta?»), Zaharia Tra
hanache şi soţia sa Zoe. Şi, la drept
vorbind, Joiţica îl aştepta mai înfrigu
rat...". Recitind aceste rânduri la apariţia
lor în revistă, brusc în minte mi s-a făcut
lumină, iar în suflet mi-a năvălit întune
ricul: spusesem o mare prostie, comi
sesem o imensă gafă, pe care doar din
modestie n-o nu mesc monumentală.
Cum, Doamne iartă-mă, să sosească Ti
pătescu ca prefect în 1 875, când la pu
tere se aflau conservatorii?! Liberalii vor
ajunge la guvern abia în anul următor şi
se vor menţine timp de 1 2 ani
(1 876-1 888). Că legătura dintre Zoe şi
Tipătescu datează din 1 875 rămâne un
fapt mai presus de îndoială; dar de când
şi cu ce treburi poposise Tipătescu în
urbe (dacă nu era chiar de-al locului) nu
ştim şi nici n-avem de unde. După 1 876
însă, adică după instalarea guvernului
Brătianu, se iveşte pentru el marea dile
mă, evocată mai târziu de amicul Traha..

nache: .,Credeti' d-voastră că ar fi rămas el
prefect aici şi nu s-ar fi dus director la
Bucureşti dacă nu stăruiam eu şi cu
Joiţica ... şi la dreptul vorbind, Joiţica a
stăruit mai mult..." Relaţia Zoe-Tipătescu
dura atunci de cel puţin un an şi deveni
se destul de puternică pentru a-1 îndu
pleca pe Fănică să renunţe la plecarea în
Capitală şi să se mulţumească .,doar" cu
funcţia de prefect. Fusese totuşi pentru
el un sacrificiu, perceput ca atare de elita
locală şi scos în relief chiar de cel în cauză
spre a pedepsi ingratitudinea unor
comilitoni: .,O-voastră veniţi la mine
acasă, la mine, care mi-am sacrificat cari
era şi am rămas între d-voastră, ca să vă
organizez partidul (s.m.) - căci fără mine,
trebuie să mărturisiţi că d-voastră n-aţi fi
putut niciodată să fiţi un partid d-voastră veniţi la mine acasă să mă

numiţi pe faţă trădător... A! asta nu pot să
v-o permit..." Punctul zero a l Scrisorii
pierdute rămâne 1 875, cu binevenita
precizare a lui Trahanache: .,o jumătate
de an după ce m-am însurat a doua oa
ră". Momentul ales de destin spre a-i
apropia pe Zoe şi Tipătescu este acela în
care tânăra femeie sorbise din cupa ma
trimoniului exact atât cât trebuia spre a
se deschide unor noi aspiraţii. ..
Nădăjduiesc, după cele aşternute mai
sus, să pot beneficia de clemenţa judecă
torilor: vina mărturisită e pe jumătate ier
tată. Dar în aceeaşi clipă în care partea
bună a conştiinţei mele îşi regăseşte
liniştea, partea rea îmi şopteşte perfid la
ureche: vina nemărturisită putea trece
neobservată!

Ştefan Cazimir

=
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Critica

de teatru

-

o

(li)

1 . Vă supăraţi cand sunteţi criticat?
2. Credeţi că imaginea dumneavoastră artistică sau cea a specta
colelor create de dumneavoastră au fost intotdeauna corect reflec
tate de critică?
3. Ce calităţi trebuie să aibă un critic pentru a fi socotit profesionist?
Faceţi portretul-robot al criticului diletant (cu posibile exemple).
4. Tn Romania, o cronică dramatică poate decide, in bine sau tn rău,
destinul unui spectacol?
5. De ce s-a renunţat la discuţiile cu publicul de după spectacole?
6. E bine ca un critic să asiste la repetiţii, sau e de preferat să vadă
spectacolul direct la premieră?
7. După părerea dumneavoastră, este criticul un artist ratat?
·

Ră s p u n d c reato ri i

Mariana Mihuţ

-

Sunt unii critici oportunişti? De ce?

actriţă

1 . N iciodată nu m-a deranjat nici un fel
de critică, în afară de cazurile când a fost
tendentioasă.
Nu cu m va criticile negative îi ajută pe

artişti să evalueze?

O urmă de adevăr trebuie să fie si în criti
ca negativă. ln ceea ce mă priveşte, mă
îndoiesc mereu; mai întâi de mine şi apoi
de ceilalti.
2. Reflectarea imaginii mele artistice în
cronici a fost mereu mai mult decât fla
tantă. Am avut cronici atât de bune că
mă şi mir, cu toate că, de obicei, aşa cum
am spus, eu însămi sunt cu mine mai crit
ică decât sunt criticii.
3. U n critic profesionist trebuie să aibă o
cultură imensă, cât de cât bun-simţ şi
instinct artistic, să iubească actorii si să
nu fie un "artist ratat".
4. Nu. Marele public citeşte rareori croni
cile şi, din păcate, un spectacol e vizionat
pentru că i se duce vestea printre
iubitorii de teatru şi nu datorită unei
cronici.
·

Sunt şi ei oameni, cu calităţi şi defecte.
Dar, dincolo de asta, critica e necesară. ln
artă trebuie să existe şi profesionişti care să
se detaşeze de fenomen, să fie obiectivi.
5. 6. Un critic trebuie să ia parte la repetiţii

pentru că orice cronică profesionistă ar fi
bine să fie făcută "din interior", iar actorii
şi regizorii să fie cunoscuţi din repetiţii.
7. Da, în sensul că au început prin a face
actorie şi au terminat prin a fi critici. Spre
exemplu George Banu, despre care,
totuşi, pot spune că e mai bine că a ajuns
un teoretician de valoare decât să fi fost
un artist slab.

Victor Rebengiuc

-

actor

Nu am competenţa să răspund la aseme
nea întrebări.

Luana Drăgoescu

-

scenograf

1 . Trebuie să mărturisesc că nu sunt prea

am luat sau nu în consideraţie. Dar am
dorit de fiecare dată să aflu ce se spune
despre mine.

des criticată, şi dacă totuşi se mai întâm
plă şi asta, nu văd de ce m-aş supăra. ln
general îmi cunosc limitele şi, în plus, ştiu
că oricât ai dori tu să atingi perfecţiunea,
este imposibil. Mai mult, când realizezi o
scenografie depinzi de "n" factori. Aşa că
citesc cronicile şi dacă socotesc că au
dreptate, încerc să ţin seamă de cele
scrise şi, eventual, într-o altă etapă, să
corijez posibilele erori.
2. Nu. De altfel, fiecare cronicar poate
avea un punct de vedere care ţine şi de
subiectivitatea sa.

Am o foarte mare încredere în critică. Nu
şi în critici. (Râde.) Mai exact, nu în cei
oportunişti.

N iciodată. De obicei, din punctul de

De ce se întâmplă acest lucru?

Din lipsă de cultură şi trogloditism.
Probabil că nu există acel cronicar formi
dabil, cu autoritate, care să nască renu
mele unui spectacol. Numai noi, cei
interesaţi direct, urmărim cronicile.

Aşadar, deşi de multe ori neagă acest
lucru, actorii sunt interesaţi de cronici.
Eu am fost întotdeauna. Ceea ce am citit

Aveţi încredere în părerile criticilor?

�
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Dar credeţi că scenografia este corect
reflectată, ocupând locul cuvenit în cro
nica teatrală?
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vedere a l cronicarului, cel mai important
loc îl ocupă dramaturgul; urmează regi
zorul , actorii, iar scenograful este, cel mai
adesea, menţionat la "şi alţii". Dacă nu
mele regizorului este foarte important,
acesta poate trece înaintea celui al au
torului piesei. Despre scenograf, însă, se
spune cel mult că "a ţinut cont", "a slujit
viziunea regizorului" sau, dimpotrivă, că "
a făcut cu totul altceva decât ar fi vrut re
gizorul" etc., etc.
Asta chiar în ciuda faptului că, uneori,
scenografia poate atenua eşecul unui
spectacol?

ln ultima vreme, o dată cu apariţia spec
tacolelor de imagine, importanţa scene
grafiei a crescut într-adevăr. Dar nu întot
deauna şi în ochii cronicarilor. lnsă pot să
vă spun că nici în străinătate aceasta nu e
socotită a fi tocmai importantă. Tot regi
zorul rămâne cel dintăi.
3. Nu-i cunosc atât de bine ca să pot
spune cu exactitate ce calităţi sunt nece
sare pentru a fi socotiţi profesionişti.
Totusi, cred că ar trebui să aibă o cultură
vast� şi în toate domeniile artistice, să fie
foarte inteligenţi, să aibă vervă şi, evident,
să iubească teatrul. Poate că mai e nece
sară şi un pic de maliţie . . . Cât despre
portretul-robot al criticului diletant? Nu
ştiu cum ar fi să fie . . . Probabil, un tâmpit.
Oricum, ca în oricare altă profesie, vom
întâlni şi printre cronicari, oameni meniţi
pentru asta, dar şi mulţi neaveniţi.
4. Nu cred.
5. Nu sunt de acord ca un spectacol să
poată fi văzut înainte de a fi gata. E o
bucătărie în care se mai întâmplă să te
mai şi murdăreşti pe mâini. De ce să
cunoască un "străin" astfel de lucruri?
Prezinţi platoul frumos ornat la final; e
mult mai bine pentru toată lumea.

6. 7. Nicidecum. Poate fi ratat sau bun pro

fesionist orcine si în orice meserie. E
adevărat că exi s tă şi critici care, la
început, au vrut să devină actori sau regi
zori. Totuşi, nu poţi spune că George
Banu, de pildă, este un artist ratat, deşi a
dorit mai întâi să fie actor.

Horaţiu Mălăele

-

actor

1 . Mai ales la începutul carierei, nu ştiu
dacă m-au supărat sau mai mult m-au
mâhnit, pentru că aproape deloc cronicile
nu se potriveau ambiţiilor mele. Fiecare rol
presupune un efort psihic nebănuit. Or,
dacă, într-un moment al vieţii, se iveşte
cineva care încearcă să-ţi dă râme munca în
două minute - cu o cronică tâmpită - evi-

dent că acest lucru te amărăşte. Gândiţi-vă
că sunt oameni cu o sensibilitate excesivă
care, după un asemenea moment nefast,
capotează. Mor de-a binelea, mor de-ade
văratelea în urma apariţiei unei nenorocite
de cronici. Părerea mea este că toti criticii
ar trebui să acorde o atenţie s pecială
raportului cu creatorii.
2. Aproape niciodată. Cronicile proaste
m-au afectat o vreme, e adevărat, apoi
am început să-i cunosc pe autori în toate
datele lor biografice şi am devenit mai
relaxat. De aceea, de câte ori am fost înju
rat - şi mai ales când am fost înjurat de
imbecili - nu m-am mai supărat. Există o
armată de neofiţi care nu ştiu să scrie, dar
o fac, totuşi, cu consecvenţă în virtutea
faptului că trebuie să-şi justifice prezenţa
pri!l redacţii.
3. In primul rând, este imperios necesar
să trăiască în teatru, să fie prezenţi măcar
la naşterea a două sau trei spectacole, să
vadă cât de greu se munceşte la o pro
ducţie scenică, să-i cunoască pe actori.
Tndeobşte, acestora din urmă, histrionis
mul le dă ghes să afle ce şi cum se scrie
despre ei. Poate că una dintre cele mai
mari nenorociri este aceea că adevăraţii
critici de teatru au cam dispărut. Nu mai
există personalităţi, aşa cum era Valentin
Silvestru, de pildă. Un mare cărturar, inte
ligent, avea autoritatea unei instituţii. Si
gur că putea avea subiectivităţile sale,
dar t!ăia între creatori, le cunoştea zbate
rea. In plus, avea un imens bun-simţ; te
meiul său critic se raporta la ceea ce tim
pul avea să spună, la ceea ce teatrul avea
de spus. Mai mult, avea acea rară capaci
tate de a aduna în jurul lui tineri. Din pă
cate, după revoluţie s-a stârnit o dihonie
între critici; aceştia s-au împărţit în mai
multe tabere, unii au capitulat, alţii s-au
cocoţat pe false metereze, iar alţii creea
ză fetişuri, cocoţând nişte spectacole pe
postamente necuvenite. Puţini - nu cred
să-i număr până la patru - au rămas sin
ceri, iubindu-şi în continuare profesia,
preţuindu-i pe artişti.
Cât despre "portretul-robot al criticului
diletant", îl puteţi descoperi şi sin9 ură dacă
veţi răsfoi ziarele şi revistele. In primul
rând, un jurnalist care până mai ieri scria
despre laminoare, astăzi nu poate face mai
mult decât o cronică-şablon. Adică va scrie
exact acelaşi lucru despre orice spectacol,
schimbând, după caz, doar numele acto
rilor, ale regizorilor, scenografilor ş.a.m.d.
Un diletant este, aşadar, un neprofesionist
care, din necesităţi pecuniare, publică pe la
diferite reviste.

Poate că totuşi, nu atât din necesităţi
pecuniare, cât..mai ales din dorinţa de a
pătrunde cu orice preţ într-o lume ciudată
ca aceea a teatrului . . .

S-ar putea. A m întâlnit, d e altfel, ş i "cri
tici" care trăiesc cu ideea că, dacă sunt
mai "violenţi", mai "duri" în scris, adună în
jurul lor ceva mai mult respect, îşi cre
ează un nume. E o mentalitate năroadă
care-i îndeamnă de multe ori să scrie o
cronică rea despre un spectacol împlinit.
Nu ştiu că şi pentru acest lucru e nevoie
de talent. Mi-aduc aminte că exista un
cronicar, pe nume Radu Popescu, care
era extrem de violent în scris, dar era teri
bil de inteligent, cu foarte mult umor. Era
un constructor, nu un demolator.
4. Cred sincer că autoritatea critică în
acest moment este atât de diluată încât

puţină lume mai citeşte cronicile teatrale.
Poate că de-acum încolo - prin existenţa
celor două reviste de specialitate, "Scena"
şi "Teatrul azi" - se va trezi din nou inte
resul faţă de articolele critice. Totuşi, atâ
ta vreme cât nici un critic nu va participa
efectiv la actul scenic, la naşterea unui
spectacol, va exista, cu siguranţă, o diho
tomie între cronicar şi creaţia teatrală.
5. Pentru că la foarte multe spectacole o
discuţie de acest fel poate deveni pericu
loasă.
6. Sigur că, asistând la repetiţii, criticul se
poate ataşa de spectacol, dar nu e obligat
să scrie tocmai despre acela. Tnsă convin
gerea mea rămâne că numai cunoscând
şi lucrând cu actorii, cu scenografii, cu
costumierii, tâmplarii, electricienii, ma
şiniştii . . . îţi vei putea da seama de truda
şi de sudoarea consumate pentru zămis
lirea unei producţii scenice. Cât de greu
se poate asambla un spectacol şi cu câtă
uşurinţă poţi, mai apoi, să-I distrugi.
7. Nu. Deloc. Cred că la această oră cei
mai mulţi sunt nişte critici de serviciu, în
timp ce critici din vocaţie sunt numai
câţiva. Socotesc, de asemenea, că numai
un om cu har are puterea sintetizării unei
creaţii scenice.

Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar
scenografi
-

1 . Nu ne supărăm deloc, dar, în general,

nu am fost criticaţi. Cele mai puţin reuşite

spectacole ale noastre au fost măcar
corecte, dacă nu mai mult.
2. Nu. De puţine ori a fost reflectată
corect. Au apărut tot felul de interpretări
posibile, dar greşite, ale spectacolelor
noastre. Mesajul transmis a fost de pu
ţine ori înţeles, din cauza unor goluri în
cultura plastică a cronicarilor, care îi
împiedică să creeze conexiuni. Dar pe noi
nu ne deranjează: spectacolul de teatru e
bun atunci când fiecare descoperă în el o
lume proprie.
3. Să critici şi să clasifici nişte creatori este
o mare responsabilitate. E delicat să îţi
spui părerea după ce alţii au muncit. Poţi
să ai această poziţie doar dacă eşti "tobă
de carte".
Criticul diletant este, de exempu, cel care
pune întrebări stupide, de genul: " De ce
Shakespeare?", " De ce Teatrul de Come
die?", " De ce cu actorul cutare?"
4. Nu, pentru că nu există o scară de valori,
ca în Anglia sau Germania. Apoi, din cauza
confuziei pe care criticii au creat-o scriind
bine despre toate spectacolele; nimeni
nu-şi asumă responsabilitatea. Aici se
adaugă şi credibilitatea scăzută a ziarelor
din zone sociale, politice. Noi, de exemplu,
am avut uneori cronici excepţionale. Dacă
te-ai fi luat după ele, părea că ai de-a face
cu spectacolul anului. Şi nu a fost aşa.
5. 6. Ar trebui să fie văzut mai curând pro

dusul finit pentru că la repetiţii există
multe mizerii. Repetiţiile sunt un act in
tim pe care, uneori, e bine să nu-l ştie ni-
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azi: cum aţi debutat? ce înseamnă pentru
dumneavoastră teatrul - dar filmul...?
4. N u. Din fericire. Pentru că la noi teatrul
nu a început încă să fie o AFACERE în care
critica, sub cupola ... criticii, să servească
doar interese şi ţeluri comerciale. Câtă
vreme statul va mai subvenţiona cultura,
deci si teatrul, acest lucru nu se va întâm
pla. Dar nu cred că va mai dura mult...
5. 6. Uneori

da, alteori nu.
Deşi am mulţi prieteni critici, n-am invitat
pe nici unul la vreo repetiţie. Dar sunt
foarte atentă la ce-mi spun ei neoficial
despre spectacol, şi înainte, şi după
apariţia cronicii pe care o semnează. Cred
că ar trebui să aibă candoarea si bucuria
unui spectator obişnuit pe care să-I con
ducă apoi, să-i ordoneze opinia, să-I facă
să înţeleagă mai bine. Dacă însă vrea să
scrie o carte despre un regizor sau un
spectacol, atunci, sigur, el trebuie să asiste
la cât mai multe repetiţii. Dar pentru actor
demersul nu este foarte important.
7. Ce prostie!. .. Nu mi-a trecut niciodată
aşa ceva prin cap.
George Marcu

-

compozitor

1.

meni. Unii critici s-ar putea să profite de
amănunte din perioada de lucru, iar cro
nica să alunece într-o zonă de scandal.
7. Categoric, nu. Criticul ar trebui să fie
un om de cultură - asa
' cum este, de
exemplu, Gilles Neret, în Franţa -, un per
sonaj foarte complex, cu mare expe
rientă de viată, nu doar cu lecturi multe,
ca s� simtă când unii creatori povestesc
lucruri netrăite.
Irina Petrescu

-

actriţă

1 . Nu. Nu mă supăr. Dar trebuie să recu
nosc că o părere proastă, înainte de a mă
preocupa, mă mâhneşte foarte tare. Nu
atât pentru că mi-ar răni orgoliul sau nu
ar avea dreptate ( ...?), ci doar pentru că,
din nefericire, nimic nu se mai poate
îndrepta. Tn teatru, poate doar foarte
târziu, şi doar de la sine, în film, niciodată.
Mâhnirea vine de acolo de unde răspun
derea actorului este în prea mică măsură
amendabilă. El vine cu harul său, cu
trupul său, cu mintea şi cu disponibili
tatea sa. Mai ales cu disponibilitatea sa.
Pentru orice nereusită
a actorului nu
'
poate fi învinovăţit decât regizorul. Nu
cunosc exemple de spectacole memora
bile în care vreun actor să fi fost prost.

�
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Decât doar, poate, prost distribuit. Un
actor poate fi bine sau prost distribuit,
bine sau prost condus, bine sau prost pus
în valoare. Tmi pare rău, eu cred că actorul
este un artist-interpret, un instrumentist
în orchestră si nu un creator.
2. Tn general: imaginea mea a fost creată
de critică. Am avut aproape întotdeauna
cronici mai bune decât aş fi meritat.
Datorez foarte mult criticii de teatru si film.
Doar lui Radu Popescu nu i-am plăcut
deloc, niciodată, dar în anii aceia eram
mult prea tânără pentru ca micile lui
răutăţi să mă afecteze. Se spunea că e
foarte subiectiv ...
De părerea lui Valentin Silvestru mi-a fost
însă întotdeauna teamă. Şi bucuria de a
găsi în cronicile lui câte o notă de trecere,
oricât de mică, mă umplea de mândrie.
Despre el se spunea că e foarte obiectiv.
Mult mai târziu am avut ocazia să-I
cunosc personal şi să descopăr omul spi
ritual şi distins, fermecătorul om de
teatru care a trăit pentru teatru cu toată
fiinta lui, iubindu-1 până la ultima suflare.
3. Tncep de unde rămăsesem. Tn primul
rând, să iubească cu pasiune fenomenul
şi apoi să ştie mai mult decât arată că ştie.
�ORTRETUL-ROBOT (?...). Nu ştiu.
Incerc să mă feresc de tinerele care întreabă
https://biblioteca-digitala.ro

Nu. Tn general ţin cont de observaţii, le
iau în serios. Mă interesează mai puţin să
mi se spună ce fac bine, pentru că asta
ştiu şi eu. Vreau păreri critice despre
munca mea, ca să pot repara ce am făcut
rău.
2. Nu. Poate că si atunci când am fost
lăudat s-a exagerat puţin. S-a vorbit fru
mos despre contribuţia mea artistică mai
mult decât mă aşteptam.
3. Criticul profesionist trebuie să aibă cul
tură serioasă şi gust; să nu fie subiectiv;
să fie cinstit cu el însusi. Diletantismul
este mai periculos în critică decât în artă:
o apreciere injustă şi răutăcioasă poate
distruge ceva în sufletul unui creator.
4. Dacă se adresează publicului, critica îl
poate incita şi atrage la teatru. Dar, de
decis soarta unui spectacol ori de schim
bat traiectoria lui, o cronică nu o poate
face.
5. 6. Un

critic ar trebui să vadă o montare în
faza finală. Repetiţiile sunt uneori bune,
alteori rele; un regizor sau un actor ar fi
nişte cronicari prea subiectivi, pentru că
ei cunosc teatrul din interior. Receptarea
veritabilă e la premieră, când se naşte o
atmosferă de emoţie specială, dată de
energia care se transmite de la scenă la
public. Fără public, nu există această
emoţie prielnică spectacolului.
7. Dacă o cronică e făcută bine, atunci cel
care o scrie se poate considera un artist,
iar contributia sa este un act de cultură
extraordinar.
Theodor-Cristian Popescu
- regizor De ce artiştii consideră uneori critica
negativă ca fiind critică tendenţioasă?
1 . Pentru că paranoia e o boală naţională

si în mediile artistice ea e de două ori mai
dezvoltată. Tn general, în mediul teatral
românesc e foarte greu să accepte cineva
că greşeşte sau că nu i-a ieşit ceva. Tntr-a
devăr, o critică negativă tinde să fie iden
tificată cu o critică tendenţioasă sau cu
atitudinea unui grup de interese advers,

care urmăreşte distrugerea spectacolu
lui. Personal nu m-a preocupat niciodată
aşa ceva. Mai mult decât atât: cu toată
fireasca aspiraţie spre obiectivare, criticul
e om şi are, inevitabil, preferinţe. El ar tre
bui, în fond, să încurajeze un anumit tip
de tendinţe, de gusturi: fiecare critică
propriile gusturi şi tendinţe. Pe de altă
parte, fatalmente, el găseşte într-un
spectacol ceea ce nu va găsi în altul. Mi s
a întâmplat ca unor cronicari să le placă
foarte mult unele spectacole ale mele şi
să le displacă altele. Nu e nici o supărare.
Si cu cât ceea ce lucrăm noi e mai diferit,
mai variat, cu atât trebuie să ne aşteptăm
la reacţii dintre cele mai diverse. Şi pub
licul este la fel de împărţit: sunt oameni
care ies de la unele dintre spectacolele
mele înainte de final, cerându-şi înapoi
banii pe bilet, şi alţii care mă aşteaptă şi
mi dau cărti de vizită.
Cum reacţ i onaţi în astfel de cazuri?

Mă port cu calm şi mă amuz. Cea mai rea
este indiferenţa, mai ales din partea unui
critic despre care simţi că scrie numai ca
să o facă, mai ales când, de fapt, specta
colul nu i-a stârnit nici măcar o reactie de
ură, ci 1-a lăsat perfect rece. Măcar să-I fi
iritat... Eu sunt fericit când pot irita câţiva
critici.
2. Da, cred că da. Nu am a mă plânge. Şi
n-am în minte o altă imagine decât cea
reflectată de către critică. Dacă asa arată
ea, înseamnă că acesta-i adevărul. Este
motivul pentru care nu am o altă con
strucţie mentală despre mine.
3. Să vorbim despre criticul pe care mi-I
doresc eu. Nu voi numi pe nimeni, nici în
prima, nici în a doua categorie. Noţiunea
de profesionist include o cultură de spe
cialitate foarte serioasă, care se reflectă în
înţelegerea palierelor spectacolului.
Foarte puţini critici pricep, de exemplu,
dincolo de planul şi funcţionalitatea lor
estetică, o concepţie scenografică, de
sunet sau de lumini. Mă refer la semnifi
catiile aflate dincolo de estetic: nivelurile
di n care se compune un spectacol şi
ideea care s-a urmărit. Chiar dacă mon
tarea a eşuat, trebuie să fie judecată în
funcţie de ceea ce şi-a propus. Aşadar
criticul profesionist este, în primul rând,
cel care are acces la toate nivelurile de
înţelegere a spectacolului. Apoi, cel care
poate include spectacolul în creaţia
artiştilor respectivi, în curentul larg al
teatrului românesc şi în cultura euro
peană. Mi se pare puţin probabil ca unui
critic pe care îl numim profesionist să-i
scape aruncare,a pe piaţă a ur:ei idei noi.
El e şi un "vânător" de idei. In al treilea
rând, un critic profesionist e cel care încu
rajează idei şi tendinţe, exact cum se
întâmplă în literatură, unde criticii încura
jează lansarea unor scriitori. Nu văd de ce
teatrul ar fi ruda mai săracă şi de ce aici
un critic nu ar avea rolul de a propulsa
creaţia adevărată, inclusiv prin condu
cerea unor posibile centre culturale care
să promoveze un anumit tip de artă con
temporană.
Criticul di letant este cel care nu
întruneşte cele trei însuşiri pomenite mai
sus. A prins o rubrică la un ziar sau la o
revistă mai nouă, trebuie să ia o leafă, iar
dacă îi place teatrul, scrie despre teatru.
Sunt mulţi astfel de critici, în toate
domeniile: tot felul de ingineri, de absol
venţi de Ştiinţe Economice, care scriu în

ziare şi reviste despre tot felul de lucruri.
Până la urmă, existenţa lor este problema
directorului acelei publicaţii şi a respec
tul�i pe care acesta îl are faţă de cititori.
4. Intr-o măsură din ce în ce mai mare.
Păcat, însă, că renunţă singură la instru
mentele prin care ar putea să o facă; des
fiinţează premii şi gale - nu înţeleg de ce,
pentru că acestea sunt manifestări fun
damentale prin care este promovată arta.
Festivalul Naţional de Teatru a devenit
necompetitiv, Premiile Criticii s-au desfi
inţat, a rămas numai Gala UNITER. Mijloa
cele prin care critica poate să influenţeze
devin tot mai puţine. Şi, în consecinţă,
mijloacele prin care un artist poate să-şi
găsească reperele şi să se definească
într-un sistem de referinţă sunt tot mai
puţine. E păcat.
5. Se practică, din câte ştiu eu, ca un
punct în program, la Festivalul de Teatru
..Atelier" de la Sfântu Gheorghe. Eu, per
sonal, nu încurajez discuţiile cu criticii
despre spectacolele mele, imediat după
spectacol. Mi se pare că, întâi, ei trebuie
să-şi exprime punctul de vedere în scris,
neinfluenţaţi. Dacă pornim o discuţie
înainte de a se fi întâmplat acest lucru,
s-ar putea ca eu să le influenţez re
ceptarea, spunându-le ce am vrut, ce
n-am putut, de ce n-am avut, ce bani
puţini au fost. Pe mine mă interesează ca
spectacolul să fie primit aşa cum este, în
sine. Dacă eu n-am fost lăsat sau n-am
putut să face ceva, nu-i treaba criticului.

Dar după ce cronicile au apărut, încura
jaţi discuţiile?

O fac cu mare plăcere. Sau, în cazul unui
climat competitiv, al unei întâlniri, e bine
ca ele să aibă loc chiar după spectacol. în
acest caz, nu mai e nici un pericol.
6. Cred că da. Ştiu că în u ltimii ani se
practică lucrul acesta încă din şcoală:
studenţii teatrologi s-au impl icat în
diverse manifestări teatrale, la Casandra
sau în organizarea Săptămânii Uşilor
Deschise. Cu cât criticii înţeleg mai mult
din mecanismul care produce teatrul,

cu atât e mai bine. Pe de altă parte,
spectacolul va rămâne un lucru care,
evident, nu va putea fi cunoscut cu
adevărat niciodată. Nici de noi, artiştii,
nici de critici.
7. Eu cred că nu e artist ratat, ci că este
realmente artist. Un astfel de om are
două direcţii în care îşi dezvoltă perso
nalitatea: una este funcţia analitică, ce
include înţelegerea lumii în care trăieşte
şi un anumit gen de evoluţie culturală;
cealaltă este functia
' creatoare. Evident,
în cazul criticului, latura analitică ar tre
bui să fie extrem de dezvoltată; nu mai
puţin, însă, cea creatoare. Aşa cum
spuneam, el e chemat să simtă imediat o
idee nouă, un curent nou. Şi asta nu se
întâmplă întotdeauna pe cale raţională.
Există un anumit instinct pe care marii
critici îl au. E tot un instinct de tip artistic.
Există la noi astfel de critici?

Da.

Vasile Nedelcu

-

regizor

1.
2.

Dacă socotesc critica a fi legitimă? Nu.
Şi întotdeauna, şi corect mi se pare
prea mult; nu poţi să ceri aşa ceva
nimănui, nici măcar criticilor. Pot să
răspund însă cu: de cele mai multe ori,
da.
3. Să iubească teatrul şi să aibă har adică să-I înţeleagă. Trăsătura esenţială a
criticului diletant este opacitatea: nu
poate să vadă şi să înţeleagă nimic din
cauza propriilor prejudecăţi; altfel spus,
tot ce vede nu există decât ca pretext
pentru încă o mărturisire de sine.
4. Daaaaaaaaaaaa!
5. Din când în când trebuie să renunţi la
iniţiativele vechi, pentru ca, după un
timp, să le poţi relua ca şi cum ar fi noi.
6. Cred că ideal e ca un critic să asiste la
repetiţii mai ales în perioada lui de for
mare. Când ajunge la perioada de
formării, nu mai e nevoie să asiste nici
măcar la spectacol.
7. Când nu face critică din vocaţie, da.
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Răs p u n d criticii şi j u rn a l işti i
1 . După ce criterii evaluaţi un spectacol de teatru?
2. E nevoie de politeţe la un critic?
3. Ce diferenţe consideraţi că există tntre cronica de cotidian sau

�ptămânal şi cea din revistele de specialitate?
că va trebui � analizaţi tn scris un spectacol nu
vă alunga bucuria pe care poate că aţi fi avut-o dacă aţi fi fost un
spectator •normal�
5. Obişnuiţi � comunicaţi părerea dumneavoastra creatorilor imedi
at după reprezentaţie? Ce le spuneţi în cazul tn care spectacolul
nu v-a placut?
6. Profilul publicaţiei sau conducerea acesteia pot influenţa judecata
de valoare sau modul in care este redactată cronica dramatică?

4. Conştiinţa faptului

Magdalena Boiangiu
1 . Fără nici un fel de pretenţie de origina
litate: criteriul valorii. Un criteriu subiec
tiv: valoarea este dată de raportul dintre
spectacol şi lecturile mele, memoria mea,
de capacitatea mea de a recepta surpriza,
de disponibilitatea din ziua respectivă de
a percepe noul ca pe o chemare, nu ca pe
un disconfort. Dar, înainte de orice, im
portant este ca în timpul spectacolului să
nu te plictiseşti. Mai bine să te enervezi,
decât să caşti şi să te uiţi la ceas.
2. Orice om trebuie să fie politicos; criti
cul e om ...
3. Depinde de cotidian şi depinde de
revista de specialitate. Se presupune că
în primul caz este vorba despre un articol
în care publicul este sfătuit să se ducă la
teatru sau să stea acasă, i se oferă argu
mente pentru aceste opţiuni, în cazul
când cronica apare imediat după premie
ră (dar cum la noi "premiera" se ţine cam
la o lună după primul spectacol, acest caz
nu există). Cotidianul sau săptămânalul
i-ar mai putea da spectatorului care a vă
zut deja spectacolul posibilitatea de a
compara impresiile lui cu argumentele
cronicarului. Aceeaşi nevoie ar trebui să-I
împingă şi spre consultarea presei de
specialitate, ţintind, totuşi, spre dialogul

�
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cu un public intelectual, cu preocupări
profesionale din domeniul respectiv sau
din teritoriile artistice limitrofe.
4. Dimpotrivă. Concentrarea impusă de
obligaţie oferă mai multe bucurii.
5. Dacă ne întâlnim, da. E foarte plăcut
când spectacolul are merite despre care
îţi vine să vorbeşti. Aţi observat că, după
un spectacol bun, publicul nu se dă ple
cat de la teatru, stă în foaier şi nu se mai
gândeşte cu atâta îngrijorar� la mijloace
le de transport în comun? In cazul con
trar, fac şi eu ca toată lumea: plec cât mai
repede. Când întâlnirea e inevitabilă, în
cerc să mă apropii cât mai mult de ade
vărul meu, conştientă fiind că mai există
şi alte adevăruri, pe care autorii specta
colului le-ar asculta cu mai multă plăcere.
6. Da. Dar această situatie nu trebuie
văzută exclusiv sub aspectul ei conflic
tual, există redacţii solidare cu gusturile
şi opiniile conducerii, fenomen ce nu ar
trebui să fie atât de rar în condiţiile unei
prese libere, când cronicarul poate alege
unde scrie şi unde nu.
Florica lchim
1. După atât de multe, încât foarte greu
declar un spectacol ca fiind de valoare.
Dar nu trebuie să lipsească emoţia, co-
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municarea (discursul coerent), teatrali
tatea, originalitatea, sensurile contempo
rane, suportul cultural, armonia ansam
blului (înţelegând aici: actori, regie,
scenografie, muzică, lumini ş.a.m.d.).
2. Nu se poate fără. Exigenţa nu presu
pune brutalitate, verb vulgar, ignorarea
sensibilităţii creatorilor ş.a.
3. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să
le invete un tânăr critic - sau un tânăr
condeier - este cui te adresezi. Deci, cro
nica de cotidian - care este, în mod obiş
nuit, destinată mai multor zeci de mii de
cititori - are cu totul alte exigenţe. 1 se
cere concizie, limpezime, transmiterea
unei stări din spectacol care să îndemne
sau să respingă spectatorii. Cealaltă tre
buie să fie analitică, să aşeze spectacolul
în context cultural, în rândul eveni
mentelor teatrale s.a. Ceea ce nu trebuie
în nici un fel ignorat - la nici una dintre
ele - este faptul că acel care scrie face şi
politică culturală.
4. Niciodată.
5. Dacă mă întreabă, adevărul!
6. Din '89 încoace nu mi s-a întâmplat
niciodată. înainte, însă, destul de des, nu
mi se publicau cronicile (mai ales la fil
mele româneşti).
Ludmila Patlanjoglu
1 . Pentru mine este foarte important să
emit o judecată de valoare în care să se
recunoască atât artiştii cât şi receptorii
evenimentului teatral despre care vor
besc. Iar această judecată de valoare să
devină creatoare de opinie. Criteriile, în
emiterea ei, sunt compexe, dar mai im
portante sunt, fireşte, cele estetice. De
terminante pentru mine mai sunt şi bio
grafia artistică şi vârsta creatorilor, insti
tutia unde are loc evenimentul, tendin
teie miscării teatrale în acel moment si
· fe
iul cu� se raportează spectacolul la ele.
Important este contemporaneitatea în
spirit şi dacă realizatorii spectacolului au
numai o viziune asupra teatrului sau şi o
viziune asupra lumii şi a fiinţei umane. in
ultimii ani mă interesează mai mult să
construiesc decât să demolez. Părintele
Stăniloae spunea că acolo unde se
clădeste
' ceva e şi Dumnezeu, iar acolo
unde se dă râmă este Diavolul. în tot ceea
ce fac, mă gândesc la aceste vorbe înţe
lepte.
2. "Politeţea" mi se pare un criteriu
incompatibil cu profesia de critic. Cred că
e nevoie de dragoste de teatru. A nu se
confunda criticul îndrăgostit cu agentul
publicitar şi declaraţia sa de dragoste cu
aprecierile encomiastice.
3. Nu există nici o diferenţă în privinţa
verdictului asupra creaJiei, diferenţele
sunt la nivelul scriiturii. Intr-un cotidian,
dominantă este sinteza, într-o revistă de
specialitate - analiza.
4. Faptul că am privilegiul de a cunoaşte
din interior fenomenul la care asist îmi
amplifică bucuria.
5. Când o reprezentaţie îmi place şi mă
entuziasmează, împărtăşesc acest lucru rea
lizatorilor săi. Când spectacolul nu constituie
o reuşită, am un sentiment de jenă sau chiar
de iritare şi prefer să tac. Uneori "tăcerea"
este un răspuns şi atunci când refuz să scriu
o cronică despre acel spectacol.
6. La modul ideal, nu, dar practica de zi
cu zi demonstrează că acest lucru se în-

tâmplă. El devine grav când este
"manipulată" chiar judecata de valoare a
celui care o emite.
Constantin Paraschivescu
1.
2.
3.

Estetice, în primul rând.
Nu, în cronică. Da, în relaţiile cu artiştii.
De ţinută şi context. Într-o revistă de
specialitate eşti, ca să zic aşa, într-o com
petiţie indirectă cu confraţii, ceea ce,
parcă, te angajează mai mult. Apoi, explo
rând analitic domeniul, revista impune o
ţinută profesională mai elevată decât
publicaţiile nespecializate. Nu sunt, deci,
diferenţe de fond, care să afecteze ati
tudinea critică şi judecata, ci de structură
şi modalitate de exprimare, cred.
Deocamdată, cronica "de cotidian " nu
prea există, iar cea "de săptămânal ",
acolo unde e, fluctuează între profesio
nalism asumat ("România literară", "Con
temporanul ", "Familia ") şi capricii vede
tiste, cu sentinţe absolute unele, de sno
bism sau ignoranţă, cu abateri de la o
minimă rigoare altele, până la relatări
despre exasperarea produsă de auto
buzul care întârzie sau de taxiul ce nu
mai vine să ducă preţioasa persoană la
spectacol, galonate cu titlul de cronică
(nu mai dau exemple, că nu merită).
4. Nu, dimpotrivă, am mereu impresia că
în comentariu n-o exprim îndeajuns sau
în termenii pe care spectacolul i-ar meri
ta, când e bun. Şi reciproca: atunci când
sunt spectator "normal" la un spectacol
prost, mă bucur că nu trebuie să scriu
despre el.
5. O meteahnă personală care, în termeni
mai civilizati, se cheamă "inhibitie", mă
împiedică s�-mi spun părerea. Care, poa
te, nici nu s-a cristalizat bine. Dacă, totuşi,
trebuie s-o fac, în condiţiile mai delicate
când un spectacol nu mi-a plăcut, caut un
argument care să susţină asta.
6. Teoretic, da - fie că ţi-o spun, fie că nu.
Practic - ştiu eu?... de la caz la caz.
Uite, fac aici o mărturisire pe care n-aş fi
vrut s-o dau publicităţii. Eu am lucrat
după absolvire la revista "Teatrul" aproa
pe doi ani. Ce şansă mai bună şi-ar fi dorit
un tânăr condeier? Dar mi-am dat demi
sia pentru că un nou redactor-şef mi-a
aruncat pe jos cronica elogioasă la spec
tacolul Azilul de noapte montat de Liviu
Ciulei, pe care tot el îmi impusese s-o
scriu, asigurându-mă că-mi va respecta
părerea. Şi acum ţipa isteric că revista nu-i
a mea, nu-i a lui, e a partidului şi statului,
care promovează o ideologie marxistă
etc., etc. Şi, conform acestei ideologii,
spectacolul trebuia acuzat de formalism,
de tendinţe cosmopolite şi de ignorare a
spiritului slav. M-a somat s-o refac ... cum
naiba? Peste câteva luni, cam aceleasi
'
acuze incriminau spectacolul Cu m v ă
place, tot al lui Liviu Ciulei, ceea ce a
determinat o ripostă a artistului în
numele "teatralităţii" şi o masă rotundă
în care punctele de vedere contradictorii
i-au dat, oarecum, câştig de cauză, iar
dezvoltarea teatrului modern, legitimi
tate. Ce-ar fi trebuit să fac când mi-a
aruncat şeful cronica pe jos?
De-atunci, fireşte, nu mi s-a mai întâm
plat, acum nu se întâmplă ... dar, vedeţi
dumneavoastră, mai e ceva ce pluteşte în
aerul breslei: "Ce-ai văzut?" "Cutare..." "A!
porcăria aia!'" sau "Scrii despre Măniuţiu

si te iei de locomotiva lui din finalul
N opţii furtu noase? Nici atâta lucru n-ai
priceput?".
Reacţii fireşti, desigur, că altfel ce cauţi în
lumea breslei? Dar eu, cum să spun?... spun
cu vorbele lui Montaigne: "Nepotriviri le în
judecată nu mă supără, nici mă seacă,
numai mă trezesc şi mă dezmeticesc".
Natalia Stancu
1 . Mă simt atrasă către o descriere a ofer
tei dramatice şi apoi, comparativ, a celei
spectaculare - pentru a comunica, la ni
velul semnificaţiilor artistice, cu specta
torul. Mă simt obligată la o valorizare.
Criterii? Forta de comunicare a unei vizi
uni despre..: (ceea ce nu exclude şi o per
spectivă postmodernistă), făcută cu fan
tezie, cu artă ludică şi bucurie a jocului,
cu elemente de coerenţă stilistică şi
bogăţie sincretică; cu o anume directeţe
ce nu exclude ambiguităţile. Şi, nu în
ultimul rând, cu emoţie - medium artistic
din ce în ce mai rar în sălile de spectacol.
2. E nevoie de civilitate. Şi de ceea ce
Picasso numea proba mâinii - cultură,
lectură, stăpânirea textului, stăpânirea
conceptelor teatrale, sensibilitate faţă de
înnoire si
' deschidere si fermitate fată de
mofturi. Este nevoie, uneori, de directeţe.
Asa cum alteori este nevoie de o anume
a menitate, blândeţe, în formularea ver
dictului, care să facă mai suportabilă
judecata de valoare, ce nu trebuie nicio
dată el udată. Scriu cel mai uşor la specta
colele care îmi plac enorm şi la cele care
mă indignează.
3. De spaţiu. De întindere. De situare implicit, de context. De adresă, care, pen
tru mine, implică iubitorul şi, oarecum,
cunoscătorul de teatru, şi nu pe moş
Gheorghe sau parvenitul rătăciţi în sala
de spectacol. Dar la un ziar se impune o
mai mare accentuare a teatrului ca reflex
al vieţii (fără a ignora catena culturală). Se
mai impune o concentrare a analizei, o
vestimentare a ei în ceva mai mult spirit.
Şi, nu în ultimul rând, o cosmetizare prin
titluri şi imagine.
4. Rar - da. Cel mai adesea o amplifică. A
dovedi o maximă competenţă în
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diagnosticarea izbânzilor, a triumfului
creatorului - ce bucurie!
5. Depinde. Uneori simt nevoia să-mi
verific opinia în timp, " peste noapte".
Alteori, nu vreau să fiu brutală - "trouble
fete". Alteori, îmi spun opinia pe loc,
drept în faţă, dar fără violenţă.
6. Beneficiez de o libertate fără margini,
cu obligaţia de a scrie pe scurt şi de a
avea " portanţă" la cititori. Ca un mod de
a atrage cititorul, insist cât pot şi când
pot pe aportul vedetei.
Marina Constantinescu
1 . Principalul criteriu este, desigur, acela
al valorii. Dar un spectacol de teatru are o
mare complexitate. În orice apreciere
intră în joc textul, regia, scenografia, per
formanţa actoricească şi altele. Dintre
toate, fără îndoială, elementul-cheie este
regia. Aşa cum, sub bagheta unui dirijor,
o partitură sună într-un anumit fel, nicio
dată ca într-o altă interpretare, textul e
"
"citit de fiecare regizor conform unei vi
ziuni personale. Valoarea în sine a textu
lui este relativ indiferentă: unii regizori
pot înmormânta texte mari, alţii pot
exploata cu succes texte minore. Să ne
aducem aminte de extraordinarul spec
tacol făcut de Lev Dodin cu Stele pe
cerul dimineţii, un text anonim " . Iar
"
Shakespeare sau Cehov au avut parte de
destule funeralii regizorale. Sigur că
echilibrul între componentele specta
colului este delicat şi greu de măsurat cu
precizia unei balanţe. Câteodată actorii
"
"salvează montarea. Alteori memorabilă
poate fi scenografia. Şi, de ce nu, chiar
muzica. Însă pecetea o pune, după
părerea mea, regizorul. Spectacolul este,
în definitiv, opera lui. Nu am prejudecăţi,
dar cred că lucrul care contează este ca
regizorul să aibă o idee pe care s-o
urmărească până la capăt, astfel încât
spectacolul să fie un tot. Aşa mă poate
convinge un spectacol, chiar şi atunci
când ideea este "trăsnită".
2. E nevoie de civilizatie, ca în orice formă
de comunicare. Critic ul nu face concesii
(adică, politeţuri). El aduce argumente,
trebuie să se exprime clar, să se facă la
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rândul lui înţeles. Pe scurt, trebuie să
convingă, şi când îi place, şi când îi dis
place spectacolul. Despre politeţe nu
poate fi vorba decât în maniera de expri
mare. lnjurioasă este etichetarea fără
dovezi, nu pur şi simplu faptul că autorul
cronicii consideră spectacolu l " prost",
" " ' ".
" mediocru , esuat
3. Este o mare diferenţă. Numai cele din
urmă îşi propun să fie analitice. Celelalte
sunt mai degrabă nişte semnale. In aces
tea din urmă argumentele sunt succinte.
Diferă tipul de limbaj. Limbajul de cotidi
an se adresează unui public mai larg şi,
poate, vizează mai curând succesul decât
valoarea. Publicul revistei de cultură este
mai specializat, mai avizat. El are alte pre
tenţii. Cronicarul îşi adaptează demersul
în functie de publicul cititor. Asta, desi
gur, în principiu. In fapt, diferenţa este de
multe ori ignorată. Cronica de cotidian,
trebuie să aibă promptitudine. Din
păcate, e o regulă foarte rar respectată la
noi. Ar fi greu de imaginat o cronică în
"
" New York Times care să nu apară în
dimineaţa de după premieră. De aici şi
forţa unei cronici de cotidian care poate
lansa sau îngropa un spectacol. Se adau
gă şi credibilitatea semnăturii: când cro
nicarul are autoritate, cititorii merg " pe
mâna lui ", iar oamenii de teatru îl consi
deră redutabil.
4. Pentru criticul de teatru bucuria trece
prin înţelegere. Poate că spectatorul
obişnuit dovedeşte mai multă spontanei
tate. Dar aceasta nu înseamnă că poţi fi
critic de teatru fără să trăieşti bucuria
unei reuşite sau tristeţea unui eşec. In
această privinţă criticul este un spectator
ca toţi spectatorii, care îşi propune ceva
mai mult şi are o responsabilitate în plus:
să-i facă şi pe alţii să se bucure, să înţe
leagă. Spectatorul obişnuit este mai ego-
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ist, el duce acasă doar propria satisfacţie.
5. Cronicarul îşi exprimă public opinia.
Semnând articolul, îşi asumă răspunde
rea unei judecăţi. Dacă e solicitat, poate
găsi o modalitate de a-şi spune părerea
în particular, şi imediat după spectacol. In
ceea ce mă priveşte, simt nevoia să las
impresiile să se aşeze. Mi-e mai la înde
mână să mă pronunţ în scris, dând o
structură observaţiilor, decât să o fac ver
bal şi, în orice caz, nu în primul moment.
Cred că un cronicar are si el nevoie de un
timp de reflecţie.
6. Sigur că pot, dar nu e normal. Din feri
cire, n-am fost pusă într-o asemenea
situaţie. O publicaţie care apelează la un
cronicar o face în functie de valoarea lui
şi îi acordă încredere: Nu ştiu cum aş
reactiona dacă directorul " României lite
rare';, unde am rubrica permanentă, ar
încerca să-mi influenţeze judecăţile sau
să-mi spună cam cum să scriu. Probabil
că i-aş sugera să semneze el cronica. Asta
nu înseamnă că sunt opacă la observaţii,
la discuţii, mai ales atunci când se poartă
în cunoştinţă de cauză. Dar, până .la
urmă, cronica este opera mea, aşa cum
spectacolul este opera regizorului. Nu
cred în cronicile scrise în colaborare.
·

Ion Parhon
1 . Aceste criterii vizează temeinicia opţi
unii repertoriale şi calitatea textului; indi
vidualitatea (originalitatea), altitudinea
intelectuală şi modernitatea lecturii regi
zorale, capacitatea interpreţilor şi a sce
nografiei de a servi această lectură regi
zorală şi nu pe sine; măsura în care spec
tacolul dinamizează receptivitatea spec
tatorilor sau, dimpotrivă, o reduce la cote
alarmante de facilitate şi prost-gust.
2. Nu politeţe i se cere criticului, ci res-
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pect faţă de obiectul muncii sale şi de cei
pe care îi "judecă". Fără o brumă de res
pect, criticul nu e critic. Potrivit unui prin
cipiu kantian, nici om nu este.
3. Sunt pentru claritate şi simplitate în
ambele cazuri. Deci, nu limbajul (accesi
bil sau tehnicist) trebuie să le deose
bească, ci tonalitatea (directă, "fierbinte",
în primul caz, meticulos-analitică în cel
de-al doilea) şi dimensiunile argumen
taţiei ce însoţeşte judecata de valoare
prin care trebuie convinşi şi cititorii, dar şi
realizatorii, în legătură cu meritele sau
scăderile spectacolului. Din nefericire,
cronica de teatru tradiţională este pe cale
de dispariţie.
4. Pentru mine, cei doi "termeni " nu se
exclud unul pe altul. Dimpotrivă! Bucuria
de simplu spectator este aceea care tre
buie să alimenteze tonusul judecăţilor
criticului. La fel, şi nemulţumirea.
5. Dacă fug de la cocktailul de după pre
mieră, înseamnă că nici măcar cu câinele
meu nu doresc să discut despre specta
col. Asta, în ciuda faptului că, uneori, cele
mai fastuoase cocktailuri încheie tocmai
spectacolele lipsite de merite.
6. Conducerea sau profilul publicaţiei nu
pot influenţa decât în chip negativ opţi
unile, judecăţile ori limbajul cronicarului.
Mai ales când acesta e grăbit să se facă
" preş" în faţa "comenzilor". Cred că "pro
filul" publicaţiei nu îl poate absolvi pe
cronicar de civilitate şi bun-simţ.
Irina Coroiu
1.

După criteriile estetice specifice actu
lui critic în materie de teatru. Neuitând
niciodată dezideratul lui Thibaudet: ca
instrument de cunoaştere, critica poate
aspira să devină ... a zecea muză!
2. Politeţea e o formă de respect nu nu-

mai faţă de semeni, ci şi faţă de tine în
suţi. Aşa că, alături de gust - prima şi ulti
ma treaptă a judecăţii de valoare -, po
liteţea face parte din arsenalul criticului.
3. Depinde de natura cotidianului sau săp
tămânalului, de standardul de intelectu
alitate pe care şi-1 doreşte (sau îl are) pu
blicaţia respectivă. Evident, se poate
opta pentru o cronică .,de întâmpinare",
pentru o cronică .,de larg consum" sau
pentru o analiză critică autentică, menită
să orienteze receptarea, dar şi să păstreze
(cu predilecţie în paginile sau revistele
specializate) cât mai exact şi cât mai mult
din efemerul artei teatrale căreia criticul
e de presupus că-i este fidel slujitor.
4. Când practici o meserie - fie ea şi aceea
de critic - din pasiune, a privi înseamnă şi
trăire esenţializată, şi lectură specializată,
adică o participare obiectiv-subiectivă care
nu exclude defel plăcerea şi nici bucuria.
Tocmai pentru că te invită să refaci la rândul
tău travaliul artistic, iar creatia este un dar.
5. Este recomandabil să n u dai verdicte
pripite, ci să aştepţi să ţi se sedimenteze
impresiile, să-ţi cântăreşti remarcile şi să-ţi
elaborezi opiniile. Şi aceasta din respect
chiar pentru munca depusă de artişti. în
cazul unei păreri defavorabile, formularea
elegantă se impune, pentru că un critic nu
are voie să jignească un creator. in nici o
situatie.
6. in t rebarea se referă la două subiecte.
La primul am răspuns deja la punctul 3.
Da, judecata de valoare poate fi influ
enţată de profilul sau de conducerea
publicaţiei, care îşi poate permite să
pretindă ceva anume sau chiar să inter
vină în stilul de redactare al cronicii dra
matice. Cât de corect şi conform cu etica
profesională este acest lucru rămâne la
aprecierea fiecărui "imixionist" ...
Dramatică devine situaţia când criticul

nu înţelege să abdice de la criteriile şi
stilul său de lucru pentru că nu poate
accepta să renunţe la ceea ce a trudit din
pasiune o viaţă: propria reputaţie. El se
vede atunci scos din joc, nemaiavând
unde să-şi exercite profesia-pasiune.
Doru Mareş
1 . Fireşte că, atunci când e vorba de evalu
area unui spectacol, singurul criteriu posi
bil este cel estetic; nici nu pot fi concepute
altele. E drept, dacă spectacolul este plicti
cos - şi, slavă Domnului, avem parte de aşa
ceva! -, criteriul de .,rezistenţă" devine cel
al lungimii picioarelor actriţelor (cu posibi
litatea de a le vedea, uneori, până sus).
Şi dacă în distribuţie sunt numai actori?
E groaznic, pentru că, până în momentul
de faţă, nu mi-am descoperit înclinaţii
homosexuale.
2. Da, avem permanent nevoie de politeţe
şi nu văd cum am putea trăi fără ea.
3. De spaţiu. Avantajul de a scrie la un
cotidian şi/sau într-una din revistele
săptămânale este acela de a schimba mai
puţin retorica şi mai mult modul de
adresare, pentru că una este să concen
trezi ceea ce ai de spus într-o pagină de
print şi alta să te .,răsfeţi" scriind cinci sau
zece. Oricum, dacă ceea ce ai reuşit să
demonstrezi în zece pagini nu eşti în stare
să .,aduni" - la nevoie - într-una singură,
cred că e mai bine să renunţi la .,prostia"
de a te socoti stiutor în ale teatrului, când
cu adevărat ştiutori sunt doar artiştii.
4. Mărturisesc că aceasta este singura
întrebare prost gândită din tot chestio
narul; dar, în acelaşi timp, e şi bine gân
dită, dacă adăugăm un lucru: am ajuns noi toţi - la concluzia că nu există public,
ci publicuri. Ca atare, fiecare spectator îşi
are propria sa bucurie. Eu, oricât m-aş
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chinui, nu pot deveni un spectator ce n-a
auzit încă de alfabetul teatrului. Ciobanul
de la munte, care vede pentru prima dată
un spectacol, se bucură într-un anume
fel. Nu sunt gelos pe bucuria lui şi, mai
mult ca sigur, lui nu-i pasă de bucuria
mea. Trăiesc şi scriu despre bucuria mea.
Sau - şi de multe ori se întâmplă astfel despre dezamăgirea, despre plictiseala şi
despre îngrozitoarea mea enervare. E şi
asta o bucurie!
5. Nu vorbesc neîntrebat, dar, dacă sunt
interpelat, spun exact ceea ce urmează
să scriu. Dacă spectacolul e bun, laud, ba
chiar îi pup pe creatori; dacă e prost, evi
dent că nu pot rămâne la şpriţul de după
premieră şi plec cu coada între picioare.
6. Judecata de valoare, nu; modul în care
este redactată, însă, da. Este şi motivul
pentru care evit - şi voi evita întotdeauna
- să colaborez la gazetele sau la revistele
care îmi provoacă o senzaţie de greaţă.
(Trebuie să recunosc că majoritatea cotidi
anelor, a săptămânalelor şi a lunarelor îmi
provoacă o astfel de stare. E drept, nu şi
revista care găzduieşte această anchetă!)
Margareta Bărbuţă
1 . Este problema capitală a criticii de tea
tru. Criteriile mele se grupează în jurul a
două întrebări: ce şi cum? Ce anume
comunică spectacolul, în integralitatea
sa de operă de artă colectivă, şi cu ce
mijloace? Apreciez îndeosebi specta
colele care comunică adevăruri nou
descoperite sau, în orice caz, interesante,
despre viaţă·, despre condiţia umană. Da
că e vorba de un spectacol cu o piesă cla
sică, apreciez privirea nouă a creatorilor
de azi asupra operei dramatice respecti
ve, fără a fi o partizană a ingerinţelor în
text, dar şi fără a le respinge a priori. Ceea
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ce contează e rezultatul, ca operă scenică
nouă şi, în acest rezultat, fantezia şi toto
dată rigoarea mijloacelor artistice joacă
un rol important.
2. Da, neapărat.
3. Din punctul de vedere al criteriilor, nici
una. Altfel, în funcţie şi de spaţiul acor
dat, cronica de cotidian ar putea avea un
mai pronunţat caracter informativ, exe
geza estetică, istorică, teoretică cerând u
şi drepturile depline în revista de specia
litate. Dar asta depinde şi de capacitatea
de adaptare a criticului.
4. Sunt un spectator normal, care iubeşte
teatrul.
5. Nu obişnuiesc. Dacă, totuşi, unii creatori
mă aşteaptă la ieşire, mă feresc să le strict
bucuria şi convingerea că au fost extraor
dinari, mulţumindu-le graţios. E neplăcut
să jigneşti un artist sensibil, care ţi-a dăruit
de pe scenă tot ce a avut mai bun.
6. Da, pot. Dar, în ceea ce mă priveşte, nu
cred.
Saviana Stănescu
1. Îmi place să cred că evaluez un specta
col după criterii exclusiv estetice. Sigur că
intervin şi nişte imponderabile de tipul
gust, dar la fel de sigur este că există şi
nişte constante axiologice pe care orice
om onest, cultivat şi teatromergător îşi
întemeiază, conştient sau inconştient, o
opinie critică. Mă străduiesc să descom
pun spectacolul în elementele sale - text,
regie, actorie, scenografie, muzică, miş
care scenică, lumini -, să le analizez pe
fiecare în parte, iar apoi să-I recompun şi
să judec ansamblul, sinteza artistică. Ţin
seama de intenţia creatorilor şi pro
blematizez modul în care aceasta s-a
împlinit sau a eşuat, într-un efort de
obiectivare ulterior receptării " calde",
subiective. Vă imaginaţi, sper, că schiţa
teoretica-idealistă de mai sus poate
suferi câteodată - foarte rar, bineînţeles 
infinitesimale modificări practice.
2. Este nevoie de politeţe în relaţiile uma
ne, sociale ale criticului. În ceea ce pri
veşte textul său este nevoie de onesti
tate, de adevăr, de argumente, de per
sonalitate, de plăcere a scrisului, de lec
turi adecvate si, nu în cele din urmă, de
talent literar, ca forme de respect şi poli
teţe faţă de actul artistic pe care-I comen
tează.
3. Cronica de cotidian (din ce în ce mai
rară la noi, din păcate) trebuie să ţină
seama de faptul că se adresează unui
public mai larg, în mare măsură nefami
liarizat cu termenii exegezelor de specia
litate, căruia este nevoie să i se explice pe
înţeles judecata critică asupra unui spec
tacol. Fără a face concesii din sfera "cu
liselor picante", cronica de cotidian nece
sită totuşi un anume coeficient de atrac
tivitate, de atragere a cititorului către ea,
de seducţie nefacilă - dacă se poate. Într-o
revistă de specialitate criticul îşi poate
permite luxul elevaţiei, al referinţelor
calofile, al analizelor comparate, al gratu
ităţii teoretizante etc. pentru că publicul
său ţintă are cu totul alt orizont de aş
teptare.
4. Asta este într-adevăr o problemă, cri
ticul riscând ca, o dată cu trecerea timpu
lui, să i se atrofieze organul plăcerii sim
ple, directe a receptării unui spectacol. ·
Eu ţin enorm la păstrarea acestui "dilet-
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tare" fără de care criticul câştigă un bis
turiu ultrasterilizat, pierzând însă singura
punte de legătură cu creatorii de teatru:
emoţia. în lipsa acesteia, discursul critic
nu mai este decât un demers paralel,
rigid, uscat, poate util, dar total neintere
sant.
5. Îmi reproşez că uneori, din dorinţa de a
nu strica bucuria unor oameni care s-au
concentrat pe scenă, debitez un şir de
banalităţi convenţionale. E foarte urît,
dar nu pot să promit că nu se va repeta.
De fapt, mondenităţi le de după premieră
îmi dau o ciudată "febră a platitudinii",
să-i zic. Frazele inteligente mă ocolesc cu
îndârjire, aşteptându-mă la ieşirea din
teatru sau, şi mai departe, la uşa blocului
în care locuiesc.
6. Tocmai asta-mi place la " Adevărul
Literar si Artistic" - sunt lăsată să scriu ce
cred si c um cred, stilul meu ludic fiind to
lerat/apreciat chiar şi în nuanţele sale
cele mai nonconformiste. Acest lucru îmi
stimulează creativitatea şi-mi conservă
bucuria de a scrie.
Irina Budeanu
1 . Dacă un spectacol este " o corolă de
minuni a lumii ", aşa cum ar spune Lucian
Blaga, atunci criteriul pe care îl iau în
seamă este valoarea artistică a specta
colului, adică valoarea lui culturală. Res
tul, şi aici intră o mulţime de alte criterii
(concepţia regizorală, relaţia de comuni
care armonioasă între actori, regizor,
scenografi, muzicieni şi autorul drama
tic), are o importanţă deosebită, dar nu
poţi vorbi despre respectarea lor decât
după ridicarea cortinei, când eşti în faţa
spectacolului de teatru. O dată cu acest
moment începe aventura artistică.
2. E nevoie de politeţe, în măsura în care
e nevoie de educatie. Cu alte cuvinte,
politeţea este intri nsecă actului de co
municare între oameni, mai ales când
aceştia sunt critici. Cum, trăind într-o
lume de multe ori anarhică, politeţea ar
trebui să devină obligatorie, ea este un
însemn a ceea ce odată se numea "codul
bunelor maniere".
3. Există diferente
· substantiale. Cronica
de cotidian este " live", empatică, partici
pativ-emoţională şi poartă amprenta
temperamentului jurnalistului respectiv,
fiind încărcată de un subiectivism relativ.
în ceea ce priveşte cronica dintr-o revistă
de specialitate, ea presupune informare
îndelungată, o documentare temeinică,
o cunoaştere în profunzime a actului
teatral, cu tot ceea ce implică acesta. Este
o cronică " la rece", în care ar trebui să dis
pară subiectivismul; singurele lucruri
care trebuie să domine mintea si mâna
celui care scrie sunt luciditatea, obiectivi
tatea, dragostea de ceea ce presupune
arta ca fenomen teatral, responsabilitate
în faţa lectorului, dar şi a istoriei.
4. Cele două ipostaze, cea de spectator şi
cea de observator critic al actului teatral,
se conjugă în mod fericit, ele fiind com
plementare. Bucuria actului receptat este
împlinită în cazul criticului care nu are
nici un fel de partis-pris-uri şi poate să se
e�oţioneze cu ştiinţă şi discernământ.
5. In general, nu obişnuiesc să comunic
opinia mea despre un spectacol creato
rilor lui imediat după ce s-a lăsat cortina.
Dintr-un motiv lesne de înţeles: tot ceea
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ce ai văzut şi ai simţit în seara respectivă
trebuie să se aşeze în matca gândirii pre
lucrate de propria sensibilitate.
6. în cazul suplimentului " Rampa " al zia
rului "Azi " nici nu se pune problema unor
ingerinţe. Este, în sensul cel mai adevărat
al cuvântului, un supliment indepen
dent, care nu aparţine nici unei tabere,
nici unui clan. Singura "influenţă " asupra
judecăţii de valoare a celui care îşi expri
mă opiniile este adevărul.
Felicia Mihali
1 . în mod normal ar trebui ca fiecare nou
spectacol să-ţi schimbe perspectiva de
receptare. Nimic nu este mai periculos
decât un unic etalon de evaluare. Un cri
tic bun se fereşte de criterii unice, de ie
rarhii prea rigide, de teorii şi teoreme.
Există spectacole în care actorul este
totul şi spectacole în care el este eclipsat
de decor, muzică etc. Asta nu înseamnă
că între aceste elemente nu se poate
pune semnul egalităţii în ceea ce priveşte
valoarea. fn locul "criteriilor" as' vorbi de
"
" preferinţe . Din păcate, ele sunt cele
care dictează de multe ori, iar criticul nu
se poate sustrage întotdeauna tiraniei
lor.
2. în cazul unui critic talentat nici o cali
tate nu poate fi comparată cu flerul, un
soi de instinct completat şi perfecţionat
de educaţie. A şti de la început dacă un
spectacol este bun sau nu devine cu tim
pul calitatea indispensabilă în cariera
unui critic. Politeţea. exagerată este de
multe ori concesivă. In teatrul românesc
există şi aşa prea multe prietenii.
3. Prima diferenţă importantă se referă la
timpul de elaborare a unei scrieri, iar
acesta este în defavoarea cronicarilor de
la cotidian. A doua se referă la pregătirea
cititorilor; cei ai cotidianelor, nefiind de
specialitate şi uneori nici interesaţi de
domeniu, nu citesc articolele despre
teatru decât în măsura în care lectura le
poate procura o distracţie.
4. Bucuria unui spectacol bun nu poate fi
umbrită de nimic şi în nici un caz de fap
tul că trebuie să scrii despre el. Criticul
a re avantajul de a-şi putea exprima
entuziasmul, în cazul unui spectacol bun,
şi dezavantajul de a-şi da pe faţă
dezamăgirea, în cazul unuia prost.
Păstrând proporţiile, relaţia dintre critic şi
cititor devine una de tip profesor-elev.
Explicând altuia, ajungi să înţelegi şi tu
mai bine. La baza acestei relatii
' trebuie
să stea convingerea primului că numai
prin experienţă şi vârstă ştie mai mult
decât celălalt. Ca să fie eficientă, peda
gogia are nevoie de multă discreţie,
decenţă şi diplomaţie.
5. Nu prea am ocazia să mă întâlnesc cu
actorii imediat după spectacol. Dar atunci
când s-a întâmplat, am considerat că este
sub demnitatea unui cronicar să mintă pe
cineva, fie acesta actor, regizor sau
scenograf. Este de datoria lor să ştie
adevărul şi de datoria noastră să li-1 facem
cunoscut.
6. Mai mult decât directorul ziarului,
adevăratul patron şi cenzor este cititorul.
În cazul unui cotidian acesta este deo
sebit de egoist şi de intolerant. El s-a
obişnuit să cumpere publicaţia pentru
informaţie, nu pentru eseuri. Calităţile pe
care le pretinde sunt concizia şi obiecti-

vitatea, chiar şi atunci când sunt doar
aparente. Când un cronicar se plânge de
această tiranie înseamnă că se află la
locul nepotrivit. Nimeni nu te obligă să
scrii la o publicaţie ce contravine propri
ilor principii. Iar dacă este vorba de o
oarecare concesie, ea se referă la limbaj,
nu la idei. lntuiţiile bune sau rele se
păstrează, indiferent că scrii douăzeci de
rânduri sau o sută, că foloseşti toată
masa vocabularului sau numai fondul
principal.
Sebastian-Vlad Popa
1 . Singurul criteriu este emoţia. Se întâm

plă uneori să plonjez în straniul inteligent
al discursului de pe scenă, care-mi pro
voacă întâi o emoţie difuză, neprecizată,
apoi emoţia se decantează, devine " re
ce", analitică, pentru ca, în cele din urmă,
să simt că adevărul pe care mi-I comu
nică spectacolul se înfierbântă şi că mi-I
asum organic. Am descris aici experienţa
ideală de spectator. De multe ori nu
trăiesc decât un flux de umori, fără nici o
emoţie. Pentru mine, emoţia înseamnă
valoare. Bine ar fi să nu se confunde
popularitatea genurilor minore şi, în ge
neral, însăilările după reţete care "aduc
publicul în sala de spectacol" cu emoţia
artistică. Mai trebuie oare spus că emoţia
artistică este o funcţie cunoscătoare, nu
doar o simplă petrecere de senzaţii?
2. Etimologic, politicos e sinonim cu
urban, dacă nu mă înşel. Cum orăşeni
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suntem toţi cei de prin preajmă ...
Bine, dacă înţelegeţi prin politeţe, ipocrizie,
atunci sunt împotriva " politeţii". Dar când
spun politeţe mă gândesc la civilitatea
actului critic care, paradoxal, poate îngădui
cruzimea, dar în nici un caz grosolănia.
3. Bănuiesc că la cotidian se poate face
analiză de spectacol tot atât de bine cum
se face în presa culturală. Probabil că la
ziar relatarea trebuie să fie mai sintetică
şi să aibă şi un aspect publicitar. Dar nu
are voie să rateze ceea ce aşteaptă citi
torul ca informaţie de prim ordin: deco
darea spectacolului, o nouă sintaxă, reve
latorie a lui si nu doar o trâmbită de
nume şi de a necdote din jurul repr�zen
taţiei de teatru.
Dar întrebarea se referă la realitatea pre
sei noastre de azi. La revistele de cultură
se scrie cronică, iar la majoritatea cotidi
anelor - mai exact, acolo unde nu sunt
redactori sau colaboratori critici de
teatru - se face trâmbită. Interesant ar fi
de văzut ce s-ar putea spune despre
cronicile considerate a fi profesioniste.
4. Nu sunt niciodată crispat de ideea că
trebuie să fiu lucid - sau obiectiv, cum se
spune. Mă duc întotdeauna la teatru ca
să fiu subiectiv. Mă duc pentru a-mi
procura plăcerea în beneficiul foarte
strict al meu, egoist.
5. Sunt foarte neîndemânatic, dar re
cunosc că îmi place să fiu neîndemânatic.
Imediat după spectacol, de obicei, mă
manifest destul de zgomotos. Simt
nevoia să spun tot... Majoritatea criticilor

de teatru, când ies de la spectacol, sunt
impenetrabili. Chinezeşte. Sau, cel puţin,
discreţi. Eu, în schimb, nu reuşesc să fiu
deloc prudent. Comunic imediat, întreb,
mă agit. Nici atunci când nu-mi lămuresc
vreo şaradă, vreo aluzie mai complicată,
vreun cifru nu mă crispez şi nu mă
ascund. Iar când spectacolul mă entuzi
asmează îmi vine să dansez. Dimpotrivă,
se întâmplă să-I bruschez "critic", chiar în
seara aceea, pe protagonist. Nu caut cu
orice preţ prilejul, dar nici nu-l ocolesc.
Mă iluzionez si
· eu că îi comunic creatoru
lui de teatru, şi încă mai omeneşte decât
prin presă, o informaţie care s-ar putea să
nu-l lase indiferent.
Revenind la o întrebare de mai devreme:
sunt politicos; politician nu sunt.
6. in ceea ce mă priveşte, niciodată.
Există cel mult constrângeri de ordin
"
" locativ , ceea ce e firesc. Pe deasupra,
revistele de teatru sau rubricile de teatru
în România nu sunt polarizate ideologic,
nu cultivă estetici teatrale. Cum nu mai e
actuală critica de directie în nici un terito
riu artistic, cronicarii de teatru n-au pe ce
baricade să lupte. Ei se pot grupa cel
mult în functie
' de afinitătile lor subiec
tive sau de strategia carierei lor în
breaslă. lnsă chiar şi aşa stând lucrurile,
mi-este imposibil să acuz critica de teatru
de la noi de neonestitate.
Anchetă real izată d e
Mirona Hărăbor
Marinela Ţepu�

Universitatea
de · Artă Teatrală
si Cinematografică

noua · dramaturgie

cum şapte sau opt ani, un grup de proaspeţi absol
venţi ai unei şcoli de teatru din Londra, Central School
of Speech and Drama, au reuşit să strângă aproape
şase mii de cărţi pentru Universi�atea de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Bucureşti. In principal, volume de
teatru, dar şi proză, eseuri, critică literară, teatrală, cine
matografică. Toate donate, unele cu dedicaţii - apăreau
nume ca Sir John Gielgud sau Peter Brook. Britanicii au
închiriat un mijloc de transport, le-au adus ei înşişi la
Bucureşti şi au lucrat o săptămână, confecţionând rafturi
pentru cărţile respective (imaginându-şi probabil din start
reacţia foarte probabilă a românilor, care se vor lua cu
mâinile de cap în faţa unei cantităţi de muncă neprevăzute,
blestemându-si
, zilele).
Condiţia iniţia lă fusese ca biblioteca aceasta să fie separată
de biblioteca centrală a universităţii, urmând ca doi studenţi
să fie angajaţi cu câte o jumătate de normă ca bibliotecari.
Decanul şi rectorul de la data respectivă au fost cooperanţi şi

biblioteca s-a inaugurat rapid. Tinerii actori britanici au ple
cat mulţumiţi, donând inclusiv o maşină pentru confecţionat
legitimaţii în ţiplă.
Un timp, am continuat să-i asigur că biblioteca funcţionează.
Şi ea funcţiona. Româneşte, desigur.
Cu cărţi împrumutate fără a fi înregistrate nicăieri, cu un pro
gram aleatoriu, până când o studentă la Teatrologie, mai
conştiincioasă, a reuşit să ia volumele în evidenţă. Dispă
ruseră deja peste o mie de cărţi. La un moment dat, fondul
s-a vărsat totuşi la biblioteca mare a universităţii. Vreo patru
mii şi ceva de cărţi au sporit zestrea singurei biblioteci spe
cializate în teatru şi film din România. " Acum să vezi ", m-am
gândit, "ce titluri noi vor apărea la examenele de teatru con
temporan şi la cele de absolvire la Casandra."
Ei bine, n-au apărut. Şi Casandra continuă să prezică plic
tiseala tot mai mare care se aşterne peste teatrul românesc.
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Ce amintiri aveţi din studenţia de la
Târgu-Mure�?

Frumoase, pentru că lucram foarte mult.
Profesorul meu, Constantin Codrescu, o
personalitate complexă, o natură sensi
bilă, profundă, fin cunoscător al psiholo
giei umane, mi-a insuflat dorinţa de a
face şi credinţa în ceea ce fac. in această
perioadă, începând cu anul III de studiu,
am colaborat cu Teatrul National
din
·
Tărgu-Mureş, apropiindu-mă mai mult
de procesul de creaţie. in acei frumoşi ani

de studenţie am parcurs diverse zone ale
universului specific - tragedia antică,
commedia dell'arte, teatrul shakespeari
an, teatrul realist, teatrul poetic.
Dar despre scurta perioadă de la Satu
Mare �i despre colegii de acolo?

Pentru mine, perioada de la Satu Mare se
rezumă la realizarea a două roluri şi a
unui recital, o perioadă marcată, însă, şi
de bucuria întâlnirii cu regizoarea Szab6
Agnes, care a terminat la clasa Cătălinei
Buzoianu. Aici am lucrat la spectacolul, în
premieră pe ţară, Amphytrion de Peter
Hacks - rolul Jupiter. Perioada Satu Mare
este cea a unui început de drum.
Care au fost rolurile mai importante
interpretate la Târgu-Mureş, Satu Mare,
Cluj (regizorii, partenerii de scenă...)?

La "şcoala" din Târgu-Mureş am jucat
Treplev din Pescăruşul de Cehov, în regia
lui Kincses Elemer, rol cu care mi-am dat
şi examenul de diplomă; Jimmy Porter
din Priveşte înapoi cu mânie de John
Osborne, Tipătescu din O scrisoare pier
dută de Caragiale, cele două personaje,
Anciughin şi Kamaev, din Anecdote
provinciale de Vampilov. Imi amintesc
cu drag de Amphytrion, pentru că eram
o trupă de tineri; a fost ca o continuare a
stării de studenţie. Am mai jucat într-o
piesă de Constantin Cubleşan, Camera
de hotel, personajul Bobby, alături de
Camelia Maxim şi Radu Amzulescu de la
Odeon. Debutul meu pe scenă a avut loc,
de fapt, când eram în anul IV; am fost
chemat la Cluj să joc Christopher
Flanders din Trenul cu lapte nu mai
opreşte aici de Tennessee Williams, un
text superb, în premieră pe ţară, în regia
unei mari regizoare - după părerea. mea,
şi nu numai - Kov;ks lldik6, care era, de
fapt, o regizoare de teatru de păpuşi. Au
urmat foarte multe roluri dragi mie: Casio
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din Othello, El din Nu sunt Turnul E i ffe l
de Ecaterina Oproiu, Abram din Roata cu
patru colţuri a lui Kataev, Vitek din
Melodie varşoviană de Leonid Zorin. A
fost o perioadă foarte plăcută, când am
lucrat cu regizori importanţi: Victor
Tudor Popa, Andrei Mihalache; am jucat
cu Catrinel Dumitrescu în vreo patru
spectacole şi, tot atunci, Mihai Măniuţiu
mi-a încredinţat un rol principal impor
tant în Omul cu mârţoaga a lui George
Ciprian (personajul Nichita), unde am
jucat alături de Miriam Cuibus, Anton
Tauf, Gelu Bogdan lvaşcu, Melania Ursu şi
alţi actori importanţi. Vreau să precizez
că, în Trenul cu lapte , am avut-o par
teneră pe Silvia Ghelan, cu care m-am
înţeles foarte bine din prima clipă şi până
astăzi. Am colaborat cu Sorana Coroamă
Stanca, în două spectacole foarte ten
tante: într-un rol de teatru poetic, scris
chiar de Sorana Coroamă - Seară de
dans - şi în Cafeneaua lui Goldoni. Cam
asta îmi aduc aminte din acea perioadă.
...

Aţi putea să ne spuneţi ceva despre
viaţa dumneavoastră de familie?

Am avut o viaţă de familie normală; eram
căsătorit, pe atunci, cu actriţa Melania
Ursu şi totul a fost frumos până la un
moment dat, apoi n-a mai fost atât de
frumos şi am hotărît, prieteneşte, să ne
despărţim. Avem un copil împreună Alexandru -, de care am avut grijă din
clipa în care s-a născut şi până în ziua de
azi, şi voi avea grijă atâta timp cât voi trăi.
E suportul meu moral şi cel mai bun lucru
pe care l-am făcut până acum. Restul
putea să nu fie.
Cum a fost contactul cu pedagogia?

S-a produs acum a proape zece ani,
alături de colegul meu de la C l uj,
Anton Tauf. Am fost asistent la clasa
condusă de el - un lucru pe care l-am

acceptat cu sufletul deschis şi cu mu ltă
încredere că l ucrurile vor merge bine.
Au mers bine până într-o zi, apoi şi
această experienţă a eşuat, cu mva. Aşa
e viaţa, nu poţi să le a i pe toate. Clasa a
fost prel uată de doamna Sorana
Coroamă Stanca. Lucram ca asistent
alături de Miriam Cuibus, şi cred că
prima promoţie, sau cei care au ieşit
din şcoală ca fi ind pri ma promoţie, a u
dovedit, acolo unde lucrează, faptul că
sunt bine pregătiţi. Asta spune mai
mult decât orice şi, când vezi că
oamenii cu care ai avut de-a face dau
.,primii mugu ri ", au realizări profesio
nale, nu poţi să fii decât fericit.
Contactul cu pedagogia este impor
tant pentru mine, pentru că am posi
bilitatea de a lucra cu tineri care, chiar
şi atunci când greşesc - sau fac ceva
care nu e bine şi nu are legătură cu
conditia de student-actor -, o fac cu
cand oa re. Dacă aş putea să-i determin
să-şi păstreze puritatea,
tinereţea, pofta de viaţă
si de lucru cât mai mult
t imp, atunci cred că le-ar
fi iertate şi greşelile. Dar
asta nu decid eu, este o
forţă deasupra, pentru că
nu în fiecare zi pogoară
Dumnezeu asupra noas
tră. E un fel de şcoală şi
pentru mine, pentru că
mă ţine în formă. Poate,
dacă n-aş fi pedagog, n
ar trebui să gândesc atât
de mult. Mă consider un
actor instinctual, mai
mult decăt unul care
găndeşte foarte m u lt.
Pedagogia mă ajută pen
tru că, atunci când dau
indicaţii, mă pun în
pielea acel ui om tocmai
ca să nu încerce să mă
copieze pe mine sau să
i ntre într-o relaţie sau
într-o situaţie scenică aşa
cum aş face-o eu. Recu
nosc că sunt un pic ego
ist, pentru că fac acest
efort şi spre binele meu.
Cred că sunt foarte puţini
oameni care pot să facă
pedagogie şi, pentru că
mi s-a confirmat până
acum că am oarece calităti, cred că e
de datoria mea să-i ajut pe aceşti fraţi
mai mici. Cred că pedagogia de teatru
nu se poate face de pe poziţii de forţă,
ci numai într-o stare de graţie, ca într
o familie foarte unită, unde oamenii se
respectă, se iubesc şi, bineînţeles, mai
şi greşesc.
De ce aţi plecat, după atâţia ani, la
Bucureşti?

Fiecare actor îşi doreşte să ajungă unde
va. Niciodată nu te poţi opri. E un drum
care are un singur sfârşit: moartea fizică.
Ca orice actor, sper la mai mult, la noi
întâlniri, care să mă schimbe. Asa că am
decis, deşi trecut de 40 de ani, s� merg la
Bucuresti, fiind chemat (nu am cersit eu
să merg ). Am fost primit foarte bine, am
reuşit ca, într-un an şi jumătate, să inter-

pretez cinci roluri principale, care m-au
făcut să mă simt "important". Am întâlnit
oameni minunaţi, parteneri extraordi
nari, de la care am învătat foarte mult,
pentru că meseria asta ni c iodată n-o ştii ...
Nu există lecţii de viaţă scrise, nu există
nici lecţii de teatru scrise. Există nişte
tratate despre ce înseamnă viaţa, precum
şi nişte cursuri de arta actorului. Foarte
greu de aplicat; ele cuprind nişte noţiuni
generale, formează ceva rotu nd, dar
când intri pe acel tărâm mişcător, începi
să pluteşti, ca într-o stare de impondera
bilitate. E ca un ideal pe care vrei să-I atingi
şi e mai bine să nu reuşeşti, pentru că te-ai
putea prăbuşi.
Implinirile v-au venit mai mult din zona
profesională sau din cea afectivă?

Mi-au venit de peste tot. Dumnezeu m-a
.,cadorisit", mi-a dat un copil superb, pe
care îl iubesc mult, pe care îl cresc cum

cred eu că e mai bine, asa că mă simt un
om împlinit. Reuşite profesionale, iarăşi,
am avut. Am simţit dragostea publicului,
mi-au plăcut rolurile pe care le-am făcut,
n-aş avea de ce să fiu nemulţumit; poate,
doar puţin obosit. Meseria asta nu e o
luptă cu ceva din afara ta, ci doar o luptă
cu tine însuţi. Intotdeauna vei câştiga
războaie dacă tu vei fi propriul tău
duşman. Niciodată să nu fii mulţumit cu
ceva .,călduţ", cu ceva ce faci .,la prima
mână"; să te iei la întrecere cu tine, nu cu
alţii.
Debutul în film l-aţi aşteptat

...

1 5 ani!

Se stie cum se fac filme în România, mai
ales după 1 989. Bineînţeles, ca orice
actor, îmi doream să fac şi film, şi televi
ziune, pentru că e important să te poţi
exprima şi altfel. A venit un rol principal

în .,Craii de Curtea Veche", am văzut cum
e să faci film şi am avut marele noroc să
lucrez cu Mircea Veroiu. Romanul e una
dintre cele mai frumoase cărti care s-au
scris vreodată în literatura ro mână, şi nu
numai.
In ce zodie sunteţi, ce temperament
ce preferinţe aveţi?

şi

După zodiacul chinezesc, Şarpe. Cred
că mi se potriveşte bine. După cel euro
pean, Fecioară, cu ascendent în Scor
pion, deci, iarăşi e bine. Sunt un tip
coleric, uneori isteric; cert e că nu sunt
calm. Îmi place ce fac acum: televi
ziune, radio, îmi place să fiu pedagog,
amant, fiu, tată. Imi plac cărţile bune, le
iau de la bibliotecă, pentru că la librărie
sunt prea scumpe, văd şi filme, dacă
am bani îmi place să merg şi la dis
cotecă, şi la restaurant, cu condiţia să
fie toate de bună ca litate.

Aţi avut sau aveţi vreo neîmplinire
majoră?

Eo
Ca oricare om, am avut, bineinteles.
'
neîmplinire când treci printr-u n divorţ.
Au fost oameni cu care m-am întâlnit si
nu m-am,înţeles, nu i-am înţeles nici eu
pe ei, nici ei pe mine, dar astea sunt
lucruri fireşti şi aparţin vieţii. Cred că
pământul ăsta, pe care trăim, nu e Raiul.
Altfel, nu s-ar mai vorbi de Rai. Dar viata
ar trebui luată aşa cum e. Şi trebuie să te
lupţi cu ea. lnsă, în primul rând, cu tine
însuţi.
Care credeţi că este cel mai important
sentiment uman?
.

Iubirea. Pentru că ea dă sens vieţii.
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tripper-ul este o categorie socio
profesională post-decembristă,
ante-reformistă şi pro-feministă.
E un personaj atât de monden şi de
picant, încât merită emisiuni-portret pe
posturi de televiziune particulare, cum nu
pupă prim-soliştii Operei. Prototipul de
stripper e bine clădit, nu neapărat foarte
june, dar bine întreţinut, cu muşchiuleţul
conturat la sala de forţă. Are plete de rock
er (e mai sexy), niciodată barbă (ar da prea
intelectual). Tn civilie poartă haine de fir
mă, dar e conştient că maiou! alb, foarte
decoltat, şi pantalonii strâmţi, de piele, îl
avantajează. Nu suferă de pudoare şi nu
are prejudecăţi vestimentare sau sexuale.
Se mişcă bine din naştere şi a învăţat să fie
provocator. Poate fi student sau licenţiat,
lucru cu care se mândreşte discret. Chiar
dacă nu e, se străduieşte să nu facă în mod
făţiş caz de isteria feminină pe care o
provoacă. Provenind din medii sociale
modeste, a descoperit că striptease-ul îi
oferă o cale de arivism care îmbină utilul
cu plăcutul şi îi compătimeşte pe cei care
"
" nu s-au orientat . Nu frecventează decât
femeie de lux, devenind cu timpul tot mai
selectiv.
Şi, mai ales, are veleităţi artistice. Coche
tează cu literatura sau poezia, adoră fii-

acă noţiunea de " modernitate"
este acceptată în sensul lovines
cian de "diferenţiere", o montare
novatoare la premieră, dar clasicizată în
timp precum O scrisoare pierdută realizată
la Teatrul "Bulandra", înregistrată din spec
tacol şi prezentată în reluare la TVR 2, poate
delecta prin rigoarea lecturii contrastând
cu unele forţate actualizări de dată mai
Ceea ce nici nu este surprinzător,
vedere că autorul spectacolului,
şi regia, şi scenografia, este
protagonişti sunt Victor
Mihuţ, Petre Gheor
Mircea Diaconu şi
Octavian Cotescu,

�
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mul, la care visează în taină, eventual scrie
scenarii de sertar şi se leagănă în convin
gerea că poate face rost oricând de spon
sorizări generoase, dacă s-ar hotărî să le
transpună pe peliculă. Ştie că meseria asta
nu va dura o vesnicie,
dar deocamdată
'
nu-şi face planuri de viitor.
Stripper-ul se consideră " balerin" ("dansa
tor" nu sună la fel de incitant) şi "core
graf", afirmând senin că numerele din pro
gramul său sunt de "dans profesionist" şi
de "actorie". Nu-i trece prin cap că dife
renţa dintre "orchestraţie" şi "aranjament"
din muzică se aplică şi artei dansului sau
că ar exista vreo demarcatie
' între amator
şi profesionist. Şi de ce 1-ar preocupa toate
astea, când presa de scandal îl vânează,

făcând din el o vedetă, iar banii nu-i lip
sesc? Balerinii cu studii? Niste
' amărîti, care
freacă podeaua nouă ani i n şcoală Ş i apoi
mor de foame prin teatre, dacă nu "se
adaptează"...
Peste vreun deceniu, unii stripperi vor fi im
presari sau producători şi le vor oferi câte-o
chiflă mai albă rudelor sărace din teatrele
mari, asta după ce-şi vor mai fi cosmetizat
C.V.-ul. Alţii se vor fi apucat serios de afaceri
sau politică, cu ajutorul (in)direct al fostelor
"
"consumatoare . Si vor zâmbi condescen
dent, gândindu-se la scrupulele celor care
se dezbracă de nevoie, revăzând la
Cinematecă "The Full Monty..."

de ostentaţie şi eleganţa interpretării
ei repetabile situaţii în perimetrul "fami
patria cea mică", înfăţişată ca un chioşc
de vară migălos traforat, în consens cu arabes
curile tapiseriei din jur, induce o concluzie de
neclintit: orientalismul congenital al unei naţii
ce se complace în mistificare şi şantaj face ca
tragediile să-i eşueze în derizoriu.
Printr-un simplu artificiu, timpul caragialian
trecut se substituie azi mai bine ca oricând
prezentului, incriminând eterna realitate
românescă, înţepenită în propria-i eroare.

i - un grafism ad
desuet a1 aces
la senectute. Idila
dramă - exilată la

L'

sa

Tntr-o notă intimistă şi cu scop terapeutic
declarat, Comedie de modă veche de
Alexei Arbuzov a atins în anii '70 culmile
longevităţii pe scena Naţionalului bucureş
tean, fiind preluată şi de televiziune. in stu
diou, hai Berechet, renumit artizan al
nUiiUJ•I!IPr şi amănuntelor, a avut posibili
i desăvârşească mizanscena
toate facilităţile efectelor tehnice
şi care acum sunt percepute ca
expresionism târziu ce redi
miza subiectului, esenţiali-
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e a n i de zile ideea de specta
col în aer liber e sufocată de
ind iferenţă şi indolenţă, de
l i psă de i n iţiativă şi tenac itate
managerială. Grădinile d e vară ce
făceau cândva faima capitalei noas
tre balcanice au dispărut una câte
una, lăsând însă nosta lgii de le
gendă. I nteresant de constatat este
c u m, d e-a l u n g u l t i m p u l u i, s-au
creat "alianţe " d e tot fel u l pentru ca
fenomen u l să poată supravieţui. Pe
vremea lui Carag iale, " comed i i l e
nemtesti " ale l u i I onescu combinau
frivoÎ itatea cu pletului pe note cu ...
un mic şi-o bere. În timp u rile m o
d e rn e, rezu m â n d u-se d o a r la
n u merele d e revistă, Grăd i n a
Boema, a z i defunctă, a consolidat
tradiţia Teatrului " Constantin Tă
nase" . La începutul secol u l u i ce se
sfârşeşte, o dată cu i m p u nerea fil
m u l u i ca d ivertisment p o p u lar,
a rtiştii comici şi-au aflat u n de
buşeu j ucând în a ntractele p ro-

o jalnică ru ină. În virtutea nevoii
fireşti de comunicare, spectacolele
în aer liber a u fost p reluate şi de
televiziuni, ca re le-au exti ns şi în
alte anoti mpuri şi spaţii - chiar şi în
fata Teatrului National din Bucu
resti. Doar că m uzica a deven it, din
partener, vedetă absol ută. Fie că-i
lară " , " uşoară " sau " m eta
" popu
l ică ", în cadru " organizat", d e şuşă
sau de turneu internaţio n a l , p e
scene i m p rovizate sau u ltra
sofisticate ...
Cum edilii metropolei n u m a nifestă
i n te res rea l şi constant pentru
rea n i marea reţelei d e g rădini d e
vară, este bi nevenită i n iţiativa
individuală a unor a rtisti
· d ornici să
j oace şi/măcar vara . A s p i rând la
s ucces şi anticipând prel u n g i rea
euforiei p rovocate d e s pectaco l u l
natural al u l-ti mei ecli pse a m ile
n i u l u i, u n grup d e o pt tineri actori
(Antoaneta Zaharia, M i haela Sîrbu,
Dana Voicu, Radu Baitan, Constan-

ora ş u l u i Sinaia. F u ndaţia "Teatrul
Fără Frontiere ", ca re a avut iniţia
tiva acestei m ontări " d e campanie" ,
ar merita să încerce şi " rezistenţa "
bucure ştenilor.
Fii ndcă îndeobşte bucureştenii ştiu
să preţuiască ofertele speciale c u m
sunt - d e exe m p l u - " evenimen
tele " d e la cafe-u l din Calea Vic
toriei, "G reen Hours ", unde jazz-ul
face loc s i " Teatru l u i d e L U N I " .
Tra nslate din peri m etrul interior pe
macadamul m i c uţei g rădini, recita
l u rile Chiriţa en voyage, Intoar
cerea broaştei ţestoase şi Azi mă
Ubu au rezistat care mai bine, care
mai puţi n bine la inconvenientele
a mbianţei plein a ir. Protagon istele
Maia Morgenstern, M i haela Rădes
cu şi tand e m u l Coca Bloos Mihaela Rădescu n u s-au intim idat
de claxoa nele sau de l u m i n i l e
rebele ş i şi-a u urmat logica dis
cursu l u i comic cu n u m itor d ra matic
comun: societatea româ nească şi

iecţiei, sporind faima cinematogra
fu l u i în aer l i be r. Parcurile si-au
oferit a m bia nta verde si teatrului, si
'
fi l m u l ui, si
' muzicii. Parcul C a ro l,
Arenelor Roma ne, Parc u l Herăs
trău, Cinematografu l u i şi Teatrului
d e vară. Acesta d i n urmă aparţine
actua l mente M uzeu l u i Satu l u i, ca
re-I conservă ca " piesă de m uzeu " -

tin Lu pescu, Mihai Baranga, Leonid
Doni şi C ristian Toma) a început să
repete încă din primăva ră Visul
unei nopţi de vară, într-o variantă
contrasă şi m uzicală, imaginată de
Liana Ceterch i pentru curtea Cas
tel u l u i Peleş. Ostil itatea vremii, dar
şi a a utorităţilor n-a permis d ecât o
chinuită reprezentaţie în ... parcul

tarele e 1 m materie d e politică
socială. Le-au stat alături Dorina
Crişan Rusu, c u un neaşteptat
aplomb şi s pirit ludic, şi Lucian Ba n,
doar apare nt nonparticipativ.
Pentru toamnă, s-au p roiectat chiar
Galele " Green Hours " .
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I oa n a Citta Ba c i u :

Profesia de actor n-a fost niciodată
nici comodă, nici aducătoare de bani.
De ce aţi ales-o?
Nu ştiu exact. Adevărul este că, din clipa
în care mama m-a învăţat prima poezie şi aveam numai vreo trei ani -, am ştiut că
voi fi actriţă. Şi nimeni, niciodată, nu m-a
mai putut convinge să fac altceva.
Aţi fost vreodată dezamăgită de
această alegere? Aţi avut regrete?
Regrete nu, dar momente grele au fost
destule. Am înţeles însă că aşa trebuie să fie:
să ai puterea să înduri şi să treci mai departe.

Ce v-a determinat să perseveraţi?

Dacă am scotoci prin trecutul dum
neavoastră artistic, care ar fi cele mai
importante roluri?

Numai dragostea de teatru. Faptul că nu
am crezut nici o clipă că actoria este o
profesie oarecare, ci o boală, o nebunie
fără de care nu aş fi putut trăi.
Sigur că această "indeletnicire" nu e
prea comodă nici pentru familie...
Nu mă pot plânge, familia a fost întot
deauna alături de mine. Fiind regizor, so
ţul meu m-a înţeles şi m-a sprijinit cât a
putut. Cu fiul meu a fost ceva mai dificil,
dar până la urmă totul a intrat pe făgaş
normal.

i
·

Ar fi atâtea de povestit! De fapt, toate
rolurile, o dată interpretate, fac parte din
tine. Chiar şi atunci când crezi că personajul nu ţi se potriveşte. După începutul
repetiţiilor te implici şi, cu încetul, con
staţi că devine cel mai important lucru
din lume, cel mai frumos... Sigur că într-o
carieră s-au adunat şi întâmplări care m
au marcat mai mult decât altele. Asa, de
pildă, a însemnat teribil de mult entru
mine rolul Ecaterinei Teodoroiu din piesa
lui Nicolae Tăutu, pentru a cărui inter
pretare am obţinut un premiu important
la Festivalul Teatrelor Dramatice. Eram şi
foarte tânără pe atunci, necunoscută, şi
d intr-o dată m-am trezit în centrul
Alte roluri de mare însemnătate
atentiei.
'
pentru mine au fost Sfânta Ioana din
piesa lui G. B. Shaw, Ioana Boiu din
Suflete tari de Camil Petrescu, iar, mai de
curând, Celestina, din piesa cu acelaşi
titlu, după Fernando de Rojas, Electra din
piesa lui Sofocle. Cred că sunt dintre
puţinii actori care au avut şansa de a juca
tragedie antică.

p

Totu�i, v-am văzutjucând �i comedie...
Da, cred că am jucat cam tot ce se putea.
De exemplu, mă pot lăuda că am fost dis
tribuită în aproape toate piesele lui
Durrenmatt. N-am jucat însă niciodată în
vreo piesă de Shakespeare sau de Ibsen
şi numai o singură dată într-una de
Cehov - am fost Sonia din U nc hi ul Va
nea, pentru care îi rămân profund recu
noscătoare lui Adrian Lupu. Am făcut
acest rol la limită de vârstă, dar într-o
perioadă extraordinară din viaţa mea, de
căutări, de împliniri. ..
Cum vă plămădiţi personajele?
Greu de spus. E un proces migălos, pe ca
re n-ai cum să-I explici. Citeşti, citeşti,
reciteşti, te informezi asupra biografiei
autorului, apoi găseşti biografia persona
jului şi simţi cum se naşte în tine câte
puţin, câte puţin. De multe ori treci de
premieră şi o dată te trezeşti că o replică
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Jucând mereu şi mereu alături de aceiaşi
oameni te poţi manieriza. Noi nu aveam nici acum nu avem - posibilitatea finan
ciară de a pleca în străinătate ca să
vedem cum se face teatru acolo. Aşa că
m-am mulţumit cu ce s-a putut şi nu mă
plâng; am întâlnit regizori minunaţi de la
care am avut numai de învăţat: Sică
Alexandrescu, Ionel Olteanu, Petre Sava
Băleanu. Mi-au fost mentori Aura Bu
zescu şi Ionel Olteanu. Discuţiile cu astfel
de oameni mă limpezeau.

ar fi bine s-o rosteşti altfel. Şi abia atunci
îţi dai seama că aşa trebuia să fie.
Aveţi emoţii înaintea unei premiere?
Cumplite! Şi trebuie să mărturisesc că ele
cresc cu fiecare an pe care-I adun. Cu
vârsta, responsabilităţile devin mai mari.
Când eşti tânăr te salvează inconştienţa.
Dar o dată ajuns la maturitate, publicul te
cunoaşte mai bine şi aşteaptă mai mult
de la tine.

Există vreo diferenţă între felul în care
se făcea teatru pe vremea tinereţii
dumneavoastră �i acum?

N-aţi simţit nevoia să plecaţi de la
Galaţi? Spre Bucure�ti, de pildă.
O, ba da! În tinereţe. Însă nu am reuşit şi
până la u rmă m-am resemnat şi am
rămas la Galaţi. Am mai jucat însă şi în
alte teatre, la Bârlad, Brăila, Târgu-Mureş,
Piteşti. Dar mi-a fost dat să rămân la
Galaţi. Socotesc că este foarte bună orice
schimbare. E adevărat că acum teatrele
nu prea mai pot oferi locuinţe şi e dificil
să porneşti spre alte oraşe dacă nu ai un
minimum de confort asigurat. Eu însă am
plecat de fiecare dată dintr-un loc în altul
din nevoia de schimbare. Fiecare întâl
nire cu actori, cu regizori, cu scenografi te
maturizează, îţi dă putere, te primeneşte.

D

acă ar fi să-I parafrazăm pe Cor
neille, nici talentul nu aşteaptă
ca vârsta să-I măsoare. O dove
deşte cu prisosinţă m icuţa Daniela
Zamfirescu din Râmnicu-Vâlcea, care, la
14 ani neîmpliniţi, a fost distinsă cu un
Premiu pentru debut în teatru, din partea
Inspectoratului pentru cultură al judeţu
lui Vâlcea, şi cu Premiul de excelenţă
pentru actorie, conferit de Fundaţia
..Laicea". A debutat în 1 994, când avea
doar nouă ani, la Televiziunea "Etalon", în
em1s1u nea pentru copii ..Jurubiţă
Năsturel". A u rmat un lung ciclu de
interviuri cu actori ca Stela Popescu,
Alexandru Arşinel, Ilie Gheorghe, Florin
Piersic, Tudor Gheorghe, membrii grupu
lui ..Divertis". În 1 995 debutează la

Nu. Cine are pasiune pentru această pro
fesie rămâne pentru totdeauna legat de
teatru, înnobilându-1. Iar cine a fost func
ţionar dramatic înainte este şi acum.
Sigur că se tot vorbeşte de necesitatea
unei reforme în cu ltură, dar, după
părerea mea, aceasta nu se poate face
înaintea celei economice. Altfel, se vor
distruge mai ales teatrele din provincie,
pentru că deocamdată oamenii cu bani
nu iubesc cultura. Până una-alta sunt mai
atraşi de fotbal. Vedeţi, comuniştii n-au
iubit nici ei arta scenică, dar au încurajat-o

i Televiziunea română în piesa Nu-i prea
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1

1
!
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devreme să fii star, devenind o vedetă a
emisiunii .. Feriţi-vă de măgăruşi". i n
noiembrie 1 996 evoluează alături de
Eugen Cristea în rolul principal din
H a rababura, S J?ectacol montat de acelaşi
Eugen Cristea. Intre timp, câştigă un con
curs pe ţară al tinerilor jurnalişti, organi
zat la laşi, dar şi Marele premiu la
secţiunea "muzică uşoară" în cadrul
Festivalului "Amza Pellea". Solicitată în
repetate rânduri de posturile de televi
ziune TVR, ProTV, Antena 1 şi Tele 7 abc,
adună peste 40 de prezenţe pe micul
ecran...
in februarie 1 998, regretatul regizor Dan
Micu, directorul artistic al Teatrului
"Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea, i-a
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pentru că voiau să aibă o imagine favo
rabilă. Aşa că au înfiinţat teatre în toată
ţara. E păcat să fie distruse. Eu cred că ar
fi bine ca tinerii absolvenţi - care stau în
Bucureşti pentru o reclamă la televi
ziune sau pentru vreo figuraţie pe o
scenă d i n Capitală - să meargă în
provincie. Dacă eşti cu adevărat talentat
şi pasionat de ceea ce faci, te poţi afirma
oriunde.
Ce vă doriţi acum cel mai mult?
Aţi atins un punct dureros. I ntr-o
perioadă în care eşti pensionat după cri
terii de vârstă şi nimeni nu se întreabă
dacă mai poţi juca, ne găsim într-o
situaţie incertă, aşa că nu-mi mai fac cine
ştie ce iluzii. Talentul poate că rămâne
acelaşi şi la 20, şi la 60 de ani, dar timpul
te ajută să acumulezi experienţă. Sunt,
desigur, şi actori care îşi încheie cariera la
30 de ani, dar sunt altii care la 70 se află în
'
plină formă. Eu l-am văzut pe Gheorghe
Storin făcând un rol de neuitat în Regele
Lear - şi era bătrân şi aproape orb. Dar
dacă I-ar fi pensionat cu forţa, nu l-aş mai
fi putut cunoaşte.

Marinela Ţepu�

încredinţat un rol în piesa S vejk în
spatele frontului, urmat, la câteva luni,
de rolul principal din spectacolul Le petit
piaf, după ..Micul prinţ" de Antoine de
Saint-Exupery. Impresionat de talentul
multilateral - teatral, muzical, coregrafie 
al acestei fetiţe, regizorul englez Jo
nathan Chadwick o distribuie şi el în
ambiţiosul spectacol cu piesa Cum vă
place de William Shakespeare. Dincolo de
seriozitate, talent şi o perseverenţă care îi
uimeşte pe cei din jur, Daniela este un
copil sedus de miracolul scenei ca de o
poveste, visând la clipa când ea însăşi va
acorda interviuri sau îşi va vedea
fotografia pe prima pagină a unor reviste.

Ion Parhon
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n � onsen s cu organ izat � rii - c� r :
.
o n c u m ş1-au propus sa ne ţma
depa rte de valurile mării, ademe
n i nd u- n e cu fel d e fel de m e s e
rotu nde, ateliere şi spectacole, evi
dent, toate acestea în afara concursu
lui propriu-zis - vremea u rîtă ne-a
a l ungat de pe plajă, o b l i g â nd u-ne să
fim m a i prezenţi ca oricând la mani
festări.
Sala d e c i n em a t o g raf a H ot e l u l u i

Forum a fost a menajată în g rabă - d a r
eficient - i m p rovizând u-se u n spaţiu
d e joc adecvat, dotat (prin a m a bili
tatea Teat ru l u i Naţional din Timi
şoara) cu o m odernă i nstalaţie d e
l u m i n i . În l i psa studenţi lor, specta
t o r i i o b i ş n u iţ i ai G a l e i de la Cos
tineşti, festival u l a semănat mai m u lt
cu o petrecere în fam i lie.
În ziua întâi am avut parte de soare,
de v a l u ri, d e pescăruşi, de u n atelier

-- -

----
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intitulat " Polifonie teatrală " , condus
de Dorina Crişan-Rusu, şi d e u n u l i nt i
tulat " Retorica m i şcării " , condus de
Păstorel Ionescu, de trei tineri fru
m oşi ş i talentaţi - Liliana Dalu, Rareş
Budileanu (absolvenţi ai Academiei
de Artă Teatral ă d i n Târgu - M u reş),
l s a be l a L i r i a l a c u povici (actriţă l a
Teatrul Dramatic d i n Ploieşti) - l a sec
ţiunea Individual, de un spectacol,
Caleidoscop, construit la g ra niţa d i n
tre teatru şi d a ns, prezentat - l a
secţiunea G r u p - de către a bsolvenţii
U n i versităţii Ecologice, precu m ş i de
u n recital a l l u i Horatiu
Mălăele. A m
'
fost i m presionaţi d e dezi n v o l t u ra
Lilianei Dalu, d a r m a i ales de talentul
lsabelei Liria lacupovici, d e rafi n a 
mentul i nterpretării sale, de m o d u l
d e a c o m u n ica, extrem de s u btil, cu
spectatorii, jucând o C h i riţă moder
nă, n icidecum caricaturală, doar u n
p i c cam nătângă, cam provincială ş i
scl ifosită c â t cu prinde, de profesiona
l i s m u l deja evident a l lui Rareş Budi
leanu, tânăr i nteligent, având d e pe
a c u m datele u n u i m a re actor. Poate
că prezenţa sa ar fi trebuit să dea
ceva m a i m ultă bătaie de cap j u r i u l u i
(fo r m a t d i n Tudor M ă ră scu, Doina
Modola, E m i lia Popescu, M i rcea Rusu,
Cornel Todea - preşed i nte) în alege
rea p re m ia n t u l u i . Spectacolu l a bsol
venţilor U n i ve rs i tă ţ i i Ecolog ice, cu
C a l e i d o scop, rea l izat de coreg rafa
M i ri a m Răducanu, a făcut dovada cea
m a i frapantă a faptului că şi la şcol i l e
part i c u l a re se poate învăţa temeinic.
E d rept că acest gen de s pectacol
poate lesne păcăli, câtă v reme i n ter
preţii sunt bine ţ i n uţ i în c h i n g i l e unei
scheme coregrafice. Actorii ne-au fer
mecat, însă nu ne-au conv i n s (doar
j u r i u l s-a lăsat sed us).
Cea de-a doua zi a debutat în forţă cu o
vijelie c u m pl ită, cu valuri i mense intemperii care, pare-se, au avut efect
şi asupră-ne, de vreme ce, în cadrul
mesei rotunde cu tema "Critica tânără
şi soarta tânărului artist", discuţiile s-au
încins, devenind deseori polemice.
Problemele tinerilor critici privind frus
trările lor, provocate în mare măsură de
faptul că se simt toleraţi, dacă n u chiar
ignoraţi, a u fost pe larg dezbătute. Nu
s-a ajuns la nici o concluzie, dar li s-a
promis că vor fi ajutaţi să se integreze.
Unde? În ce fel? - rămâne de văzut, de
căutat, de stabilit. Un lucru a devenit
certitu d i ne: din cauza prelungitelor

dezbateri asupra .,soartei criticului
tânăr", discuţia despre destinul actoru
lui tânăr a fost amânată pentru ziua
următoare. Dincolo de asta, lucrurile au
evoluat fericit. Astfel, a m putut remar
ca jocul nuanţat, cu fine treceri de la
comic la tragic, al lui Dragoş Bucur
(actor la Teatrul .,Nottara"), forta sa de a
şi-i face pe spectatori com pli c i, intr-un
frag ment d i n .,Jurnalul" l u i M i h a i l
Sebastian. S - a putut observ a .,l u
crătura" regizorală (Cătălin Naum) care
1-a ajutat pe interpret să devină per
sonaj.
Revelaţia serii (şi a intregu l u i festival)
a constituit-o, însă, prezenţa Ceraselei
Constantin (Universitatea Hyperion)
cu u n colaj de texte foarte b i n e
intocmit. O explozie temperamentală
strunită mereu la l i m ita freneziei făcea
să pară că această fată va trece curând
pragul nebuniei. Jocul său marcat de
o i mensă sensibilitate a convins,
deopotrivă, pe .,ju raţi" şi pe i nvitaţi că
nu are concurentă. A urmat Şi cu vio
loncelul ce facem? de Matei Visniec,
in reg ia lui Vasile Nedelc u ( l a
secţiunea Grup), spectacol a preciat de
public, d a r nepremiat de j u riu. Seara
s-a incheiat cu D a D a D a n s (Teatrul
.,Nottara"), reprezentaţie de o factură
cu totul specială, in ca re m işcarea
devine l i m baj inteligibil, in vreme ce
cuvântul se lichefiază până la d is
pariţie. U n exerciţiu rafinat, conceput
de a rtişti tineri pentru s pectatori
tineri. Ş i atunci se naşte intrebarea: de
ce acest spectacol nu a încăput" in
"
concurs, ci numai ca invitat?
Ş i aşa s-a aj u n s l a cea d e-a treia zi,
c a re a inceput c u o m a să rot u n d ă
i nt i t u l ată ., Festiva l u l d e l a C a s t i -

§f

neşti - b i lanţ, perspective". U r m â n d
u n e i s e r i foa rte reuş ite, b i l a nţ u l n u
putea f i d ecât pozit i v, i a r perspec
tivele, d e-a d reptul roz. În sch i m b,
m a i p u ţ i n s i g u r s - a d o v e d i t a fi
v i itorul t i n e r i l o r actori, m a rcat de
i ncertitud i n i ş i n e l i n i şt i . într- u n
asemenea context, u n p r e m i u obţi
n ut la Costi neşti n u înseam n ă m a re
l ucru, câtă vreme ei nu pot să obţină
u n a n g aja ment intr- u n teatru s a u
m ă c a r u n r o l . Restul z i l e i a trecut
m o noton, cu exce p ţ i a p rezenţei
tonice a lui Vata L6ra n d (actor la
Teatrul .,T a m a s i Aron" d i n Sfâ ntu
G h eorg h e) , c a re a participat in con
curs cu u n foa rte bun m o ment de
caba ret. Ne-am mai b u c u rat - intru
câtva noi, dar j u r i u l i nfi nit mai m u lt,
d e v re m e ce 1-a şi p r e m i a t - de
evolutia l u i Pavel Ba rtos. (actor l a
Teatr u l N a ţ i o n a l d i n T i m işoara), ce
il rec o m a n d ă ca pe un b u n i nterpret
de telenovele.
Ca la orice m a nifestare de acest gen,
e firesc să fie ş i l ucruri mai puţin
reuşite, ba unele c h i a r plicticoase,
de-ar fi să a m i nti m doar cele două
momente din cadrul secţiu n i i Grup,
prezentate de U n i versitatea .,George
Enescu" d i n lasi (Ursul de A.P.Cehov,
reg i a : N i kolo v Perveli V i i i ) ş i d e
U n i versitatea .,Babeş-Bolyai" d i n C l uj
N apoca (Carol d e Slawomir M roi:ek,
regia: Carol E rdos).
Oricum, cu bune şi cu rele, a mai trecut
un festival, in urma căruia se mai bucură
încă laureaţii, sunt încă trişti învinşii şi,
mai au ce comenta invitatii, căci
fireste,
·
alţi spectatori n-au prea existat. ·

Marinela Ţepuş

Litoralul
,,nu mal merge''
•

ntre stagiuni s-a răspândit o veste proastă in lumea
spectacolului: in '99 litoralul .,n-a mai mers". Adică pu
blicul de pe litoral nu a mai participat in masă la şuşele
oferite de actorii veniţi să se bronzeze şi să facă un ban.
Nu se poate invoca drept motiv .,gradul de ocupare". După 1
iulie, staţiunile au fost aproape pline. Nici nu imi vine a crede
că românii s-au deşteptat brusc in vara eclipsei şi s-au gândit
să boicoteze umorul indoielnic.
Cred că e vorba de abundenţa altor tipuri de distracţie post
plajă. Internetul şi jocurile in reţea au ajuns şi in campinguri,
sălile de bingo au aer condiţionat şi, dorind rezervarea unei
mese de biliard, am fost programat la ora 23,50. Dincolo de
aceste alternative de distracţie mai ieftine şi mai interactive
s-a petrecut şi o schimbare de generaţie. Tinerii nu-i mai

gustă la fel ca părinţii lor pe .,clasicii " comediei de litoral. Ei,
comicii, sunt prea bătrâni, prea ataşaţi de poante prăfuite,
monoloagelor lor li s-a dus vopseaua in anii, dacă nu deceni
ile, de utilizare.
Simultan, n-a apărut o nouă generaţie de comici care să
atragă publicul de vârstă corespunzătoare. Spectatorii care
au acum sub 30 de ani n-o prea mai agreează probabil pe
Stela Popescu. Dar nici n-a apărut o nouă Stela Popescu, nici
măcar un nou Jean Constantin. Cabaretul e un gen, cred, încă
viu. Nu are însă personalităţi din rândul actorilor tineri. lată,
litoralul .,n-a mai mers" cu cei vechi pentru că sunt vechi, iar
cu cei noi nu poate merge pentru că ei sunt slabi sau inexis
tenţi.
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Galantarul
.
de stări

D

e obicei, spectacolele în care tex
tul este o alăturare de poeme se
nu mesc montaj literar-artistic.
Acest tip de reprezentaţie era frecvent,
înainte de revolutie, la "Cântarea
României", unde se excela în declamări
duioase. De cu totul altă calitate erau se
rile de poezie susţinute de marii noştri
actori, prilej de evaziune sentimentală
din prezentul neprietenos, lipsite însă de
ceea ce are spectacolul de teatru mai
propriu: conflictul.
Iniţiativa Theodorei Herghelegiu (materi
alizată la Muzeul Literaturii Române) de a
teatraliza un grupaj de poezii reprezintă
o reală bravură. Rezultatul a fost un
slalom artistic printre diverse inconve
niente, astfel încât să nu se alunece în
simple recitări de plicticoase monoloage
versificate, spuse de nişte personaje cre-

ate special pentru scenă şi între care nu
există nici o relaţie. Ceea ce a ieşit din
rimele, în general albe, ale Savianei
Stănescu şi ale lui Peter Şragher nu este o
adaptare pentru scenă. Vitrina are
calităţile unui spectacol adevărat.
Talentul regizoarei s-a dovedit mai ales în
felul în care a transpus scenic imagistica
poemelor, versurile cu intonaţii din
absurdul postmodernist, dificil decodifi
cabile la lectură dar, poate, mai uşor de
transpus în culoare (costume, Oana
Botez), mişcare (Ioana Popovici), muzică
(Lucian Ban), rostire: un colaj de
momente impecabil legate unul de altul,
"vopsite" în nuanţe vii, uneori stridente,
dar mereu adaptate la context.
Cu actorii s-a lucrat la fel de bine ca si cu
materia verbală. Indiciul concret este
omogenitatea trupei şi a jocului compo-

nentilor ei. Fiecăruia i s-a croit un anumit
personaj, acelaşi de la cap la coadă, tre
cut însă prin diverse ipostaze şi situaţii. A
iesit în afara rândurilor Dana Voicu, deloc
ostentativă, dar cu o maturitate a con
centrării superioară celorlalţi. Ceea ce are
unic Vitrina este exact amănuntul de
care vorbeam la început: conflictul. În
producţia Theodorei Herghelegiu (lucru
rar la regizorii moderni) se petrece ceva
care te incită mereu şi nu îţi permite să
cazi în dulcea visare poetică. La fel ca şi
versurile, violente aproape, spectacolul ţi
se strecoară în suflet. Personajele ies
d intr-o vitrină imaginară, în care, la
sfârşit, se reîntorc. Galantarul de poeme
devine unul de stări fragmentate, între
rupte, ca şi viaţa omului modern.

Mirona Hărăbor

Modestia

si contrariul ei
.)

tiinta nu are limite, arta însă da . . . " Citez dintr-un
inte rviu televizat, prin anii '60, al lui Mihail Sorbul dramaturg, după opinia mea, de o importanţă mai
mare decât i se recunoaşte astăzi -, interviu reluat la TELE 7
abc. Textul rostit de Sorbul pare să fie de o infatuare apodic
tică, semănând cu apucăturile aforistice ale unora dintre per
sonajele sale, dar conţine o bună doză de adevăr.
Dincolo de limitele artei înfloreşte kitsch-ul; e drept că şi
ştiinţa are impostorii ei, dar aici graniţele sunt totuşi mai ferme
şi mai recognoscibile. M. Sorbul era supărat pe "zdrăngănelile"
anilor '60, convins că muzica adevărată - o vorbă la cinste în
acea vreme - va triumfa. El ignora ciclicitatea modelor.
Dar nu asta am vrut să subliniez văzând interviul dat, la 80
de ani, de Mihail Sorbul lui Emanuel Valeriu. Ci nota de mo
destie demnă, deloc asemănătoare cu făloşenia autoadmira-

�

34

tivă a unor scriitori mediatizaţi în zilele noastre: "Am un fel de
fobie a scrisului. Nu-mi place să scriu. Asta a fost un bine pen
tru omenire, căci am scris mai puţin". Care dintre scriitorii
noştri de azi ar avea curajul să facă astfel de declaraţii? Şi o pre
cizare a dramaturgului care a scris Patima roşie: "Eu cred că
sunt un bun tehnician". Nu un bun scriitor, nu un talent unic,
nu un geniu (deşi despre Patima roşie s-a spus că este genială,
că este o capodoperă . . . ), ci un bun tehnician. Adică un mese
riaş, un profesionist, exact ceea ce ar trebui să fie un scriitor în cazul nostru, un dramaturg - înainte de a fi un mare talent,
un geniu, un creator de capodopere. . .
Poate că mai mult decât oriunde în literatură, în dra
maturgie trebuie să fii mai întâi un tehnician.
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Dumitru Solomon

•

•

z a scene z

Un actor
N

ăscut în zodia Fecioarei, la 31
august 1 880, î n Caracal, Ştefan
Braborescu îşi face studiile secun
dare în oraşul natal şi apoi în Craiova, la
Liceul Central. Cum părinţii, Lazăr şi
Ecaterina (născută Apostol), voiau să-şi
vadă fiul ofiţer, îl vor înscrie la Liceul
Militar, de unde el promovează la Şcoala
superioară de ofiţeri (de infanterie). În
1 903 era sublocotenent în Regimentul 26
Ravine (ya şi semna unele poezii St. B.
Rovine). In acelaşi an, editează împreună
cu I.C. Popescu-Polyclet şi cu N. Vulovici,
camarad de regiment, Noua revistă
"
olteană". Începuse, după cum singur
spune, să cocheteze cu muzele. Apro
piindu-se de literaţii craioveni, participă şi
el ia infiintarea revistei Ramuri".
"
Îl atrăgea, însă, sub presiunea vocaţiei,
teatrul. Student, din 1 908, la Facultatea de
Drept din Bucureşti, urmează în acelaşi
timp Conservatorul. Decât să-şi pună trese
de căpitan, cum purtase tatăl său, preferă
costumaţia actoricească, aşa încât, fără a
şovăi, alege cariera scenică. Absolvent, în
1 91 1, după ce ucenicise cu Const. Nottara,
Aristizza Romanescu, Petre Liciu, este
angajat de Emil Gârleanu la Teatrul
Naţional din Craiova, unde va juca, alături
de soţia lui, Lucia, trei stagiuni.
Obţine unele succese, de vreme ce, în
1914, Mihail Sadoveanu îl aduce la Teatrul
Naţional din laşi. Aici începe Ştefan
Braborescu, în 1919, să practice directia
' de
scenă. În desele lui deplasări prin
străinătate, are prilejul să cunoască
montările unor regizori iluşţri, de la Max
Reinhardt la A.G. Bragaglia. In decembrie
1 921, făcând echipă cu Sandu Teleajen şi
Emil Serghie, scoate revista Gândul nos
"
tru", care va apărea până în 1 928.
Dar, în 1 923, Braborescu se transferă la
Teatrul Naţional din Cluj, aducând - cum
avea să-i scrie peste ani Lucian Blaga - "o
notă de mare intelectualitate" în_ viaţa
teatrală a oraşului de pe Someş. In sta
giunea 1 938-1 939, mult prea devreme
pentru vitalitatea lui artistică, se vede pen
sionat. Însoţeşte totuşi colectivul Naţio
nalului clujean la Timişoara, în perioada
cât instituţia ardeleană a fost nevoită a se
strămuta acolo. Prin 1 943, avea o functie
oarecare la Cenzura militară. După 1 9M,
va activa în cadrul Teatrului Muncitoresc si
al Teatrului de Stat din capitala Banatul �i,
primind, în 1 949, o catedră la Institutul de
Teatru (unde este ales şi rector). În anul
următor, se înapoiază la Cluj, unde con
tinuă să urce pe scenă şi, până în 1 954,
predă la Institut. Artist al poporului (1 955),
Braborescu încă nu-si încheiase cariera. La
o vârstă şi mai înai ntată (85 de ani), cu o
luciditate nealterată, mai juca din când în
când.

A fost un interpret cult, preţuind cuvântul
şi ştiind să-i pună în valoare încărcătura
de nuanţe. Un spirit reflexiv, cu înclinaţie
către piesele de combustie intelectuală.
În calitate de regizor (a montat peste 60
de piese), era atras de dramaturgi ca
Ibsen, Shaw, Pirandello. A pus în scenă
Meşterul Manole şi Cruciada copiilor de
Lucian Blaga, dar şi alte texte româneşti.
Ca actor a jucat, cu fineţe şi sobrietate,
mai mult de 30 de roluri, între care
Pepelea din Sânziana şi Pepelea de V.
Alecsandri, Ştefăniţă din Viforul şi Ştefan
cel Mare din Apus de soare de B.
Delavrancea, Rică Venturiano din O
noapte furtunoasă de I.L. Caragiale.
Critica a consemnat si creatiile din Stri
goii de Ibsen, Intrigă şi iubire de Fr.
Schiller, ldiotul, după F.M. Dostoievski,
Azilul de noapte de Maxim Gorki, Pute
rea întunericu lui de Lev Tolstoi s.a. Are
şansa ca, în stagiunea 1 921-1 922, să-I
întruchipeze pe Hamlet, tragedia shake
speariană fiind tradusă, în versuri, de el
însusi.
' În 1 955 i-a fost dedicat medalionul
cine matografic Cu faţa spre public"
"
(regia - Savel Stiopul), iar în 1 964, în filmul
Anotimpuri" (în aceeaşi regie), Bra
"
borescu, cu firescul lui dintotdeauna, con
turează figura bătrânului profesor din
episodul Zi grea". Plănuia o carte de
"
amintiri şi gânduri despre teatru, Pe
"
urmele lui Thespis".
Cu o agresivitate neaşteptată, Ştefan
Braborescu se arată foarte pornit împotri
va unor oarecari pretinşi critici", care nu
"
prea îi luau versurile în seamă. Îi face
paraziţi ai societăţii", neputincioşi zoili"
"
"
şi cum îi mai vine lui sub condei, învinuin
du-i de toate relele, de la invidie până la
corupţie. Ca să le dea o lecţie de imparţia
litate, se apucă să teoretizeze, crezându-se
în posesia unui metod raţional de ana
"
liză". Departe de a fi obiective, cum afirmă
cu ifos, notaţiile sale (pe marginea unor
cărţi, de pildă) nu găsesc decât rareori
tonul just, fiind năclăite în sentimentalism.
E o critică uşurică, patinând pe superficii.
Doar câţiva prieteni binevoitori au părut
că apreciază producţia lirică a junelui
ofiţer care, într-un adevărat desfrâu al
lamentaţiei, îşi teatral iza impudic afectele.
Un potop de ,acrămi" inundă strofele
"
uşoare din volumul Raze de lună" (1905).
"
De pretutindeni se aud doiniri de plâns",
"
ecou al suspinelor unei inimi rănite de
cioburile viselor fărmate". Bălăioara" a
"
"
plecat departe şi chemările îndrăgostitu
lui cotropit de suferinţă se pierd în pustiu.
Cruci, morminte, corbi în doliu", crivătul
"
"
amar", un amurg apăsător de toam n ă
tristă şi rece marchează decorul,
convenţional, în care amărîtul visător îşi
plânge jalea sau urzeşte castele în aer.

https://biblioteca-digitala.ro

Câte o pornire de revoltă se pierde îndată
într-un noian de disperare şi, înfrânt, Fulg
Pribeag (cu acest pseudonim sunt iscălite
câteva poezii şi o proză) e gata să ceară
iertare în genunchi. O gimnastică repetată
la nesfârşit. Semn al vârstei imature, duio
sul plonjează în reflecţii" de un pesimism
"
definitiv. Tinereţea e trecătoare, toate pe
lume sunt zadarnice, din bazarul
"
dragostei curate" ceea ce dăinuie este
melancolia, în care licăresc reminiscenţe
din poema copilăriei şi adolescenţei".
"
Rareori expansiv, cuprins câteodată de un
arţag proletar care îl împinge să se uite
urît la bogata lume, rea şi parvenită", sti
"
huitorul caută să compenseze monoton ia
plăpândei inspiraţii prin structura vari
abilă a versurilor, scurte şi mereu
sprinţare. Unde s-ar fi cuvenit poate să
insiste e în naratiunea lirică în formă dialo
gată. Se întrevăd aici unele resurse pentru
feeria dramatică, dacă nu chiar pentru
piesa istorică mai lejeră. Aşa, însă,
intonând pe o singură coardă, Ştefan
Braborescu, care se socotea cândva, can
did, un scriitor cu aspiraţii moderne",
"
rămâne, cum avea să recunoască, un sim
"
plu diletant".
Proza, adunată în volumul Din romanul
"
unei vieţi", dar şi răzleţită prin reviste, este
proiecţia unor trăiri adolescentine.
Căutători de himere, simţitori peste poate,
trecând uşor de la exaltări naive la
deprimări lăcrimoase, eroii lui Braborescu
suferă din pricina nepotrivirii brutale din
tre lumea viselor" si noroiul realitătii".
"
"
Printre extaze, invocaţii, oftaturi, ei tânjesc
după o iubire dulce", ideală, sfântă, dar
"
copila blondă şi suavă, obiectul
suspinătoarei adoraţii, se dovedeşte a fi
crudă şi înfumurată, o cochetă fără inimă,
distrugând cu veninul perversităţii ei iluzia
mângâietoare, tonifiantă a iubirii nease
meni. Romanţioase şi teatrale, prozele lui
Ştefan Braborescu, înrudite tematic şi ca
tonalitate cu versurile, sunt mai mult o
descărcare sufletească, semnalând o criză
de vârstă.
Un mic deli r metaforic, mimând preţios
viziuni baroce", exhibă însemnările de
"
călătorie - Frânturi" ( Gândul nostru",
"
"
1 922) şi " Din
ziarul unui pereg rin"
( Patria", 1 937). Copleşit de beţia de fru
"
"
mos" din muzeele Dresdei, dar nu numai,
emotivul izbucneşte în plâns, atunci
când nu îi vine să cânte. O manieră poe
tizantă până la d i l uţie edulcorează
arlechinada închipuirilor". Ar fi putut să
"
intereseze histrionul ascuns în sufletul
"
peregrinului", dacă autorul ar fi fost în
stare să dea cât de cât relief ideii că
lumea e o scenă.

Florin Faifer
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In umbra
N

imic mai efemer decât viata
personajelor pe scenă! Se nasc
şi mor în aceeaşi seară. Ce să
mai vorbim despre cele secundare ori
episod ice, care, precum ploile de
stele în noapte, îţi mângâie retina
doar pentru o clipă ... Dar, cum spu
nea Nichita Stănescu: "Ce chip ciudat
de a muri e clipa! " Cât de adâncă este
forţa acestui impact, puterea acestor
roluri " mici " de a naşte mari bucurii şi
revelaţii! Cu vreo patru decenii şi mai
bine în urmă, pe scena Teatrului
Naţional din Craiova, peste noaptea
înviorată de " promoţia de aur" (Re
bengiuc, Cozorici, Silvia Popovici,
Sanda Toma, Rucăreanu), un memo
rabil exemplu în acest sens 1-a oferit
spectacolul " meşterului " Vlad Mugur
cu Ce înseamnă să fi i onest de Oscar
Wilde, unde, în rolul unui valet cu
doar două-trei replici, repetate la
mari intervale, regretatul Constantin
Rauţchi stârnea admiraţie în sală.
Acelaşi actor conferea, peste ani, unui
rol " mic" din Oameni şi şoareci (Omul
cu câinele) o mare profunzime dra
matică şi un su bstrat de nobleţe
sufletească; astfel, aureola personaju
lui se răsfrâ ngea asu pra întregului
spectacol dominat de creaţia acto
rilor Florin Piersic si Matei Alexandru.
La toate acestea m-am gândit, în sta
giunea trecută, ori de câte ori spon
taneitatea şi autenticitatea însoţeau
creaţi ile unor i nterpreţi aflaţi în
"
" umbra rol u l u i titu lar. Şi când în
aceste roluri titulare se află actori de
frunte ai scenei româneşti, ca Victor
Rebengiuc (Regele Lear), Mariana
Mihuţ ( M utter Courage) sau Ilie
Gheorghe (Ti mon din Atena), bucu
ria estetică prilejuită de strălucirea
personajelor aşa-zis secundare este
cu atât mai depli nă, mai semn ificativă
atât pentru valoarea i nterpreţilor
respectivi, cât şi pentru " miracolul "
teatrului, în general.
La Nationalul craiovean, în Timon d i n
Aten a , regizorul Mihai Măn iuţiu a
avut năstrusnica idee de a introduce
în spectacol un personaj, Spectru l,
alter-ego şi, în acelaşi timp, umbră a
protagonistului şi care "se ţine scai "
de acesta, îl cercetează, îi divulgă
frământările, îl apără şi îl chinuie, îi
provoacă gesturi tăinuitoare sau des
tăinuiri cumplite. Rolul este mut, dar
actrita Gabriela Baciu face din el o
mică· bijuterie interpretativă, în care
valorile expresive şi misterul teatral
sunt atât de armonios îngemănate
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încât imaginea personajului te urmăreşte mu ltă vreme după ce ai părăsit
sala. Mimica de o rară mobilitate şi
conciziunea stărilor, dar mai ales plas
ticitatea expresiilor corporale, ce se
succedă într-o permanentă şi năuci
toare mişcare, capacitatea de asu
" Ti
mare" a seismelor lăuntrice ale lui
mon si restituirea lor cu del icate
conotaţii afective au adus personajul
Gabrielei Baciu în prim-plan.
În spectacolul Teatrului Lucia Sturdza
"
Bulandra" cu Mutter Courage,
domin at de trava liul impresionant a l
actriţei Mariana Mihuţ în rolul titular,
s-au ivit nu puţine semne de vi rtuozi
tate în cazul unor personaje de plan
secund, aşa cum au fost Predicatorul,
Kattrin sau Yvette Pottier, în care
actorii Virgil Ogăşanu, Ana Ioana
Macaria şi, respectiv, Emilia Popescu,
sub bagheta regizoarei Cătă l i na

' Buzoianu, au adus cu sine nu numai o terelor respective, ci şi a relaţiilor cu
tulburătoare cantitate de adevăr celelalte personaje, oferind imaginea
uman şi artistic, ci şi profunde vibraţii limpede a unor creaţii bine integrate
în planul semnificaţiilor şi al atmos şi un iversului shakespearian, dar şi
ferei spectacolului.
cerinţelor de a nsamblu ale specta
Exemple de profes ionalism şi de col ului. Dacă pentru Marian Râlea şi
"cheltuire" generoasă de ta lent în Mihai Constantin aceste evolutii con
crearea unor personaje secundare firmă forţa cu care cei doi interpreţi
1 oferă şi spectacolul cu Regele Lear
s-au remarcat şi în alte spectacole
i de la Teatrul Lucia Stu rdza Bu (cel de-al doi lea, în Hamlet pe scena
"
1 landra", în regia lui Dragoş Galgoţiu, craiovea nă, în regia l u i Gabor
1 deşi puţini interpreţi ati ng adân Tompa), în cazul lui Dan Aştilean
1 cimea şi strălucirea proprii textului
(excelent si în micutul rol din I l uzia
shakespea rian. Astfel, ne lăsăm cu comică) noua dovadă de vi rtuozitate
ceriţi de jocul dezinvolt, interiorizat ne reaminteşte că în persoana sa,
şi adeseori fi n nua nţat al lui Dan , încă ocolită de blitzurile publ icităţii,
Aştilean (contele Gloucester), Marian J putem sal uta cu bucu rie pe unul din
Râlea (Bufonul) sau Mihai Constantin 1 tre cei mai valoroşi actori ai scenei
(contele de Kent). Fiecare dintre ei i româneşti de dinai ntea cel ui de-al
construieşte cu migală, cu o bună treilea mileniu ...
intuiţie şi, nu mai puţin important, cu
o justă evaluare nu numai a caracIon Parhon

j'

Ceea ce

"

ramane

D

e mult mă tot bate gândul să
scriu despre cea mai plăcută
şi, paradoxal, cea mai ingrată
pa rte a muncii secreta ru lui literar.
Pentru că ei, secretarii şi referenţii li
terari, nu redactează doar (evident,
după ce frecventează îndelung bi
blioteci le) afişe, caiete-program şi
alte materiale publicitare, dar tot lor
le revine sarcina de a păstra la loc
sigur toate aceste docu mente pre
ţioase, singurele mărturii, după ani şi
a ni, ale spectacolelor teatrale.
De unde să încep? Eu zic să încep de
la ... lipsa banilor. Aşadar, dacă vrei să
tipăreşti afişe şi caiete frumoase, cu
un conţinut bogat şi o grafică ele
gantă, începi prin a te târgui cu con
ta bilu l-şef care, ca un făcut, nu pri
cepe nimic din intimitatea specta
colelor institutiei de unde, cu seni
nătate, ia unu'! dintre cele mai mari
salarii. (Există şi excepţii, dar foarte
puţi ne.) Contabilul respectiv pare a-ţi
face o imensă favoare semnându-ti
mu lt-râvnita "comandă". Totuşi, dacă
ai ghinionul să-i mai fi spus din când
în când câte ceva neplăcut (şi eu l-am
avut!), n-o să-ti facă această "fa
voare", pentru c'ă argumentele sale 
lipsa banilor - le vor "bate" întot
deauna pe ale ta le - ridicarea nivelu
lui cultural a l spectatorului, cu lti
varea simţului estetic, toate acestea
părând u-i-se de-a dreptul ridicole

v

"domnului cu punga veşnic închisă".
Dacă pâinea, şi carnea, şi brânza sunt
scumpe, de ce-ar fi ieftine plăcerile
spirituale? Sunt scu mpe toate: ca
setele, hârtia foto, filmele, hârtia în
general, graficienii; apoi s-ar cuveni
să primească şi traducătorii şi autorii
câte ceva, dacă tot se străduiesc să-ţi
fu rnizeze materiale inedite despre
autor şi despre piesă ...
Aşa încât, în afară de mu nca ta pro
priu-zisă - niciodată îndeajuns plă
tită -, de nopţile în care citeşti, te in
formezi, porţi corespondenţă, pierzi
mult prea mu ltă energie convingân
du-i pe "auxiliarii" comozi şi indife
renţi de necesitatea de a aduce în
faţa publicului cea mai oună imagine
a teatrului, pri ntr-o reclamă de nivel
măcar acceptabil.
În ultima vreme am citit şi în Scena"
"
articole ce exprimau îng rijora
rea
unor cronicari în faţa unor afişe mi
nuscule sau a unor amărîte de foiţe
trase la copiator, care, chi puri le,
ţineau locu l programelor.
Eu însămi am fost, nu demu lt, într-un
oraş din Ardeal, ma rtora unei scene
incredibile: directorul (agasat, de alt
fel, că nu se dăduseră nici măcar sa
lari i le, dară mite subvenţii pentru
producţie), mi-a scris cu mâna lui, pe
o coală ministerială, distribuţia spec
tacol u l u i la care aveam să asist.
U rmau, desigur, să tipărească şi afişe,
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şi caiete, însă atu nci în sală se aflau
vreo sută de elevi si studenti - care
ascu ltau şi reacţionau excelent la
spectacol -, aceştia neavând în mână
nici o informaţie despre piesă, despre
autor, despre spectacol ...
Prin a n i i '70 - deşi nici atu nci,
Dumnezeule, nu stăteau teatrele pe
roze -, noi trimiteam cu regularitate
afişe şi programe presei centrale şi
tuturor teatrelor din ţară. Aşa am
reuşit şi noi, ani la rând, să fim infor
maţi despre tot ceea ce se juca în ţară
- pentru că, la rândul nostru, pri
mea m de la alte teatre caiete şi afişe.
Apoi a venit, ca un trăsnet, inter
dictia: era vorba nu atât de economii,
cât�de "ideile" cenzurii. Dar nu ne-am
dat bătuti: căram, la celebrele reci
dări, geamantane cu materiale "sub
versive" şi le schimbam între noi.
Cu nosc câteva persoane din Oradea,
de profesii di ntre cele mai diverse,
care au impresionante colecţii de
programe. Căci, după ani şi ani, atâta
mai rămâne d i ntr-un spectacol:
fotografiile, afişele, programele (e
ventual, casetele) şi cronicile.
Aceste "mărturii" ale spectacol ului se
află depozitate în fiecare teatru, ele
putând folosi, cu siguranţă, la alcă
tuirea viitoarelor monografii ale insti
tuţiei. lată însă că, am auzit, un direc
tor oarecare studiază serios ches
tiunea mută rii arhivei teatrale unde37
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va, ori unde, ca să poată închiria
spaţiul respectiv, pe bani buni, unui
întreprinzător care n-a pus în viaţa lui
piciorul în teatru.
Trebuie să mai spun că a lt director 
tânăr, monşer, tânăr - a pus după uşă
portretele unor demni înaintaşi, mari
artişti, voind 'mnealui să-şi moder
nizeze biroul; vechiturile - portrete
în sepia, interbelice - stricau de tot
imaginea. Să fie şi ăsta tot un zvon?
- De ce eşti mizantroapă? m-a între
bat un am ic. Tu, cu firea ta deschisă şi
atât de veselă ...
- Nu su nt, am răspuns, sau nu pentru

•
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că nu mă înţeleg semenii, cum spune
Radu Stanca, ci pentru că, probabil,
eu nu-i pot înţelege pe ei. Şi atunci
mizantropia mea e, clar, o formă a
egoism ului. Încerc, totuşi ...
Elisabeta Pop
P.S. Cele mai triste zile din viaţa mea
În teatru au fost acelea În care, după
casarea obligatorie, caietele mele
atât de dragi (unele, foarte frumoase),
stăteau stivuite pe-un coridor, aştep
tând să fie duse la O.C.A. Ca la abator.

Până s e găsea un camion, o maşină,
ele se umpleau de praf, cădeau pe jos,
erau călcate În picioare.
- Vezi, mi se reproşa, ce risipă? Nu s
au vândut.
- Păi ce, sunt telemea, să se vândă la
kilogram? Dacă nu se joacă specta
colul, sau se joacă de puţine ori, unde
să se vândă?
Îmi venea să plâng, Îmi umpleam
braţele cu teancuri de caiete: salvam
o parte ducându-le În birou.
lndiferenţa omului care le Încărca,
furios, cu lopata, mi s-a părut, mereu,
un gest criminal . . .

lume

Reverentă pentru
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Teatrul din Gdansk (gravură din sec. XVII)
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a vârsta venera bilă de 1 002 ani,
Gdansk este o istorie vie.
Puternic centru comercial la
Marea Baltică, faimos pentru şan
tierele sale navale, acest străvechi
oraş cucereşte prin amestecul de
tradiţie şi modernitate. El îşi pre
lu ngeşte fa rmecul în staţiunile esti
va le Gdynia şi Sopot, paradisuri cu
plaje şi verdeaţă. Numeroase sunt
locurile de pelerinaj căutate de vi
zitatori în acest muzeu în aer liber:
pitoreşti _străzi medievale, castele,
biserici. In vecinătatea vestig i i lor
arhitectu ra le si a monumentelor, ei
retrăiesc atmosfera unor timpuri agi
tate si fascinante: invazia cavalerilor
teutoni şi dominaţia prusacă; anul
1 920, când Gdanskul multinaţional a
devenit oraş l iber sunt patronajul
Ligii Naţi u n ilor; rezistenţa a ntifas
cistă eroică din cel de-al doilea
război mondial; anii '70-'80, când s-a
n ăscut sindicatul " Solidaritatea"
care, având u-1 pe Lech Walesa ca
l ider, a schimbat faţa pol itică şi
socială a Poloniei.
În luna august, melancolia reflexivă a
clădirilor în stil gotic târziu, cu profi
luri le lor severe şi orgolioase calci
nate de soare, e tulburată de re
vărsarea de sonorităţi, ritm uri şi
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culoare. "Zilele Sfântului Dominic "
transformă străzile şi piaţetele în
decoruri pentru cântăreţi, da nsatori,
actori. Pe estrade, trupe ambulante
improvizează reprezentaţii, tineri
artişti îşi expun lucrările sub privirile
curioase ale trecătorilor. Evenimentul
cultural de elită al acestei sărbători
popu lare este Festiva l u l Shake
speare. Organizat de Theatrum Ge
danense, el a debutat în 1 993 si a fost
instituţiona lizat în 1 997, o dată cu
celebrarea unui mileniu de existentă
a oraşului. Festivalul îl are ca patron
spiritual pe Prinţul Charles de Wales
şi ca di rectori onorifici pe regizorii Sir
Peter Hali şi Andrzej Wajda. Aceşti
mentori, precum şi autoritatea criti
cului And rzej Zurowski, vicepre
şedinte al Asociaţiei I nternaţionale a
Criticilor de Teatru, selectroner a l
programul ui, şi a profesorului Jerzy
Limon, eminent shakespearolog,
directorul Fundatiei Theatrum Ge
danense, au asigurat un prestigiu
internaţional manifestării.
La prima ediţie, Prinţul Charles a pus
piatra inaugurală a unui edificiu eli
sabetan - o reconstrucţie, de fapt, a
primului teatru polonez. El datează
din secolul al XVII-lea şi a adăpostit
trupe englezeşti şi spectacole shake
speariene. Proiectul este coordonat
de doi arhitecti, unul din Polonia si
a ltu l din Marea Brita nie, spera nţa
gazdelor fi ind ca, în a n u l 2000,
această constructie să devină o casă
pentru Festivalul' Shakespeare. De-a
lungul celor trei ediţii, întâlnirea a
reunit în j urul operei marelui Wil l
companii ş i a rtişti de marcă, perso
nal ităţi teatrale, exegeţi în creaţia
shakespeariană. Printre susţinătorii şi
admiratorii ei s-au aflat Jan Kott,
Gunter Grass, Tom Stoppard, Ken
neth Branagh. Pe afişul ediţiei 1 999
au figurat trupe şi şcol i prestigioase
din Germania, Rusia, Marea Britanie,
România si Polonia. În să li de teatru
clasice, în studiouri, în biserici, pe
plajă, spectatorii s-au întâ l n it cu

Ma cbeth, R e g e l e Lear, F u rt u n a ,
M u lt z g o m o t p e n t r u n i m ic, Titus
A n d r o n i c u s, T i m o n din Atena,
C o r i o l a n . În acest maraton, dru

murile spre Shakespeare sunt li bere.
Oamenii de teatru sunt preocupaţi
de mesajul politic, dar şi de modul
cum dialogul a rtelor sau noile
tehnologii deschid spaţii inedite
pentru jocul artistic. Adunând lao
laltă pe scenă spectatori şi interpreţi,
montarea M a c beth a Teatru lui
Ludowy din Cracovia este un recviem
al unei generaţii frustrate, înşelate în
aspiraţiile sale, hotărîtă să-şi recu
pereze vitalitatea prin orice mijloace.
U rcat pe coturni, Macbeth domină de
di ncolo de moa rte, ca o um bră
amenintătoare, o societate ti morată
de trad i'ţ ii sclerozate şi de tineri con
formişti. Autorul spectacolului este
Jerzy Stuhr, regizor de film şi profe
sor preţuit, actor i u bit de publ ic,
lansat de celebra peliculă ,.Amatorul "
a lui Kieslowski. C o r i o l a n , de la
Teatrul Dramatic din Legnica, are loc
în ambianţa religioasă a Catedralei
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Sfântul Ioan. Asistăm la un ceremoni
a! primitiv, brutal, în care impasul
metafizic a l eroului, alt răzvrătit
împotriva unei lumi golite de spe
ranţă, capătă proporţii apocaliptice.
Destinul uman este o ratare şi pentru
Regele Lear din spectacolul teatrului
din Leipzig. Tratat în cheie becket
tiană, el are ca motto celebra replică
din Godot: "Călare pe un mormânt şi
naşterea e grea " . Fie că e tiran sau
tiran izat, dialogul lui Lear cu sine şi
cu semenii se consumă în vid. "O lavă
nihilistă " străbate şi experimentalul
Richard al 1 1 1-lea, propus de trupa
din Sankt-Petersburg. Este un studiu
psihana litic al răului, jucat de trei
actori, o imagine a tenebrelor din
fi i nţa umană. La a nti pod, aceeaşi
companie oferă o montare solară a
F u rtu n i i . U n vis ludic al Mirandei,
u nde puterea iubirii îl readuce pe
Dumnezeu în lume. Suferinta,
încercările sorţii sunt căi de purifi
care, de apropiere de cred inţă şi
divi nitate.
În topul preferi nţelor publicului şi
ale specialişti lor s-au situat repre
zentati ile Teatru l u i National d i n
Craiova, întâmpinate c u 'aplauze la
scenă deschisă, timp de min ute în
şir. O producţie aşteptată a fost Titus
A n d ronicus, pentru palmaresul său
impresionant: premii internaţionale
şi şapte ani de turnee în marile capi
tale teatra le ale lumii. O capodoperă
ce ilustrează original poetica unui
regizor de a nverg ură europea nă,
Silviu Purcărete, si care 1-a consacrat
pe Ştefa n Iordache drept un mare
actor shakespearian, după cum scria
presa stră i n ă . în lectura acestei
" piese sata nice ", cum o numeşte
regizorul, a impresionat vizualitatea
rafinată, mijloacele simple până la
ascetism prin care fantezia l u i
Purcărete rea l izează apoteoze ale
teatralităti i. La Gdansk, Titus a fost
interpretat de Vasile Cosma, un actor
ce nu mără în cariera sa cincisprezece
roluri din Sha kespeare, printre care
Othello, Lear, Falstaff, Claudius.
Vigoarea scenică a artistului, la cei 75
de ani, a stârnit admiratie. Calvarul
lui Titus Andronicus a dat fiori pu
blicului datorită jocu lui tensionat al
protagonistului, dar şi replicii puter
n ice, admirabile a celorlalti inter
preţi: Ilie Gheorghe, Oza na 'o ancea,
M i rela Cioabă, Valer Della keza,
Tudorel Fili mon, Tudor Gheorghe,
Va leriu Dogaru, Va lentin Mihali,
Remus Mărg i neanu, Ion Colan,
Marian Negrescu, Angel Ra baboc,
Tudorel Petrescu, Constantin Cicort,
Lucian Albanezu, Gabriel Mănescu,
Andi Pârlogea. Sub presi unea unei
întâmplări nefericite (Leni Pi nţea
Homeag îşi uitase paşaportul acasă),
Nataşa Raab debutează cu succes în
rolul Doicii.
Şi vizi unea ,.ciclopică" din Timon d i n
Atena a regizorului Mihai Măniuţiu şi
a scu lptoru lui Aurel Vlad a atras pu
blicul. O montare monumenta lă,
wag neriană, în care impactu l emo
ţional este a m plificat de evoluţia
excepţională a actriţei Gabriela Baciu
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în rolul Spectrul - un personaj mut
imaginat de regizor, un alter ego al
lui Timon, o expresie a Golgotei sale
existenţiale. După Aaron din Titus
A n d ronicus, Ilie Gheorghe are din
nou, în Timon, o seară remarcabilă,
Faţă de premieră, eroul său a câştigat
în adevăr, adică în omenesc, fapt ce a
ridicat temperatura reprezentaţiei. În
desfăşura rea voluptuoasă de forme,
delirul megaloman al lui Timon - Ilie
Gheorghe are forţă şi datorită
tablou rilor na rative picturale, create
cu adecvare de numeroasa dis
tribuţie: Valer Della keza, Adrian
Andone, Vasile Cosma, Ion Colan,
Valeriu Dogaru, Nataşa Raab, Mirela
Cioabă, Geni Macsim, losefi na Stoia,
Angel Raba boc, Nicolae Poghirc,
Theodor Marinescu, Constantin Ci
cort, Tudorel Petrescu, Ramona Dră
gu lescu, Ştefa n Mirea, Ilie Turcu,
Mihai Arsene, Sorin Ionescu, Lau
rentiu Stratan, Marian Politic, Nicolae
Vicol, Cristinel Dobran, Pompiliu
Ciochia, Mihai Vântu, Florin Ma
teescu.
Aceste producţii, diferite ca stil, îi
i ncită pe spectatori - mărturisesc
organizatorii festiva lului - pentru că
din ele răzbate o acută stare a tim
pului nostru. Sunt recviem uri tragice
si bufone ale unor vremuri de cre
puscul, când se fărâmiţează imperii,
se nasc peste noapte eroi, dispar
person aje ce pă reau infa i l i bile. O
lume demon izată, unde hohotul
vieţii se tra nsformă brutal în hohotul
mortii.
Primirea entuziastă a publicului şi a
oamenilor de teatru este confirmată
şi de o premieră în cadrul Festivalului
Shakespeare. La ceremonia finală de
la Primărie, directorul Emil Boroghină
este chemat pe scenă şi Fu ndaţia
Theatrum Gedanense oferă Teatrului
Naţional din Craiova o cupă şi o dis
tincţie pentru cea mai valoroasă par
ticipare din festival.
Cei doi amfitrioni, criticul Andrzej
Zurowski şi profesorul Jerzy Limon,
se felicită pentru i nvitaţia făcută
românilor, a preciind că este " un priv
ilegiu să fii spectator la asemenea .
reprezentaţii, o lecţie pentru teatrul
polonez în acest moment " . Pro
pu nerea inspiratului manager şi ani
mator cultural Emil Boroghină de a se
forma o retea a festival urilor Shake
speare, în 'care să fie incluse mani
festări de profi l din Marea Britanie,
Canada, SUA, Polonia, Italia, Ro
mânia, este acceptată.
După 93 de turnee şi 300 de re
prezentaţii în 40 de ţări, încu nunate
cu douăsprezece premii i nterna
ţiona le, esca la de la Gdansk a fost,
pentru Naţiona l u l craiovea n, o
bucurie. I m presionată de ospita
litatea oamenilor şi de frum useţea
l ocurilor, trupa pă răseşte oraşul cu o
undă de melancolie, aşteptând cu
emotie reîntâlnirea cu oamen ii de
teatru polonezi în a n u l 2000, la
Festiva l u l Shakespeare de la Cra
iova.
L u d m i l a Patlanjoglu

lumii
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M o s ·h e Y a s s u r :
A

,,Intre mama
si nevastă ''
V

�

V-aţi născut la laşi, unde aţi locuit
p â n ă s p re term i n a rea l i c e u l u i ,
când . . .

. . . a m plecat în Israel. Nu aveam
decât vreo 1 5 ani.
De ce a ţ i părăsit România?

Eram orfan de război; în plus, comu
nitatea evreiască din laşi se rărea din

ce în ce, aşa că mama a luat această
hotărîre, crezâ nd că va fi mai bine
pentru viitorul meu, că puteam avea
acolo alte sanse. Mie m i-era foarte
bi ne, atunci, la laşi; credeam că
trăiesc într-o societate absolut nor
mală. În 1 950, când am plecat din
Româ nia, eram student l a Con
servator, aveam deja o carieră de

actor, fiind chiar a ngajat la teatrul din
laşi.
V-aţi ada ptat uşor condiţiilor d i n
Israel?

La 1 5 ani era destul de simplu. După
nouă sau zece luni am început să
predau lecţii de limba ebraică.

Nu c u n o şteaţi această l i m bă d i 
nai nte?

Nu, dar am învăţat-o foarte repede.
Primii ba ni, în Israel, i-am câştigat din
meditaţii.
Ce s-a întâ m plat mai departe?

Am terminat liceul, am făcut armata,
apoi am devenit student.
la Regie?

Nicidecum. Mi s-a spus că acolo nu
este nevoie nici de regizori, nici de
actori, aşa că urma să devin învăţător.
Am şi predat, de altfel, cam vreq doi
ani de zile, la o şcoală de stat. l nsă,
cum am început să cu nosc mai bine
limba ebraică, am dat examen de
admitere la o şcoală de teatru, pentru
a deveni actor. După absolvi re, m-am
ataşat de un grup de ava ngardă,
Teatrul "Zirra", unde se puneau în
scenă, pe vremea aceea, foarte multe
piese de Eugen Ionescu. Am rămas
acolo până prin anii 1 953-1 954, când
mi-am format o trupă. Cu aceasta am
realizat Minu nata pantofăreasă de
Federico Garcia Lorca. Spectacolul a
avut succes, aşa că m-a m încumetat
să r:nai fac unul. De astă dată, cu
Steaua fără n u m e de Mihail Se
bastian. Era anul 1 958. Spectacolul a
fost premiat la u n festival şi asta m-a
îndemnat să activez mai mult ca regi
zor, însă rămâneam conştient de fap
tul că aveam nevoie si de studii de
specialitate. Aşa că mi:a venit o idee:
cu banii pri m iţi de la M i n isterul
Cu lturii pentru Steaua fără nume am
hotărît să plătesc cursurile u nei şcoli
de regie. Organizatorii festivalului au
fost uşor nedumeriţi de dorinţa mea,
spunând: "Ce să mai înveţi acum, de
vreme ce ai luat deja un premiu?!"
Dar eu am considerat acel premiu
mai mult un fel de noroc al înce
pătorului şi, pentru că exact pe vre41
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mea aceea - prin anii '60, adică -, a
fost invitat la Haifa un mare regizor,
Josef M i lo, să întemeieze Teatrul
Municipal, am ţinut în mod special să
studiez cu el. Era însă un fel de lup
singuratic, n u accepta asistenţi;
totuşi, cu ajutorul Ministerului Cul
turii, am putut pătrunde în cercul
său. Am fost asistent de regie şi chiar
am jucat u neori. După trei luni, când
mi-a expirat contractul - acesta fi ind
limitat de suma de bani pe care o
investisem -, i-am mulţumit, vrând să
părăsesc teatrul. M-a oprit, a ngajân
du-mă la administratie, unde am
rămas încă cinci ani. Intre timp, prin
i ntermed i u l aceluiasi teatru, am
primit o bursă la Paris, la Universite
du Theâtre des Nations. Printre altii,
acolo predau Jean-Louis Barrault · şi
Jean-Marie Serreau. M-am apropiat
mai mult de cel din urmă, pentru că
se potrivea mai bine concepţi ilor
mele avangardiste. De a ltfel, prin
intermed i u l său l-am cu noscut pe
Eugen Ionescu.
Aţi rea lizat spectacole ş i l a Paris?

N u . Am fost doar asistentul l u i
Serreau, într-un teatru mic, înjghebat
de el chiar la Luvru.
D u pă b u rsa d e l a Paris v-aţi întors în
Israel?

Da. O perioadă am fost chiar profesor
la Academia de Teatru din Tel Aviv,
apoi mi-am făcut un mic teatru în
care am montat tot felul de piese;
cele mai multe însă erau scrise de
Eugen Ionescu.
Aveau succes piesele sale în Israel?

Da; era un autor foa rte iu bit acolo. Şi
cred că această dragoste a fost reci
procă. Ionescu venea destul de des
în Israel.
Din câte ştiu, aţi a v ut o întâ m pl a re
extrem de neplăcută cu c ro n icarii
d i n I s rael, leg ată chiar d e u n spec
tacol c u o piesă a l u i Eugen I o
nescu . . .

Acolo critica are, într-adevăr, o pu
tere foarte mare, însă forta artistului
de a depăşi momentele grele trebuie
să fie şi mai mare. Totuşi, pe mine a
fost cât pe ce să mă doboare. Se
întâmpla prin anii '70 şi era vorba,
într-adevăr, de un spectacol cu o
piesă de Eugen Ionescu, pe care,
iniţial, critica îl judecase foarte aspru.
Apoi, după ce autoJUI însuşi îl văzuse
şi îl apreciase, toţi cronicarii şi-au
revizuit atitudinea, scri ind că este un
mare succes. In acea perioadă tocmai
primisem o invitaţie în America. A
fost, poate, motivul cel mai impor
tant care m-a convins s-o accept. Am
socotit întotdeauna că un critic bun
este un îndrumător pentru creatori;
descoperă şi susţi ne talente, aşa cum
fac şi eu ca regizor. De la început am
hotărît să mă pun în slujba unor dra
maturgi mai puţin cunoscuţi, spu
nâ ndu-mi că Cehov sau Shakespeare
nu au nevoie de mine.
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Ştiu că aţi rea l izat, a c u m câţiva a ni,
l a G a l aţi, u n spectacol . . .

lntâi a m fost invitat l a Chişinău,
unde, în anul 1 992, am pus Jacques
sau supunerea şi V i itorul e în ouă de
Eugen Ionescu, chiar la teatrul care îi
poartă numele.
Cum aţi colaborat cu i nterpreţi i ?

Extrem de bi ne, atât la Chisinău, cât
·
şi la Galaţi.
Există o deosebire esenţia l ă între
actorii români ş i cei israelieni sau
cei a meric a n i ?

Un actor american sau unul israelian
are mai mult cu raj, îşi asumă riscul de
a gândi el singur un personaj, o
situatie. In România erau cazuri când
actorii mă întrebau ce semnificatie
are o anume replică. Or, eu le spu
neam: "Dar dum neavoastră ce cre
deţi că Îflseamnă? la gândiţi-vă şi sin
guri". Imi ră spundeau: "Noi să
gândim singuri?! De ce? Regizorul
trebuie să ne spună de ce şi cum e
bine să facem un a numit lucru". "Nu,
ziceam eu, reg izorul este coordona
torul tuturor elementelor unui spec
tacol, dar fiecare în parte trebuie să-şi
defin itiveze rolul". Dincolo de a
cea stă nesigura nţă, cred însă că
actorii româ ni sunt mai profesion işti
şi mai talentaţi decât toţi. Sunt foarte
discipli naţi, au o viaţă lăl!ntrică şi o
imaginaţie foarte bogate. In plus, are
mare i m portanţă faptul că în Ro
mânia există încă teatre de reperto
riu, cu trupe sta bile. In America, de
pi ldă, actorii se întâ lnesc, de cele mai
m ulte ori, la o prod ucţie, pentru
întâia oară. Asta face ca relatiile din
tre ei să nu se închege cum ar trebui,
să nu existe o com unicare adevărată
- l ucru care se va reflecta, de bună
seamă, şi pe scenă. De aceea am
l ucrat atât de bine la Galaţi şi la
Chisinău. Este cu totul altceva când
nişte necunoscuţi se întâlnesc pentru
prima oară în jurul unei producţii şi
sunt obligaţi să joace împreună o
poveste de dragoste. Dar nici măcar
în teatrul meu nu am reusit să adun o
echipă stabi lă; aveam doar un birou
cu un telefon, iar a ngajaţi permanent
erau doar teh n icienii si servici u l
administrativ. Pe ntru rest - când
găseam o piesă pe care doream s-o
montez - dădeam un a nunt în ziar.,
făceam audiţii câteva zile. bupă ce
constituiam colectivul artistic - si
până să începem repetiţiile - înce �
cam să ne cunoastem cât de cât. li
invitam pe i nterpreţi la mine acasă,
stăteam de vorbă. Aşa se închega
măcar o pojgh iţă de relaţie între noi
toţi.
Câte reprezentaţii poate avea, în
America, un spectacol d e succes?

Oricâte. Se poate juca zece sau cinci
sprezece ani. Eu nu pot spune că am
avut asemenea succese. De altfel, un
contract pe off-off-Broadway nu
poate prevedea mai mult de şaispre
zece reprezentaţii. Dacă, totuşi, un
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spectacol de acolo are mare, mare
succes, acesta poate fi cumpărat de
către un producător, care-I va scoate
dintr-o sală cu cel mult optzeci sau
nouăzeci de locuri, mutându-1
într-una cu trei sau patru sute, făcând
apoi un contract nou cu actori i.
Acesta poate fi foarte dur, pentru că
producătorul a re l i bertatea de a
spune oricând că îi place piesa, îi
place spectacolul, dar că doreşte să
înnoiască d istri buţia sau să-i în
locuiască pe unii actori cu vedete. (E
adevărat că cei înlocu iţi vor primi
salariul pentru toată perioada noului
contract, chiar dacă nu vor mai apă
rea în reprezentaţii. Totuşi, amără
ciu nea e mare, fii ndcă nimeni nu
joacă într-un spectacol numai pentru
ba ni.) A ltminteri, acelasi lucru i se
poate întâmpla şi regizorului. Nu poţi
comenta; sunt banii întreprinzătoru
lui particular şi e firesc ca acesta să
vrea să şi-i recu pereze cât mai re
pede. Considerentele de ordin este
tic nu sunt cele mai importante în
America. Este unul dintre motivele
pentru care nu am părăsit niciodată
off-off-Broadway, u nde aveam oare
care independenţă.
Cum aţi reuşit să vă înjg hebaţi, în
A me rica, propriul d u mneavoastră
teatru?

O, dar asta a durat vreo cincisprezece
ani! Intre timp am făcut spectacole
peste tot, am predat prin d iverse
şcoli şi mult mai târziu m-am ataşat
unui grup de pe off-off- Broadway.
Eram patru tovarăşi: eu, soţia mea
(care este dramatu rg şi profesor de
istoria teatru l ui), un prieten (avocat şi
actor) şi soţia acestuia (actriţă). Am
închiriat împreună un spaţiu cu mai
puţin de o sută de locuri şi fiecare
dintre noi avea de făcut mai multe
lucruri. Teatrul era încorporat unei
fundaţii non-profit, dar pentru a
putea avea sponsorizări erau nece
sare foarte mu lte hârtii. Trebuia să
dăm socotea lă pentru fiecare cent
cheltuit. Nu era usor. Prietenii nostri
se ocupau de această latură. Mai târ
ziu, însă, când prietenul meu a plecat
în California pentru a deveni actor de
cinema, am închis teatrul. Nu ne
puteam descurca singuri, eu şi soţia
mea.
Cât a d u rat această colaborare?

Vreo zece ani.

In afara c e l o r patru, d e c a r e deja a ţ i
pomen it, c i n e m a i era a ngajat?

Un electrician, un inginer de sunet şi
un stage-manager.

C e n e puteţi spune despre critica
teatrală din A m erica?

La New York se practică, mai a les în
ultimii a n i, o critică extrem de intere
santă. De pildă, cronicarii îşi arogă
d reptul de a eva lua un spectacol
d u pă propri u l lor gust, spunând:
"Mie-mi place" sau " Mie nu-mi place
spectacol u l cutare", urmând să
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motiveze d e ce, dar ei n u îsi a s u mă
rol u l de judecător su p rem: scriind:
" S pectacolul acesta este prost". E
ca şi cum ai spune despre borş că
ţie n u -ţi p l ace, însă a sta n u
înseam n ă că n u e b u n . C a să vă
puteţi da sea ma cam care este spir
itul criticii în A merica o să vă dau
u n exemplu şi mai clar: u n cronicar
a scris odată despre o reprezentaţie
că a fost " a şa d e proastă încât pu
blicul i-a h u i d u it pe p lasatori".
Cum s e face că v o rb iţ i atât de b i n e
r o mâ neşte?

Cea mai mare parte a vieţii a m vor
bit româneste n u mai cu mine în
sumi. în Israel am încercat să învăt
l i m ba şi să c unosc cât mai bine eul�

tura ebraică, însă român a a rămas
l i m ba pe care am vorbit-o c u mama.
Unde socotiţi că v ă sunt rădă
cinile?

Toată viata m-a m între bat lucrul
acesta. Este ca şi cum te-ai afla între
două mari i u biri, prima fii n d ma ma,
iar ceala ltă - nevasta. A s zice că
'
Româ nia este mama.
Şi A m.erica?

I ntre neveste!

C a r e d i ntre a ceste c u l t u r i este m a i
puternic reflectată î n c r e a ţ i a d u m 
n e a v o a stră?

Sper că toate. Eu a m plecat d i n
România l a vârsta d e 1 5 a n i, dar so-

N i e u H o rod n i cea n u :

cotesc că î n că m ă m a i a d ă p l a
izvoa rel e a cestei c u lturi. Mi-am
început cariera d ra matică pe când
eram copil, j ucând la teatrul din laşi
a lături d e actori mari. Acolo si atunci
m-a m îndrăgostit de teatru şi a m
înteles că n u e l trebuie s ă t e slu
jească, ci tu trebuie să-I sl ujeşti,
pentru că teatrul a existat înainte
d e tine şi va ră mâne pentru tot
d ea u na. Oricâtă faimă ar avea, u n
actor este totuşi efemer.
Aţi v r e a să m a i m o ntaţi un s pecta
col în R o m â n i a ?

Ar f i o m a re c i n ste şi m-aş b ucura
nespus s-o pot face.

M a r i n e l a Ţepuş

I s ra e l

,,Atmosfera din România
1m1 conv1ne
mal mult''
A

•

•

•

N

ieu Horodniceanu face parte dintre acei oameni teribili care, fără a-şi duce existenţa pe seama teatrului, nu poate trăi În afara
acestuia. Viaţa sa toată este mai mult o contemplare a lumii ca spectacol, iar din această contemplare iau fiinţă piesele sale
(puternic legate de actualitatea imediată, semănând mai mult cu nişte reportaje), scenariile radiofonice, libretele pentru spec
tacolele de balet, cărtile.
Deşi e de formaţie inginer chimist - şi această profesie s-ar fi putut să-i aducă mai multe venituri - şi-a dedicat câţiva ani buni cronicii dra
matice, fiind colaboratorul unora dintre cele mai importante ziare din Israel (unde trăieşte din 7972). Colindă lumea pentru a vedea spec
tacole, scrie teatru şi se bucură nespus când textele sale ajung pe scenă sau sunt Înregistrate la Radio; Însă oricât de bine i-ar fi În altă parte,
tot mai fericit se simte dacă măcar de două-trei ori pe an se poate Întoarce În România, ţara În care s-a născut şi unde
s-a maturizat.
Care a fost traseul urmat după ple
carea în Israel şi ce anume vă ţine,
totuşi, aproape de România?

Chiar înainte de a părăsi ţara înce
puseră repetiţiile la o piesă a mea. A
fost un moment dramatic pentru că,
din cauza plecării, repetiţiile s-au sus
pendat. Era în anul 1 972. Până atunci
nu mi se publicase şi nu mi se jucase
nimic, pentru că nu aveam un dosar
"
"curat . Asa că am debutat, ca dra
maturg, în Israel cu piesa Conştiinţă
mecanică, pusă în scenă de regizorul
de orig ine română Radu Miron, la
Teatrul "Lilah " - foarte cunoscut acolo.

Asta se întâmpla în 1 979. Ulterior, s-a
realizat şi o variantă radiofonică.
Cine v-a tradus piesele în limba ebra
ică?

Eu. Este, de fapt, procedeul folosit de
mine: scriu în li�ba română şi apoi tra
duc în ebraică. In afara acestei adaptări
radiofonice am mai scris si alte scenarii
special pentru radio. însă, paralel cu
activitatea de dramaturg, am fost cro
nicar dramatic - muncă foarte dificilă
mai ales din punctul de vedere al stre
sului, pentru că acolo obligaţia de
căpătâi a criticului de teatru este de a
https://biblioteca-digitala.ro

scrie imediat după terminarea repre
zentaţiei, astfel încât articolul să poată
fi publicat chiar a doua zi. Or, dacă pre
miere le aveau loc în orase aflate
departe de Tel Aviv, vă închipuiţi că
trebuia să găsesc mijloacele prin care
cron!cile să ajungă la redacţie în timp
util. In plus, nu era vorba de o cronică
de întâmpinare, făcută superficial, ci
de o critică atentă a tuturor comparti
mentelor spectacolului văzut. Făceam
asta de două-trei ori pe săptămână.
Se deosebeşte mult teatrul practicat
în Israel faţă de cel românesc?
43
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Da; în primul rând pentru că acolo
teatrul este puternic influenţat din
două direcţii. Pe de o parte suportă
presiunea teatruluii american (şi en
glezesc, câteodată), iar pe de altă parte
mai există unele accente narodniciste,
socialiste. Prin urmare, teatrul tezist,
pătruns în Israel prin intermediul emi
granţilor ruşi, este încă în putere. Intre
aceste extreme, trebuie avută în
vedere şi realitatea israeliană - drama
tică, fiind vorba de un război aproape
permanent -, care duce la scrierea
unor piese accentuat politice, câteo
dată având alura unor texte de brigadă
artistică. Este vorba de presiunea
realităţii asupra artei scenice, fapt care,
deseori, devine dăunător esentializării
dramatice. in plus, mai apar şi' genuri
de graniţă: cabarete, de pildă, uneori
excelent realizate. Dincolo de astfel de
încercări, formula expresionistă - care
include elementul strict social domină, cultivându-se un teatru foarte
agresiv.

Lungeanu are o perspectivă cu totul
diferită, imaginea - care era destul de
importantă - fiind înlocuită cu mu
zică, relevând noi înţelesuri. De fapt,
Mihai Lungeanu este primul regizor
din România care s-a încumetat să-mi
monteze un text - Profil de pre
şedinte -, spectacol realizat acum
câţiva ani la Braşov.
Credeţi că teatrul trece pri ntr-o
criză?

Vă referiţi, probabil, la lupta teatrului
de cuvânt cu cel de imagine. Din
păcate, cel din urmă s-a insinuat în
mod perfid cam peste tot în lume. Cu

Care este starea materială a teatrelor
din Israel?

Există două forme de sustinere finan
ciară: Teatrul National e finantat de la
buget, iar celelalte, de către' munici
palităţi. Şi băncile ajută activitatea
instituţiilor teatrale. Mai mult, sistemul
abonamentelor de spectacol - care, am
înţeles, nu se mai practică aici - dă
rezultate foarte bune.
Ce vă face să reveniţi periodic în
România?

Să vă spun drept, atmosfera teatrală
din România îmi convine mai mult, se
potriveşte mai bine scrierilor mele,
aşa că am renunţat să mai fac eforturi
pentru a mi se monta piesele în Israel.
Excesul de brechtianism, de expresio
nism, combinat cu naturalismul tex
telor de tip brita nic de acolo, mă
agasează.
V-a apărut de curând o carte ...

Se intitulează " Eul flexibil" sau "Despre
teatralitate" şi constituie un fel de
teorie - nu a teatrului ca gen artistic, ci
a teatrului ca semnificaţie conceptual
- filosofică. Teatrul e de fapt o cale de
contemplare filosofică de factură spe
cială. Este vorba, în fond, despre o con
tradicţie între eu şi lume - exprimată în
termenii actor-spectator - ce poate
deveni o cale etică de perfecţionare a
eului prin constrângerea şi eliminarea
treptată a trăsăturilor negative.
Cine a scris-o: dramaturgul, criticul
de teatru sau spectatorul împătimit?

Este doar o meditaţie personală.
Pentru mine teatrul nu este o profe
sie, ci un mod de viaţă.
De curând vi s-a înregistrat u n text la
Rad io ...
Da, piesa Alcool, care a avut premiera

absolută la Teatrul Naţional din Cluj. A
fost ultimul spectacol realizat de re
gretata Olimpia Arghir. Adaptarea
radiofonică făcută de regizorul Mihai
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riscul de a contrazice opiniile multor
regizori la modă, eu cred că această
vizualizare excesivă este pe cale de a
distruge însăşi esenţa teatru lui.
Imaginea, cred eu, limitează gândirea.
Sunt tablouri vivante care incită o
chiul, dar nu mai mult. Socotesc, însă,
că teatrul este la fel de important ca
viaţa, aşa că nu poate dispă rea.
Teatrul absurdului, sau teatrul vio
lentei, sau teatrul visceral sunt mo
dalităţi de a exprima sensurile vieţii.
Ele pot alterna, dar teatrul ca artă nu
are cum să se stingă.
M. Ţ.

lumii

O pqv est e
n eve r o s l

"1
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le la d e vă ra ă
t

n ianuarie 1 99 1 , în p l i n ă d es
făşura re a Războiu l u i d i n Golf, la
Tel Aviv ia fii nţă Teatrul bilingv
"Gesher" (Podul).
Un teatru care va a vea efecte
benefice asu pra vieţii teatra le d i n
Israel, a m intind de rolul j u cat, c u
peste 6 0 de a n i în u r m ă , d e Teatru l
Habima, a cărui i nfl uenţă a marcat
destinul c ulturii e braice. La înce
putul a cestu i d e c e n i u , Isra e l u l
c u n oa şte una d i ntre cele mai mari
i m igraţii d i n istoria sa: peste
j u mătate d e m i lion d e oameni, pro
veniti d i n fosta U n i u n e Sovietică, se
stab 'i leşte în Ţa ra F ă g ă d u i nţei.
Pri ntre acestia, un număr înse m n at
de i ntelectuali, oameni de ştii nţă,
oameni de a rtă: m uzicie n i, i n stru
mentişti, cântă reţi, a ctori, sce
nografi, regizori.
Pe ordin ea de zi a i n stitutiilor în
sărci nate c u a bsorbţia i m igranţilor
figura şi crearea u n u i teatru menit
să satisfacă exigenţele culturale ale
acestei imense mase de n ou-veniţi,
vech i şi împătimiţi i u b itori de
teatru .
Beneficiind d e p rezenţa u n o r tineri
actori formaţi l a şcoala rusească de
teatru şi g ru paţi în j u rul regizorului
Evg heni Arie, venit în Israel în 1 990,
forurile g uvernamentale, cele a le
M u nicipiului Tel Aviv-laffo, precu m
şi Agenţia evreiască, a u consimţit
să sprijine, materia l şi m oral. în
fi i nţa rea teat r u l ui, care pri m eşte
n u mele s i m bolic " Pod u l " si u nde se
va j uca a lternativ î n două l i m bi:
ebraică şi rusă.
Conducerea a rtistică este încred i n 
ţată d irectorului de scen ă Evg heni
Arie: 44 de a n i, n ăscut la M oscova,
elev al reputatu l u i regizor rus Tov
stonogov şi fost d i rector al Tea
tru l u i de D ra m ă d i n S a n kt-Pe
tersbu rg.
Tntr- u n timp record, e l asig u ră
Teatru l u i " Gesher " u n s ucces l a
p u b l i c u l israelian şi o fai m ă inter
n aţion a l ă fără p recedent. Nu în
tâ m plător, ziarele d e mare tiraj p rea p u ţ i n i m p l i cate în această
zonă a vietii sociale - reactionează
cu uimire, 'ca în fata u n u i fenomen
a l natu rii. La n u mai şase l u n i d e la
înfi i nţarea n o u l u i teatru, ziarul

.,l ed iot A haronot" ( U ltimele ştiri)
scrie: " «Gesher» este cel mai profe
sionist teatru d i n Israel " . Evgheni
Arie se d ovedeşte nu n u ma i u n
foarte competent conducător a rtis
tic; el devi n e a n imatorul teatrului,
conştiinţa acestuia, adevă ratul său
spiritus rector.
Primu l spectacol, cu piesa Rosen
cra ntz ş i G u i l d e n stern sunt morţi

de Tom Sto p p a rd , p rezentat î n
aprilie 1 99 1 (repetiţiile a u avut loc
în timpul războiului d i n Golf) este
bine primit de p u blicul israelia n şi,
d rept urma re, "Gesher" este invitat
să reprezinte Israelul la Academia
de m uzică Brooklyn din New York.
Un an m a i târzi u , în i u l i e 1 993,
acelaşi spectacol va fi prezentat la
festival u l d e la Avign o n .
Des i g u r, într-o societate m u lti
culturală, cum este cea israeliană, si
în condiţiile u nei rec u n oa şteri in
ternaţionale atât d e rapide, .,Ge
sher" ar fi putut să existe j ucând
numai în l i m ba rusă, pe care actorii
săi o stă pâneau la perfecţie. Dar
membrii c o m pa niei au hotărît a ltfel
- în m o d înţelept: n ev râ n d să
ră mână l a statutul d e i migra nţi d e
ghetou, ei a u optat pentru i nte
grarea în c u lt u ra israel i a n ă� în
văţân d repede l i m ba e braică. l nce
pâ n d c u Cazul Dreyfus d e Jean
Ciaude Grumberg, u rmată de Viaţa
d o m n u l u i de M o l i e r e de M i h a i l
Bulgakov, toate s pectacolele v o r fi
j ucate a lternativ în e braică şi rusă.
La Festiva l u l i nternati o n a l de la
Ierusa l i m ( i u n i e 1 99:2). a pl a uzele
fren etice ale p u b l i c u l u i l a înche
ierea spectaco l u l u i Viaţa dom n u l u i
d e Moliere a u omologat emoţional
decizia Teatru lui " Gesher" de a se
i ntegr� în viaţa c u lt u ra l ă a Isra
elului. In plus, "Gesher" e u n u l din
tre rare le teatre din l u m e care joacă
în două l i m b i cu acelaşi grup de
actori. O nouă m ă rturie a i ntegrării
teatr u l u i în viata c u lt u r a l ă isra
e l i a n ă este spe'cta c o l u l c u Don
Juan d e Moliere (mai 1 998), realizat
de Evgheni A rie cu u n ansamblu
format în exclu sivitate din tineri
a bsolvenţi ai şcolilor d e teatru şi ai
F a c u ltătii d e A rte d e l a U n iver
s itatea ' Tel Aviv. O g a rn it u ră
https://biblioteca-digitala.ro

actoricească nouă, cu n umele d e
.,Gesher 2", u n g ru p reprezentând 
d u pă spu sele reg izorului Evgheni
Arie - " evoluţia firească a procesu
lui d e i ntegrare a «Gesher»-ului în
peisaj u l teatral israelian ..., dar tot
odată şi i nteresul crescân d al tine
rilor actori israel ieni pentru metoda
a rtistică p racticată l a Teatru l
«Gesher» " .
Aplicând cu perseverenţă u n pro
g ra m repe rtorial de a bordare a
u n or teme legate de istoria recentă
a evreilor, de Holocaust în speţă,
.,Gesher" p rezintă în 1 994, într-o
înscen a re i mpresio n antă, o adap
tare d up ă n uvela c u n oscutu lui scri
itor israelian Yoram Ka n i u k, i n v i e
rea l u i A d a m (în ebra ică, O m u l fiul câ i n e l u i ) . C u acest spectacol, î n
l u n a octomb rie 1 994, Gesher face
un turneu în Germ a n ia (la Berlin,
D resda, Erfurt), fi i n d p r i m it cu
deosebită căldură d e pu blic şi de
critica d e special itate.
M u n ca si succesele acestui teatru la ale drui s pectacole biletele sunt
vâ n d ute c u luni d e zi le înai nte - au
fost răsplătite c u n umeroase premii
d e p restigiu a cordate directorului
a rtistic (pre m i u l pentru cea mai
b u n ă regie, 1 997), u n o r membri ai
g ru p u l u i, ca şi întregu l u i colectiv.
Vă întrebaţi, p robabil. căror forţe
ocu lte datorează Teatru l .,Gesher"
i m p lantarea sa rapidă într-o socie
tate atât d e complicată şi nu prea
b u n ă cond ucătoa re d e căld ură şi
solida ritate p rofesională, c u m este
l u mea a rtistică israeliană. Câteva
explicaţii ar fi:
1 . Colectivul a rtistic al Teatru l u i
.,Gesher" a a d u s c u s i n e tradiţiile
unei experienţe şi atitudini dezin 
teresate faţă d e teatru, o înţelegere
sui generis a menirii acestei a rte.
Teatru l inteles ca vocatie, ca dă
ruire pasion ată, dar şi ca stă pâ n ire
calificată a teh n icii si constructiei
d ra matice şi scen ice .' Din " bagaj'ul "
lor n u l i psesc ideile marii şcoli ruse
de regie, d e l a Stanislavski, Nemi
rovici-Da n c e n ko, Vahta n g ov, Me
yerhold şi până l a Liubi mov, Tov
stonogov, Efremov etc. Pentru ei,
teatrul - a şa au fost învăţaţi - este
viaţa însăşi.
45
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Nivelul profesional şi intelectual a l
celor douăzeci d e actori s e expri mă
în omogen itatea sti l u l u i d e j oc,
dobândit pe scenele teatrelor din
Moscova, Sankt-Petersburg şi Riga.
Acestui grup iniţial i s-au adă ugat
cinci tineri actori israelieni, care s-au
integ rat - spre surpri nderea gene
rală - în atmosfera, metoda de lu
cru, m o d a l itatea d e expri m a re
specifice acestui teatru, astfel încât
nu mai au nimic din a rtificialitatea
i nterpretă rii, adeseori întâl n ită în
teatrul e bra ic. Media d e vârstă a
m e m b ri l o r c o m p a n i e i este d e
3 5-40 d e ani.
2. Sta b i l i rea re pertori u l u i, con
cepţia s pectaco l u l u i, d istri buţia,
orientarea întregii activităţi a com
paniei i ntră exc l u s iv în atribuţia
directorului artistic. Fiecare specta
col trebuie să fie un " eveniment" în
viata teatrală si culturală a tării. În
acest sens, a lcătuirea repertori u l u i
a r e - pentru Evg heni A r i e - o im
portanţă ca pitală. Non multa sed
multum - nu mai m u lt de două pre
m iere pe an, pregătite însă cu o
meticulozitate chinezească.
Din 1 99 1 şi până în p rezent au fost
p rezentate unsprezece p re m iere:
Rosencra ntz 'si Guildenstern sunt
morţi de To m Stop pard, Cazul
Dreyfus d e J. C. Grumberg, Viaţa
dom n u l u i de Moliere de M .
Bu lga kov, ldiotul, adaptare d u pă
Dostoievski, Învierea l u i Adam

d u pă nuvela lui Y. Kaniuk, Azilul de
noapte d e M. Gorki, Tartuffe de
Moliere, Village de Joshua Sobol,
City de lsaak Babel, adaptare de E.
Arie, Trei surori d e Cehov, Don Juan
de Moliere. O dată montate, aceste
piese rămân în repertoriul perma
nent al teatrului şi sunt cu regu lari
tate p rezentate publicului.
3. În viziu nea di rectoru lui artistic,
s pectaco l u l este rezu ltatul conlu
crării tutu ror m ijloacelor de expresie
teatrală: decorul, compoziţia m uzi
cală, costumele, lumina, dra matur
gia. În consecinţă, toate aceste ele
mente beneficiază de un tratament
egal în cadrul p unerii în scenă, ceea
ce conferă reprezentaţiei o structură
unitară şi variată în acelaşi timp. Cu
excepţia spectacolului Trei surori, în
care scenog rafia m o n u mentală,
nepotrivită unei piese de cameră,
s-a repercutat n egativ asu pra
atmosferei, toate celela lte montări
au exprimat un acord deplin al fac
torilor a mintiţi. Teatrul dispune, ca
angaj aţi perma n ent, de u n sce
nograf, un compozitor, un pictor de
costume, un d ra maturg, toţi, artişti
cu pregătire superioară şi cu expe
rienţă în teatre de prestigiu.
4. Atracţia pe care o exercită, ca şi
succesele Teatru l u i " Gesher " se
datorează, în mod esential, con
cepţiei despre teatru a regizoru lui.
Teatrul l u i Evg heni Arie poate fi
defi nit ca u n u l realist fantastic, d e

u n rea lism m odern. Pornind d e la
premisa că fantasticul poate fi pro
d us de bana l itatea cotidiană s' i
poate rezu lta d i n accentuare a
real ităţii, el e partizan şi practicant
al u n u i rea lism vig u ros, d esfăşurat
într-o atmo sferă i m p reg nată d e
fantastic, i magi naţie, poezie şi m i s
ter. l nventiile scenice sunt întot
d e a u n a su bordo nate mesaj u l u i
estetic. Totul, pe scenă, trebuie să
a i bă o motivatie.
"
" Gesher e un teatru care ştie să
îmbine teatralitatea, trăirea si re
flecţia, cu scopul unic d e a-( pro
duce spectatoru l u i satisfacţie afec
tivă şi i ntelectuală. lată de ce a
deven it, în acest scurt răsti mp, u n
p u nct d e referinţă, u n model d e
profesiona litate, d e etică şi de pasi
une pentru a rta teatru l u i. Ceea ce
m-a u i m i t la «Gesher» -" s p u n e
Yora m Ka n i u k - este d rag ostea
pentru mese rie, pentru ceea ce în
ebra ică se n u meşte «înţelepciunea
meseriei». S l uj itorii lui ne strigă:
este cu p utinţă să se facă şi în
acea stă ţară teatru p rofesi o n i st
m odern. C h iar cu pasiune. "
Andrei Strihan
Comunicare trimisă
la Congresul de teatru cu tema
'Transformările deceniului al /X-lea
În teatru",
Berlin, noiembrie 7 998

F ra nta
1

Uriasii lui Pirandello
o metâforă
a absentei
G

eorges Lava uda nt, u n u l din
tre cei mai interesanţi regi
zori francezi conte m porani,
conduce d e câtiva ani Odeon
Theâtre d e I'Europe, i n iţiat d e
Giorgio Strehler şi d estinat u n o r
p rod ucţii euro pene reprezentative.
Aici au loc, de la un timp, nu doar
tu rnee ale unor teatre i m portante
din Euro pa, ci şi spectacole special
realizate sub fi rma Odeon-ului si a
Uniunii Teatrelor din Europa.
·
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De acest statut s-a bucurat şi Uriaşii
m u nţilor, spectacol creat d e Ge
orges Lavaudant cu trupa Teatrului
Naţional din Catalonia, prezentat în
premieră la Barcelona şi adus apoi
într-u n sezon d e paisprezece re
prezentaţii pe scena Odeon-ului din
Paris. J ucat în catalană, spectacolul a
beneficiat de subtitrare electronică,
cu ecranul plasat deasupra scenei,
m ult mai eficace decât clasica tra
d ucere la cască.
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Potrivit propriilor declaraţii, regi
zorul revine la acest text d u pă 1 9
ani, pentru că, " dacă în 1 98 1 con
sidera m a ceastă piesă actuală,
astăzi cred că ea este şi mai şi " . Dar
" actualitatea" teatrului are, în con
cepţia lui Georges Lava uda nt, u n
continut d iferit de c e l curent.
"Ceea ce este fru mos în teatru este
tocmai fa ptu l că se îndepărtează de
actual itate " , conchide e l într- u n
interviu î n care poetica s a teatra lă

lumii

apare în rudită c u a lui Pirandello.
Pe d ru m u l d e la viată la scenă, tim
p u l rea l şi cel al ficţi u n i i se dis
tanţează şi d iferenţa e percepută
ca o prăpastie între două l u m i ade
sea ireconciliabi le. Şi totuşi U r i a ş i i
m u nţilor îi vorbeşte regizo r u l u i
despre necesitatea poeziei într-o
epocă violentă.
" Poate exista o operă d e poezie
pură într-o asemenea epocă? " Asta
e problema pe care şi-o pune şi
bătrâ n u l Cotrone d u pă ce a fugit
din l u mea domi nată de U riasi, con
structori meg a l omani, insensibi li,
b ruta l i . Pira n d e l l o s u ge rează că
Uriaşii sunt fascişti, dar tot u l e
metaforic. Pe pagina de titlu, piesa
nu e d e n u m ită n ici d ra m ă, nici
comedie sau farsă, ci mit. Cuvântul
«fascist» n u apare nicăieri. Faptul
că Pirandello n-a aju n s să term ine
actul a l treilea a l piesei, cel în care
urmau să-şi facă a pariţia U riaşii...
este pentru mine u n semn, ca şi
când P i ra n d e l l o n-ar fi fost în
măsură să-i defi nească pe aceşti
Uriasi. "
Această deschidere este conside
rată de Lavaudant su rsa actual itătii
u n u i text d ramatic; în speţă, a tex
tului pirandell ian, care are, în p l us,
o va loare p ro g ra m atică pentru
teatrul contemporan. A utorul său,
gânditor asu pra condiţiei teatrului,
pune aici câteva probleme esen
ţia le. Tn confrunta rea di ntre trupa
contesei l lse, care lu ptă să ducă în
mij locul oamenilor mesaj ul profetic
al poetul u i dispărut, şi aceea a l u i
Cotrone, care se izolează d e l u me
tocmai pentru a păstra nea lterat
fon d u l generic de i ma g i naţie şi
poezie al a rtei, sensibil itatea şi g us
tul pentru l ucrurile simple, p roprii
copilăriei, arg u mentele n u rezolvă

d i lema. Dimpotrivă, pe măsură ce
Cotrone face dovada puterii sale
mag ice resuscitâ nd l u mea t u l b u
rătoa re a u m brelor, a s uflete lor
nevăzute, impulsul de evadare al
l lsei devine tot mai puternic. Sunt
m u lte conotatii în acest confl ict
dedus d i n în să.şi natu ra teatrului, a
artei care contine în sine, evident,
şi capca nele e·i mortale. Tn specta
col u l l u i Georges Lava udant ter
menii demonstraţiei d evin frag ili în
momentul când regizorul ia d re pt
model pentru marionetele de care
se foloseşte Cotrone în reprezen
taţia înscenată în faţa llsei nişte
păpuşi h idoase, un fel de momâi
d u pă modelul acelora descoperite
de reg izor într- u n mormânt d i n
apro piere d e Palermo, î n Sicilia lui
Pira n d e l l o. S pectaco l u l acestor
măşti g roteşti, pe care îl a n i m ă
Cotrone, este u n u l a l spectrelor. Un
dans macabru începe, ca o replică
cin ică, pa rcă, la orgol i u l unei u ma
nităţi infatuate, incapabile să gân
d ească în perspectivă " rea litatea "
de d i ncolo d e viată, l u mea su
fletelor, care-i supravieţu ieşte.
Din acest ung hi, a m biţia Contesei
de a "expune " spectaco l u l ei - po
vestea trag ică a d ragostei pentru
poet u l mort, al cărui testa ment
este tocmai piesa pe ca re vrea să o
joace în faţa U riaşilor (un p u blic
limitat şi indiferent, ba chiar ag re
siv) - e li psită de şansă şi va avea,
potrivit final u l u i sugerat de Piran
dello, u n sfârşit tragic. Actul al trei
lea, neterm i nat de a utor, se con
sumă de a ltfel, în spectacolul de la
Odeon, sub forma unei povestiri
sim ple, o rel ata re care u rmează
traseul celor ce i-ar fi spus d ra
matu rgu l fi u l u i său, Stefa no, înain
tea morţii. Tntr-un spot d e l u m ină,
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pe scenă apare un actor în costum
de stra d ă, ca re, d i ntr-un foto l i u,
rep rod uce text u l-document. Mo
mentul p recede, d e altfel, salutul
fi nal al actori lor. Atitudinea reg i
zoru lui fată de memoria d ra matur
gului este a stfel n u n u mai defe
rentă, d a r şi perfect log ică d i n
perspectiva istoriog rafică. Este
pentru p rima oară când, fă ră să-şi
i magi n eze varia nte ale actu l u i
nescris şi ale fi nal u lui, u n spectacol
cu acea stă p i esă-testament în
cearcă să ne restituie adevărul ei.
Până la acest fi nal de o simplitate
emoţiona ntă, monta rea d ezvo ltă
însă o structură barocă d e a nver
gură, cu o d i namică a tablourilor
bine studiată, cu excelente decupa
je şi plantaţii care p roduc imagini
plastice d e mare expresivitate. Sce
na sugerează bolta u n u i pod, p ro
iectând latera l, pe vertica lă, ele
mente ale construcţiei, suspendată
parcă în nea nt. Pe para pet se
plimbă din timp în timp o balerină
acrobată, iar în deschiderea podu
lui îsi fac nu merele ceilalti membri
ai tru pei lui Cotrone. Sosirea g ru
p u l u i Contesei se petrece asemeni
naufragiului pe insula lui Prospero,
cu ca re a semănările se pot face şi în
a lte momente. Zvo n u l apei şi al
mulţimii îndepărtate creează şi mai
a păsat senzaţia d e izolare. Mica
oază a visătorilor, a saltimbancilor
resi mte a m e n i nta rea u riasilor, a
publicului i potetic şi încremeneşte
în tăceri g rave ori de câte ori me
sajele acestea nearticu late îşi fac
simţită prezenţa.
Songurile şi recitativele pe care le
introduce reg izoru l sunt de su
gestie b rechtiană şi contri buie la
crearea unor momente n u n u mai
fru moase în sine, dar şi marcante
pentru i d e i l e spectacol u l u i . Cele
mai m u lte s u nt atribuite l lsei, dar
a proape toate personajele a u oca
zia să se exprime şi în acest mod
epic tra n şant. Câteva d i ntre sce
nele i m portante, care s u b l i n iază
evoluţia relaţiei d i ntre personaje,
respectiv d i ntre l l s e şi Cotro ne,
sunt potenţate prin d a n s, p re
lu ngind astfel sensu l vorbelor sau
substituindu-i-se. Aşa se sugerează
apropierea sentimentală dintre cei
d oi .lideri de g ru p şi tot astfel îşi
simplifică explicaţiile celela lte per
sonaje. De a ltfel, ceea ce demon
strează măiestria reg izorului este
tocmai mod u l în care orchestrează
mişcarea grupurilor în scenă, con
fruntarea acestora.
Când marionetele l u i Cotrone, cu
înfăţişa rea g rotescă ce le este
atri bu ită, " cuce resc" scena, mi ra
colul pare a fi ieşit de s u b control.
Regizo r u l a p e lează la spectacu
loase trucuri i l uzioniste, folosind
mai toate m ij loacele ce-i stau la
îndemână: fum, trape, trasoare
lumi noase. Adesea sesizăm si ironia
creatoru l u i fată d e acest mod
copi lăros d e a ne i l uziona, pe care
47
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teatru l ni-l l ivrează d i n belşug. Proba bil că nu, de vreme ce llse
Pledând pentru această artă şi pu este ucisă. Şi totuşi, purtându-i în
tere a o m u l u i de a trăi în imagi naţie final trupul, ca pe o jertfă, Cotrone
ceea ce viaţa n u-i oferă, d e a regân nu pare învingător. Folosite doar
di lu mea din perspectiva secretelor pentru demonstraţie, " momâile " au
ei, Cotrone a proape că a câştigat părăsit şi ele d e m u lt a rena. Nu se
partida. Dar l lse nu-l poate urma. ştie dacă magul n u şi-a mai pierdut
Misiunea ei, înaltă şi nobilă, este să din b ucurie tra nsformând feeria în
joace în faţa U riaşilor, să d ucă coşmar. Tntre poezie şi grotesc n u-i
o a m e n i l o r mesaj u l testa mentar 1 decât un pas.
premonitoriu a l l u i P i ra n d e l l o 1 Cele două registre n u-şi a mestecă
însuşi. A u sau n u ei nevoie de asta? 1 însă, în s pectaco l u l l u i Georges

Principiul
U

n a d intre enigmele care încă
mai p reocupă spiritele culte
este s u b iect u l conversaţiei
d i ntre Niels Bohr şi Werner Heisen berg, acesta d i n u rm ă sosit pe
neaşteptate, în a n u l 1 940, în Copenhaga o c u pată, pentru a-şi
vizita p riete n u l şi profesorul. Cei
care d o resc să m a i şteargă d i n
petele de pe halatul fizicia n u l u i
ră m a s în Germania hitle ri stă, în
ciuda invitaţi ilor p ri m ite din partea
u niversităţilor americane, susţin că
scopul întrevederii ar fi fost preveni rea aliaţilor - prin intermed i u l
l u i Bohr - desp re începerea p roiect u l u i german d e c o n st r u i re a
bom bei atom ice. D i mpotrivă, cei a
căror vig i lenţă ţine mereu trează
m e moria v i n ovăt i i l o r s u st i n că
Heisen berg a vrut să-I atragă pri n
şantaj pe nearian u l Bohr să cola
boreze la rea liza rea bom bei sau,
cel puţin, să s m u lgă d e la e l unele
informaţii ştii nţifice relevante. De
curând, l ntelligence Service a pu
b l icat înregistră rile efectuate pe
ascuns în 1 945 ale d iscuţiilor d i ntre
Heisen berg şi colegii l ui, aflaţi pe
atunci în captivitate într-un castel
eng l ezesc. Comentariile pe care
aceştia le fac cu privi re la la nsarea
bombei de la H i roshima arată că
p ro i ectu l lor e ra li psit de şansa
fi nalizării n u pentru că propriile
convingeri i-ar fi dete r m i nat să
s u b m i neaze pe dinăuntru ca pacitatea de război nazistă, ci pentru
că înclinaţiile lor p recu m p ă n itor
teoretice nu-i aj utau p rea m u lt la
rezolva rea problemelor teh nologi
ce. N u ştiu dacă Michael F rayn era
la curent cu aceste p u b l icatii atunci
când a redactat Copenha g a, piesă
care a devenit repede u n s ucces
m o n d i a l , având ca temă m i ste-
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Lavaudant, teritoriile, ceea ce-l face
să se mentină într-o zonă de acu
rateţe stilistică remarcabilă. Cotrone
(Luis Homar) şi l lse ( l m ma Colomer)
sunt cele mai reliefate personaje,
conducând cu aplomb un ansamblu
omo,gen ce funcţionează ca o echi
pă. Intreaga reprezentaţie poa rtă
girul mâinii experi mentate şi sigure
a unui maestru.
Doina Papp

F ra nta
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incertitudinii

! rioasa întâln ire d i n 1 940. D u pă ce
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s-a exersat îndelung scri ind m o
noloage şi piese în două personaje,
ca d e p i l dă Chi nezii, reprezentată
şi la Teatru l " Nottara", Frayn s-a
considerat suficient de matur pen
tru a aduce în scenă trei: cei doi
savanţi şi soţia l u i Bohr. Autorul
eng lez a re i nteligenţa d e a n u
p ropune o vers i u n e a n u m e asu pra
convorbirii. El imaginează o întâl
nire post-mortem a celor trei, în
care ei se sondează reciproc, încer
când să-şi l ă m u rească elementele
ră m a se neexpri m ate, intenţiile
care m ocneau s u b conversaţia p ro
priu-zisă. Personajele refac întâl
n i rea din 1 940, comentând-o în
acelaşi t i m p, nu n u mai d i n per
spectiva viitorul u i, ci şi d i n aceea a
etern ităţii. Arta d i a l og u l u i p l i n de
su bînţelesuri a m i nteşte d e Henry
Ja mes, iar suprapunerea reconsti
tuirii si a comentariu l u i acesteia se
rea l izează cu virtuozitate. Pa ri u l lui
F rayn este să p u n ă în scenă înseşi
principiile fizicii cuantice, dar nu
p r i n d i scurs v u l g a rizator, ca în
atâtea piese cu savanţi, ci prin inte
g rarea lor în construcţia d ra matică
propri u-zisă. Astfe l, e l p u n e în
scenă chiar principiul d e incertitu
d i n e al lui Heisen berg, care sta
tuează că nu poţi cunoaşte nicio
dată cu o precizie la fel de ridicată
atât poziţia, cât şi viteza unei par
ticule elementa re. F rayn extinde
principiul d e la particule la perso
naje şi ne a rată că nu poţi n icio
dată cunoaşte la fel de bi ne, pe de
o parte, ceea ce u n individ ştie, şi,
pe d e altă parte, ceea ce el vrea.
Theâtre d e M ontparnasse 1-a invitat
pe regizorul englez Michael Blake
more pentru a reedita pe Rue de la
Gaîte succesul d i n West End. Surhttps://biblioteca-digitala.ro

p rinzător, regizorul l-a d istribuit pe
fa imosul nordic Niels Arestrup, a l
cărui talent a fost descoperit d e
Peter B rook, î n rolul Heisenberg,
lăsând rol u l B o h r cu noscut u l u i
actor francez Pierre Vaneck. M a'la
Simon a întruchi pat-o pe soţia lui
B o h r, Margrethe. Problema reg i
zoru l u i a fost să d ea carna l itate
u n u i spectacol al ideilor, al sub
ti lităţilor i ntelectuale şi morale,
fapt îngreunat de identitatea stilis
tică d i ntre d iscursuri. Tntr-adevăr,
era normal ca personajele, apar
ţinând aceluiaşi mediu cultural, să
se exprime mai m u lt sau mai puţin
la fel . Pentru a d iferenţia, reg izoru l
î l lasă pe Vaneck s ă fie raţional ş i
rece ş i - 1 p u ne pe A restru p s ă
construiască u n personaj visceral,
t u m u ltuos, ale cărui replici izbuc
nesc ca şi cum ar trebu i să depă
şească u n baraj i nterior. Arestru p
a m inteşte în acest rol mai puţin d e
ironicul şi lucid u l Heisenberg, aşa
cum şi-1 a m i ntesc cei care-I mai
întâlneau pe la congrese în anii '60,
cât de personaj u l Mynheer Peeper
korn, caricatura l u i Gerhart Hau pt
m a n n d i n " M u ntele vrăjit" .
M a rele s ucces al acestei piese difi
ci le, pusă în scenă cu sobrietate
a scetică într- u n teatru l i psit d e
su bvenţii, care m a i e ş i situat în
"
" ca rtierul veseliei , arată că inape
tenţa pu blicu l u i pentru subtil ităţi
cerebrale nu este d ecât o i d ee
prim ită d e-a gata, contrazisă d e
reacţia l u i adecvată la orice pro
p u nere, oricât d e pretenţioasă, cu
condiţia să fie inteligentă. N u m a i
p rostia savantă şi p l icticoasă se
plânge mereu d e ig nora nţa celor
care o ocolesc.
Adrian Mihalache

lumii

Olanda
•

cu

A

m sterdam este cu noscut ca
fi i n d una d i n t re c e l e m a i
li ber(ti n)e aglom eraţi i u ma
ne din E u ropa. Mai m u lt, o dată cu
hărmălaia, mirosul d e mariju a n a,
a mestecu l de natii, l i m bi si sti l u ri,
p ri n p o r i i o ra ş u l u i trans p i ră o
teatra litate i ntrinsecă. S u nt, m a i
întâi, m a n ifestă rile licentioase ale
spectac o l u l u i social: Jocurile Ho
m osexualilo r, care se desfăşoară
aici a n ual, şi d ezmăţatul Red Dis
trict, corespondentul loca l al pari
zienei P lace P i g a l le. E ste, a p o i ,
sentimentul că a i fost aru ncat, d i n
zona rezervată p u b l i c u l u i , d i rect
pe scenă. În A m sterdam, la g ra n iţa
d i ntre trotuar şi carosa bil, pieto n u l
s e strecoară - cu risc u l colizi u n i i -

•

A

•

•
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printre a lţi trecători, b i c i c l ete,
m a ş i n i şi m e s e l e b i st r o u r i l or,
scoase la aer, pe ca ldarâm. În p l u s,
fa ptu l că de la casele înguste şi
îna lte l i psesc g ră d i na, c u rtea sau
balconul, iar d e la ferestre, per
dele le, face ca acţ i u n ile p rivate ale
l ocata rilor să capete i m po rtanţă
socială, să devină d e m onstratii cu
p u b l i c. E i m posibil să n u priveşti la
ele cu ind iscreţie d e s pectator şi
cu senti mentul că s u nt p regătirile
d e d i n a i nte d e reprezentaţie, ori
chiar actul teatral p ropri u-zis: ziua
începe cu d esferecatu l bicicletei
din faţa casei şi exo d u l peda lării
spre job-uri şi se încheie cu masa
d e seară, l uată, din l i psa spaţ i u l ui,
d i rect pe trotuar, u n d e se iese cu

scaune, c u paharul d e vin şi bolul
d e salată. C u l i sele, sala şi scena îşi
estom pează deli m ita rea. De aceea,
cam tot ce se întâ m plă aici a re u n
a n u m e g ra d d e ostentaţie.
Dacă e să com pa r ce se petrece la
A m sterd a m cu un tip de s pectacol
teatral, acesta a r fi teatrul a m bien
tal. S p ectator u l se l oveşte de
actori. I ntim itatea lui se ciocneşte
de a lte i n t i m ităţi. Totu şi, d e ş i
spectaco l u l stradal a e l i m i nat cor
tina, a a mestecat acta nţii şi a u d i
tori u ! , n u a putut a n u l a p lăcerea,
d e tip teatral, p e care cel d i n urmă
n u şi-o poate refuza: să tragă cu
ochi u l .
Mirona Hărăbor

•

lexandru Vona este un bătrân
înalt, subţire, rafinat, cu ochi
albaştri, cinici şi întrebători în
spatele unor ochelari cu multe diop
trii. El reprezintă încă un exemplu
tragi-comic (al câtelea?), în manieră
absurdă, de scriitor român cu carieră
şi destin "originale". A scris un roman
de care nimeni n-a avut nevoie vreo
jumătate de secol, nici măcar literatu
ra ţării lui de origine, şi care, brusc, la
vârsta senectuţii autoru lui, se desco
peră celebru, publicat în multe ţări
europene, premiat etc. Un fel de sara
bandă frivolă a secolului acesta plin
de arme şi de Premii Nobel pentru
Pace.
Teatrul Poem din capitala belgiană nu
a ratat prilejul de a marca desco-

VonA
perirea uşor târzie (mi-e greu s-o
numesc debut!) a scriitorului român.
Am fost rugat să joc două spectacole
cu o dramatizare parţială, de aproape
o oră, a romanului " Ferestrele zidite"
de Vona, în traducerea franceză care a
reprezentat, de altfel, baza traduce
rilor ulterioare în varii limbi europene.
Am acceptat oarecum intrigat - ştiam
ce muncă mă aşteaptă, pentru numai
două seri -, am luat scenariul, l-am
citit şi...
E am uzantă, uneori, viaţa. Adoles
cenţa mi-a fost oarecum marcată de
doi scriitori: Max Frisch şi Eliade.
Primul a scris două romane pe care
le-am şi jucat pe scenă: " Homo Faber"
şi " Numele meu fie Gantenbein" (" Le
desert des miroirs", în variantă franhttps://biblioteca-digitala.ro

ceză). Vona aduce cu eroul său şi cu
întreg ul roman toată stran ietatea
jocului minţii, arid şi colorat, ascuţit şi
periculos, neîngăduitor şi înduioşător
al lui Frisch, combinând pe alocuri
para-realitatea şi ciudăţenia ficţiunii
alternate cu cotidianul, prezente la
Eliade. Toate acestea în 268 de pagini
u� într-un sertar parizian, în
aşteptarea Memoriei.
Citesc, într-un articol pus la dispoziţie
de Mugur Popovici (un bun şi devotat
prieten, neobosit luptător pentru arta
românească, prezent cu o vorbă şi cu
o mână de ajutor peste tot acolo
unde nimeni nu se gândeşte măcar că
muzica sau teatrul românesc ar avea
ceva de spus), o declaraţie a lui Vona,
care face o foarte subtilă diferenţă
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Judecând după minunatul lui roman,
plin de poveşti abrupte, treceri bruşte
de la o stare la alta, de la o întâmplare
la alta, plin de stranii asocieri de fapte,
oameni, amintiri şi emoţii, m-aş fi
aşteptat ca Vona să fie un intelectual
fragil, sensibil la răceli şi nesociabil,
traversat de angoase existenţjale şi
introvertit. Nimic mai inexact! In fata
mea era u n om puternic, echil ibrat,
sigur de el, care şi-a câştigat bine
viaţa şi care a mers neşovăitor pe
calea celor şaptezeci şi cinci de ani
trăiţi până acum.
A doua zi la prânz, aşezaţi la o masă de
restaurant "decadent" din Bruxelles,
cu lumânările care se prelingeau pe
sfeşnice dantelate, aşezate pe mese
vechi de lemn negeluit, înconjuraţi de
draperii de catifea şi mătase sus
pendate pe pereţii ca de teatru ai aces
tui original restaurant de pe şoseaua
Charleroi, lui Alexandru Vona îi sti
cleau ochii de contemporaneitate şi
glu mea jucăuş pe seama omenirii
înduioşătoare. Din când în când avea
ami ntiri discrete, pe care le depăna,
prefăcându-se obiectiv. Acum era el
actorul, iar eu priveam totul cuminte,
fiindcă îi datoram omului din fata mea
măcar respectul cuvenit cuiva care n-a
cerut nimănui nimic timp de trei sfer
turi de secol.
Ne-am despărţit repede, eu am plecat
la Salomeea mea de fiecare seară, iar
el la Paris, fericit că şi prânzul de la
Bruxelles fusese foarte, foarte bun, tot
atât de bun ca şi spectacolul de cu o
seară înainte.
Toate acestea s-au petrecut în aprilie
1 998.
Au trecut câteva luni şi îl revăd pe

între diasporă, exil şi emigraţie. Tot
articolul înfăţişează u n român foarte
inteligent şi iron ic.
Am început lucrul cu o regizoare
britanică, Sue Blackwell, cucerită de
această scriitură, foarte metodică şi
generoasă. Lucrul cu ea a fost o
plăcere. Problema era că jucam seară
de seară Salomeea în limba engleză,
iar acesta era un text destul de l u ng
în li mba franceză. Nu mai făcusem
niciodată până atunci această jon
g lerie, zi de zi, între două limbi
străine.
Spaţi u l să lii Stud io ne-a ajutat foarte
mu lt, îmi aduc aminte si acum cu
plăcere de mica pu nere în scenă care
a îmbrăcat această aventură de două
seri: bănci negre de pluş de-a l u ngul
pereţilor negri ai să lii, suficiente ca
să pri mească douăzeci de spectatori,
pe mij loc aleea unui parc, cu felinare
discrete coborînd din tavan, o bancă
de parc şi un suport de partitură de
vi oară pentru texte le pe care le
citeam, iar în ca păt u l sălii, acolo
unde ar fi trebuit să înceapă mica
scenă, două ogli nzi îng uste şi înalte,
ca o carte desch isă către publ ic.
Alexandru Vona a venit la al doi lea
spectacol. Nu l-am văzut decât la
sfârşit. Era cu ochii în lacri mi şi cu un
zâmbet destul de cinic (sau iron ic?)
pe buze. Era foarte emoţionat şi cred
că avea şi de ce. La şa ptezeci şi cinci
de ani deb uta pe scenă ca d ra
maturg fără voie. Stra niu lucru să-ţi
auzi propriile vorbe spuse în public
de u n personaj în carne şi oase, care
nu esti tu însuti! Din fericire, Vona
este un om vigu'ros, care nu leşină de
emoţie în faţa inefabilului.

Alexandru Vona în octombrie 1 998 la
Paris, stând pe scaun în sala Teatrului
Moliere şi urmărind spectacolul meu
I nventato rul i u bi r i i . Este un oc
tombrie însorit şi mă bucur că, în afară
de soţia mea, Vona e primul român
care vine să mă vadă pe scenă la Paris.
Nu uită să ne dea întâlnire din nou la
restaurant, la prânz; alege cu grijă unul
dintre cele mai celebre locuri pari
ziene, braseria " Lipp ", plină de ce
lebrităti din lumea literelor si a
politicii. Fac destul de mult contrast
impetuozitatea şi asprimea austeră a
scrisului lui Gherasim Luca (pe care îl
joc seară de seară) cu atmosfera pariz
iană, gălăgioasă şi arogantă, de pe
bulevardul Saint-Germain. La " Lipp"
n-am văzut nici o celebritate, dar am
avut de-a face cu o ceată de ospătari
impertinenţi şi agresivi, precum şi cu
un meniu ales. Vona radia din nou de
plăcerea de a-şi verifica savoir-vivre-ul,
unul din avantajele vieţii sale departe
de România. Mă uit cu plăcere din nou
la acest personaj amintind de Max
Frisch şi El iade, un om robust, inte
ligent, puternic, ironic, unul di ntre
scriitorii români marcanţi, autor a l
unui unic roman.
intâlnirea noastră se încheie astfel:
- Domnule Vona, scriu o nouă carte
intitulată Şapte. Există acolo un capi
tol care se va numi Vona sau
Alexandru Vona.
- Când apare cartea dumneavoastră?
- Peste câtiva ani.
- Ar trebui să vă grăbiţi, dacă vreţi s-o
pot citi şi eu, spune el, cu faţa ghiduşă
şi cu ochii implacabili.
Radu Duda

Nume

-------

Prenume

------

Sex

Adresa

_______

Cod Poştal
Data

__
__
__
__
__
__
__
_
__

______

------

Localitate

-------

(S

Ocupatia

Vârsta

___

Telefon

https://biblioteca-digitala.ro

___
___
___
_
_
___

....L..
....L.
..I..
I -'...L.. ' "-' .1.,_
1 J...
I ....J
IL.JIL.-L...

Semnătura

50

Judet

------

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

