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cu•bi(Jgrafiile 1or'·.-.l-1ma
ginare. SincaurulfOI
venabil pentru
crupieru l ui. In NMreS1:ele
vesele din Windsor sau tn
Hamlet, in Ocdsio Gregoril
şi în Tartuffe, Tocilescu a
verificat adevărul textelor
prin adevărul vieţii, într-un
savant echilibru, pe linia
unde se desparte ficţiunea
de realitate, veselia frustă
de vulgaritate. Demersul lui
regizoral ţinteşte chiar
inima inovaţiei, acolo unde
noul nu este o construcţie
culturală, ci o interogaţie
existenţială cu răspuns
necunoscut.
Te uiţi uneori derutat la
spectacolele lui şi te împaci
cu gândul că, deşi nu câştigi
mereu, gândeşti
fntot(leauna.
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Teatru

bun,
teatru prost

"
- a vorbit ş i despre experiment î n ancheta "Scenei cu privire la teatru, elite ş i popor.
Experimentele nu sunt destinate, cred, "poporului", adică publicului larg, ci, în mod
evident, elitelor, mai ales celor din interiorul spaţiului teatral. Ce înseamnă în fond
experiment? Căutare, încercare, respectiv căutare de noi forme dramaturgice şi spectaco
logice şi testarea lor la public. Dacă dramaturgul poate experimenta orice şi oricum la masa
lui de lucru, întrucât o face pe cont propriu, fără să implice societatea, regizorul, trupa au
- laboratoare, ateliere,
experimenteze în perimetre
dreptul (chiar
spaţii
-,nicidecum să-şi ia părtaş pu
pe acela care plăteşte
bilet la intra
ri,.Mkf.l
Dacă
si civilizat
le poţi
numai
deven

S

de a căuta
şi înce
tip de relaţie
cu
nu reprezintă o
formă
orizontul lor de
între făcătorii de
aşteptare.
teatru şi
nţie, publicul de
teatru are şi el
cu ce are la îndemână
şi cu ce îi permite
dintre starea sa protestatară şi
vigoare. Când,la un festival din nordul ţări o trupă străină m-a obligat pe mine ş pe ceilalţi vreo douăzeci de spec
tatori să stăm închişi într-un soi de cuşcă şi să ascultăm timp de vreo douăzeci de minute
"
bocăneli cumplite deasupra capului însotite de o "muzică nu mai puţin cumplită decât
bubuiala cazonă, spre a ne comunica în cele din urmă o biată banalitate,mi-a venit să azvârl
cu ceva în actanţi, dar, din fericire - căci sunt totuşi un spectator civilizat -, n-am avut nimic
la îndemână. Este cât se poate de frustrant să fii agresat,în cadrul unui experiment, şi să nu
poţi riposta: Fugi, domnule, cu ursul!
D u mitru Solomon
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u este clar dacă violenţa bandelor de infractori din Braşov a

fost stimulată de conflictul din teatru, sau viceversa.

Oricum, e limpede că atmosfera din oraş nu predispune la

analize paşnice şi la o examinare raţională a argumentelor. E stra

niu să auzi că nişte consilieri, atât de grăbiţi să scape de directorul

·�

Mircea Cornişteanu,
directorul Teatrului
Dramatic "Sică
Alexandrescu" din
Braş�o�
v

______________
_

"Ce lipseşte?

teatrului încât nu mai au timp să respecte legea, fac mare caz de

Obiectivitatea, cunoaşterea,

faptul că acesta din urmă nu şi-a adus cartea de muncă. Unii îi

buna-credinţă"

reproşează directorului-regizor că nu a montat el, ci a chemat

În anul 1 996, în timp ce mă aflam, ca
regizor i nvitat, la teatrul din Braşov
ca să montez spectacolul Tartuffe
de Moliere, am fost rugat, într-o
seară, de către o parte din actorii
acestui colectiv să mă prezint la con
cursul de director ce avea loc chiar a
doua zi. Neştiind pe-atunci care sunt
relaţiile şi ce interese locale pro
funde sunt în joc, am acceptat. Din
două motive: unul, pentru că actorii
vedeau în mine un fel de salvator al
teatrului si al doilea, fiindcă n-am
avut nici dată vreo funcţie de con
ducere şi m-am gândit că merită să
încerc şi această experienţă. Evident
că acum regret. Regret, pentru că a
urmat o experienţă dintre cele mai
neplăcute din viaţa mea de artist.
Am susţinut trei concursuri, din trei
în trei luni, în funcţie de toanele
preşedintelui de comisie (dom nul
Ion Popescu-Topolog, scriitor local)
sau de membrii acestor comisii. Abia
în iulie 1 997 am fost numit şi validat
în postul de di rector al Teatrului
Dramatic "Sică Alexandrescu", deşi
mai bine de un an mă ocupasem,
fără salariu, de destinul artistic a l
acestuia. Am fost prezent perma
nent la Braşov, am organizat sta
giunea, am invitat colaboratori renu
miţi.
După concurs, timp de doi ani, am
continuat activitatea de manageriat
a rtistic, încercând să fac în teatrul
din Braşov tot ceea ce am crezut că e
mai bine. Am lărgit lista colaborato
rilor cu artişti importanţi atât în ţară,
cât şi în străinătate. Nume ca
Alexandru Tocilescu, Alexandru
Colpacci, Horea Popescu, Ion Lucian,
Kincses Elemer, Puiu Antemir, Vioara

colaboratori. Trebuie să fii consilier municipal sau funcţionar
responsabil cu cultura ca să nu-ţi dai seama că argumentul e la fel
de bun şi invers: dacă el ar fi montat mai mult, i s-ar fi spus că se
comportă ca pe moşia lui, că de ce nu îi cheamă şi pe alţii pentru
ca membrii colectivului să poată evolua armonios... Cât despre
plângerile actriţelor fără loc în distribuţii, experienţa ne învaţă că
nu prin petiţii pentru schimbarea directorilor se obţine succesul. În
ceea ce priveşte abundenţa prietenilor evrei, nu ştim cui să
atribuim paternitatea ideii: "racheţilor" sau "valutiştilor"?
Dacă ar fi să mai adăugăm o opinie-nu o concluzie-la cele deja
formulate, ea ar porni de la cronicile publicate în revista noastră la
spectacolele braşovene: când bune, când cu obiecţii, ele înre
gistrează evoluţia profesionistă a colectivului, ambiţiile culturale
ale strategiei, deschiderea spre stiluri şi expresii diferite. Se poate
discutCJ despre valoarea unui spectacol sau a altuia, dar teatrul din
Braşov naviga prin apele stătute ale dorinţei de reformă în absenţa
reformei, fără să-I ameninţe catastrofa naufragiului. Acesta este
tabloul, văzut de departe şi din afară. Probabil că de aproape şi
dinăuntru s-ar vedea şi conflictele, sentimentele şi resentimentele
care au însoţit directoratul - fără carte de muncă - lui Mirc�a
Cornişteanu.
Dincolo de presupuneri există nişte certitudini: sindicaliştii-artişti
de la Braşov nu renunţă la Mircea Cornişteanu de dragul lui Peter
Brook; Peter Brook să fii şi tot ai ezita să accepţi să conduci nişte
oameni care nu ştiu să se despartă de un artist, de un coleg de-al
lor, într-un mod urban, civilizat. La Braşov, scaunul directorului de
teatru va avea, un timp de acum încolo, trei picioare.
Concluzia este iarăşi o premoniţie: piesa domnului Topolog se va
juca în cele din urmă la Teatrui"Sică Alexandrescu" din Braşov.
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Angajarea cu carte de muncă n-ar fi
Bara, Iosif Herţea, Raluca lanegic nu
pot fi trecute cu vederea, iar mărturie schimbat cu nimic situatia teatrului
pentru meritele lor stau cronicile la şi nici măcar pe cea a di stinşilor co
aceste spectacole şi numărul mare legi nemulţumiţi. I a r în ceea ce
priveşte lipsa activităţii mele regizo
de spectatori prezenţi la ele.
Sigur că spectacolele au fost de va- . rale în acest teatru, ea este mai mult
loare diferită, n-au fost capodopere, decât j ustificată. Tntr-o stagiune
d a r câte capodopere apar într-o completă, plină de spectacole sem
nate de regizori de marcă, am con
stagiune în întreaga ţară?!
Participările la festivaluri şi premiile siderat că e mult mai interesant şi
obţinute sunt dovezi care nu pot fi , important pentru teatru să pot
puse la îndoială. Două dintre pro- : aduce aceste personalităţi, decât să
ducţiile noastre au fost preluate de montez eu, n umai pentru a-mi justi
TVR şi d ifuzate pe progra m u l 1, fica salariul. Eu îmi pot onora aceste
numărul reprezentaţiilor a crescut de "restanţe" oricând, pentru că dispun
la 94 în 1996 1a 250 în 1998. Sala mică de timpul meu, pe când să reuşeşti
a fost revitalizată, numărul spectato să alcătuieşti un program coerent şi
rilor crescând de aproximativ patru de valoare în functie de traseul artis
ori. Tncasările s-au mărit în mod fabu tic al celorlalti, consider că e mult
los, de la 8 milioane în 1996 la 150 de mai greu, mai important şi mai nece
m i l ioane în 1998; am adus spon sar.
sorizări în valoare de 180 de milioane Cu toate că nemultumirile nu s-au
de lei; am reînnoit trupa cu actori dovedit a fi adevărate şi totul s-ar fi
putut opri a ici, su rpriza a sosit prin
tineri- unii, chiar foarte talentaţi; am
jucat autori celebri din dramaturgia acea Hotă rîre a Consi l i u l u i Loca l
clasică şi contemporană, atât univer B raşov, nr. 3 465 din 09.08.1999, prin
sală cât şi românească: Shakespeare, care se aprobă scoaterea la concurs
Moliere, Aristofa n, A l bee, Peter a postului de director al Teatrului
"Sică Alexandrescu", la data de 15
Weiss, Caragiale, D. Solomon.
Toate acestea, însă, sunt astăzi târîte octombrie 1999, deşi contractul
într-un scandal mizer, sunt răstăl meu expiră la 19 octombrie 1999!!!
Motivul demiterii mele: "lipsa de efi
măcite şi fa lsificate în rapoa rte
întocmite de aşa-zisa Comisiei pen cienţă a activităţii manageriale"!!!
tru Cultură a Consiliului Local, se Consider că lucrurile a u mers deja
sizată de un memoriu sind ical ist m ult prea departe ca să îmi mai
semnat de o mână de actoraşi şi doresc să rămân director a l acestei 1 sul se chinuie să demonstreze altcemuncitori din teatru, nemultumiti de i nstituţii. Nu am nici un i nteres va. Mai precis, trei sunt capetele de
material în acest oraş, m-a costat 1 acuzare:
faptul că am încercat să i m pun un
statut cu adevărat artistic acestei
prea mult această funcţie şi toate 1 1. Domnul Cornişteanu nu a respecavatarurile ei ca să mai pot îndura tat condiţiile de concurs şi anume de
instituţii.
prostia şi răutatea u nora aflaţi în 1 a veni cu cartea de m uncă la Teatrul
Tn urma unui memoriu ce cuprindea
Dramatic din Braşov, motiv pentru
douăsprezece capete de acuzare, dar funcţii importante.
din care nici unul nu avea de-a face Scrisoarea deschisă, adresată Consi care el nu a re un contract de muncă
cu vreo revendicare sindicală (exem liului Local şi Primăriei Braşovului la i legal. Are doar un contract-cadru,
ple: de ce nu am cartea de muncă la începutul lunii septembrie, semnată li încheiat cu Primăria. Din păcate, nu
teatrul din Braşov?, de ce ocup şi de paisprezece artişti profesionişti a i ; s-a sesizat mai devreme acest lucru,
postul de director, şi pe cel de regi teatrului şi susţinută de o mulţime 1 ci doar în momentul apariţiei acelui
zor?, de ce nu vreau să închei con de personal ităţi culturale din Bu 1 memoriu semnat de actorii d i n
tracte colective de muncă?, de ce cureşti şi din întreaga ţară, stă Sindicatul liber.
mărturie tuturor lucrurilor afirmate 1 2. Timp de aproape doi ani, ca direcstabilesc singur repertoriul?), a u
urmat o serie de comisii de verificare, şi făcute de mine în cei doi ani de tor- fără contract-, dar şi ca regizor,
domnul Cornişteanu nu a montat
de explicaţii, de rapoarte, de timp şi directorat.
nervi irosiţi. Tn cele din
urmă, Eu mă lupt pentru a fi repus în drep ! n i mic. Abia acum, înghesuit de
Comisia pentru Cultură a Consiliului turile mele morale, pentru a-mi situaţia neplăcută prin care trece, a
Local a elaborat un raport semnat de păstra imaginea de artist creată în montat Cui i-e frică de Virginia
opt consilieri şi funcţionari, în frunte cei 30 de ani de teatru.
Woolf? u nde, pentru o aşa-zisă
cu domnul Ion Popescu-Topolog, Oricum, a fi astăzi directorul u nei 1 muzică Şi nişte schiţe de costume,
extrem de hotărît să ia, în sfârşit, ati instituţii bugetare de tipul teatrului 1 şi-a "tras" suma de 8 milioane din
tudine faţă de refuzul meu de a-i juca din Braşov înseamnă a fi un adminis 1 bugetul a locat teatrului.
1 3. Deşi el n u a montat nimic în
o piesă, ce nu putea fi nici măcar trator al nimicul ui.
citită, cu toate bunele mele intenţii.
această perioadă, a adus mai bine de
opt regizori din Bucureşti sau de prin
Şi cu toată această lipsă de obiectivi Ion Popescu-Topolog,
tate, de cunoaştere sau de bună consilier local,
lume, pe care i-a plătit regeşte pentru
nişte montări la care nu se prea-nghecredinţă, raportul nu confirma zece
Preşedintele Comisiei
suie nimeni. Nu se poate ca tu, regi
d i ntre cele douăsprezece puncte
de Cultură:
zor a ngajat, să nu ai timp să montezi
i ncriminatorii. Iar cele două puncte
I nimic, fiindcă ai de onorat contracte
"fierbinţi" ale memoriului se referă la
"Trei capete de acuzare"
neaducerea cărţii mele de muncă în
în diverse alte oraşe (Constanţa,
teatru şi la faptul că n-am montat Adevăratele acuze ce i se aduc dom Târgu-Mureş, Bucureşti), dar să-I aduci
n imic timp de un an şi opt luni pe nului Corniştean u sunt de ordin eco pe Alexandru Colpacci tocmai de la
această scenă.
Paris să realizeze două spectacole
nomic şi profesional, cu toate că dân-

1
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slabe pentru 3 500 $ fiecare.
Tn consecinţă, în u rma analizei
situaţiei teatru l u i d i n Braşov şi a
raportului de activitate întocmit de
Comisia pentru Cultură a Consiliului
Local, s-a hotărît scoaterea la con
curs a postului de director, nemai
putând fi prelungit un contract care
de fapt nu există.
Eu personal nu am nimic cu domnul
Cornişteanu, deşi dânsul s-a folosit
de acel şantaj ordinar (cum că eu îl
urăsc pentru că n-a vrut să-mi joace
o piesă, pe care el mi-o ceruse s-o
citească), încercând să demonstreze
că atitudinea mea ca preşedinte al
Comisiei de Cultură n u este decât o
răzbunare personală. Dar, din păcate
sau din fericire, lucrurile sunt foarte
evidente: încoltit de această stare de
fapt, Corniştea nu a mobilizat forţe
u riaşe, îndeosebi de la Bucureşti,
grupuri de presi u ne, pentru a-şi
menţine statutul, funcţia şi, mai ales,
pentru a-şi consolida situaţia materi
ală şi financiară, a ici, în Braşov.
Pe scurt, d o m n u l Mi rcea Cor
niştean u s-a comportat despotic şi
ameninţător, nu cum ne-am fi dorit

noi, să ducă o activitate sistematică,
organizată şi corectă. Ar fi putut să
continue o veche tradiţie a teatrului,
să creeze o şcoală de teatru în spirit
ul
marelui
precursor
Sică
Alexandrescu.

Ioan Ghişe, primar
"Ştiu care e nodul
problemei"

Problema Teatrului Dramatic nu e a
mea. Nu eu l-am angajat pe domnul
Cornistean u ca director si nu eu
'
vreau să-1 dau jos. De a ltfel nici n-aş
putea s-o fac. Ca simplu observator,
pot să spun că îi apreciez activitatea
profesională şi managerială, iar para
metrii cifrici demonstrează u rmă
torul lucru: s-a mărit n umărul re
prezentaţi i lor, a crescut numărul
spectatorilor, s-a îmbunătăţit cali
tatea spectacolelor. Nodul proble
mei este însă altul: domnul Topolog,
preşedintele Comisiei pentru Cul
tură, scriitor local, care are un interes
personal prin încercarea de a-şi
impu ne un text în repertoriul teatru
lui, i-a creat o atmosferă nu tocmai

;

favorabilă domnului Mircea Cor
nişteanu, a probând n işte rapoarte de
eva l u a re a activităţii acestuia,
întocmite pe baza unor date eronate,
a unor acuze ce nu pot fi dovedite şi
a u nor minciuni. Nu cred că acest
scandal are o tentă politică, ci
urmăreşte doar interesele meschine
ale unor consilieri. Personal, nu pot şi
nu am cum să mă amestec, şi nici nu
pot să soluţionez în vreun fel proble
ma. Îmi păstrez însă dreptul de a
avea o părere deosebită despre
Mircea Cornişteanu.

Dana Trifan, fostă
actriţă a Teatrului "Sică
"
Alexandrescu
"Ce să fac ca să vă fiu
pe plac?"

De ce am plecat din Braşov? Motivul
e simplu: ca orice actor care crede că
are ceva de spus pe scenă, dar nu i se
dă ocazia, am plecat pentru că
doresc să-mi fac meseria. Am plecat
sperând că mi se va oferi ocazia (fie
ea şi unică) de a a răta dacă pot sau
nu să fac faţă acestei profesii. Actorii
care acum sunt consideraţi valoroşi
au avut, cu siguranţă, măcar o şansă.
Din păcate, la teatrul din Braşov, pro
priul meu director m-a catalogat ca
fi ind o actriţă mediocră, avâ n d
părerea c ă nu pot "duce" un rol prin
cipal şi nesfiindu-se să mă "înveţe"
că, atunci când un regizor oscilează
între a distribui o actriţă sau alta,
directorul o recomandă pe cea care-i
este mai aproape de suflet.
În ceea ce priveşte conflictul din
teatru, părerea mea este că acesta a
fost generat chiar de domnul
Cornisteanu, care, în calitate de ma
nage , a început să facă "curat" în
teatru după propriile sale legi, dar nu
de puţine ori u itând de legile
bunului-simt.
lată cum s-a ajuns ca unii actori să
joace până nu mai pot (şi la propriu,
şi la figurat), iar alţii numai să-şi ia de
pomană banii. Timp de trei stagiuni
am jucat în trei spectacole, aşa că nu
mă mir dacă nu mai am exercitiul
necesar pentru a ajunge la perfor
manţă. Mi se spunea că nu mă vor
regizorii, iar dânsul, în calitate de
director, nu avea ce să facă mai mult
decât să-mi prelungească, eventual,
contractul din lună în lună.
Domnilor regizori, ce să fac ca să vă
fiu pe plac? Pentru că, de când e
director domnul Cornişteanu, dintre
cei tineri tuturor vă place aceeaşi
actriţă, iar dintre cei mai în vârstă,
acelasi actor...
Pro.ba bil că ceilalţi suntem a rtişti de
"mâna a şaptea", "cârcotaşi" sau
"mediocri"- după cum ne-aţi catalo-

r

Scena dm Marat/Sade de Peter We1ss (regla. K1ncses Elemer)
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Domnule Cornişteanu, chiar dacă nu
i ubiţi actorii, a r trebui măcar să-i
respectaţi, indiferent de vârsta pe
care o au, pentru că oricum "valoarea
nu aşteaptă numărul anilor". Aţi spus
cândva că sunteţi scârbit de ceea ce
se întâmplă în teatrul din Braşov. Că
nişte actori necunoscuţi au îndrăznit
să gândească şi să vorbească. Vă
înţeleg, pentru că şi eu am aceeaşi
senzaţie de dezgust. Dar dacă ţi-e
scârbă de ceva, firesc este să pleci, să
te retragi, aşa cum fac eu acum, şi nu
pricep de ce dumneavoastră ţineţi
cu tot dinadinsul să rămâneti
' într-un
teatru în care a început să-ţi fie
scârbă până şi de n i şte actori
"recunoscuţi" în Braşov. Cu siguranţă
că înţelegeţi ce vreau să spun, dom
n u le Corniştean u ... Sau poate că
nu???
Şi, ca să nu mai fiţi supărat pe mine,
vă urmez sfatul şi plec în lume, pen
tru a-mi căuta fericirea în altă parte.
Vă doresc să fiţi un bun director în
continuare sau, dacă la Braşov nu se
mai poate, nu vă lăsaţi... mai încercaţi
şi în altă parte, toată ţara are nevoie
de buni manageri. Succes!

Virginia ltta Marcu,
actri..Lţă'------

"Datorită lui Mircea
Cornişteanu teatrul
a fost viu"
Scoaterea postului de d i rector a l
teatrului d i n Braşov l a concurs este o
mare ned reptate făcută domnului
Mircea Cornişteanu şi, în acelaşi
timp, o ilegalitate. Atâta timp cât
acest post nu e vacant, nu poate fi
scos la concurs. Reactia
noastră, a
'
actorilor cu adevărat profesionişti
din teatru, a fost promptă, dar, din
păcate, fără răspuns. Memoriul înain
tat primăriei şi consilierilor locali nu a
avut nici un efect. Cuvântul nostru, al
majorităţii, care am trăit o viaţă în
acest teatru, al celor care am cunos
cut şi binele, şi răul aici, n-a avut nici
o greutate. A fost preferată calea jos
nică şi murdară de denigrare a unei
personalităţi a rtistice de către o
mână de oameni.
Ceea ce a r trebui să atârne în
balanţă, însă, este i magi nea u n ui
teatru viu, a unui teatru readus în
atenţia criticii de specialitate, a unui
teatru aflat în plină ascensiune. Şi
toate acestea i se datorează domnu
lui Mircea Cornişteanu, care a preluat
prin concurs scaunul directorial într-o
perioadă econom ică foarte grea
pentru teatru. Dar, în aceste condiţii,
când problema nu se pune să con
struieşti, ci să supravieţuieşti, Mircea
Cornişteanu a ştiut să impună trupei
un statut artistic valoros, să dea viaţă

u nor proiecte im portante pentru Cornişteanu, ca regizor angajat a l
noi. Evident că nu există director acestui teatru, s-a produs la sfâ rşitul
care să mulţumească pe toată lumea. stagiunii trecute, asta după ce a fost
Toţi suntem supuşi greşelii, dar nu 1 salarizat timp de doi ani în această
asta trebuie să conteze, ci faptul că calitate. De a ltfel, nici n-ar fi avut
teatrul din Braşov de mult n u a mai 1 cum şi când să monteze aici, el
fost în centrul atenţiei, prin 1 având de onorat contracte în alte
producţiile sale de valoare, ca acu "}.
teatre, pentru sume incomparabil
mai mari decât modestul salariu de
regizor angajat.
Marius Cisar, actor,
Sunt actor de cinci a n i la Braşov,
lider de sindicat
timp în care am jucat, în şapte
"Prejudicii morale
sprezece spectacole, roluri mai mult
şi profesionale"
sau mai puţin solicitante. în perioada
În breasla noastră, adeseori avem directoratului lui Mircea Cornişteanu
neplăcuta surpriză să întâlnim valori
m-am întâlnit cu unul dintre cele mai
a rtistice nedublate de valori umane importante rol u ri ale începutului
pe măsură. În cele mai multe cazuri, carierei mele, sub bagheta u n u i
asemenea persoane care ajung în tânăr şi foarte talentat regizor.
funcţii de conducere dăunează În urmă cu trei ani, pe când teatrul
colectivu lui, dezbinându-1 prin
nu avea director artistic, eram unul
strategi i care privesc n u politica di ntre cei care susţineau ideea
repertorială a teatrului, ci consoli ocupării acestui post cât mai rapid.
darea "scaunului" destul de generos Ar fi nedrept să omit meritele care
aici, la Braşov. Momeala prinde uşor aparţin domnului Cornişteanu, dar
într-un asemenea mediu, i a r cei
nu pot fi de acord cu mentalitatea
favorizaţi adoptă i mediat un aer unui conducător de trupă care aduce
superior şi sfidător la adresa celor prejudicii morale sau profesionale
unor colegi şi care acceptă producţii
puţin răsplătiţi în cifre. E uşor să cazi
de nivel mediocru, dar foarte costisi
în dizgraţie şi e normal să te temi
pentru profesia ta în faţa unor con toare.
tracte de muncă de două, trei sau Am decis, nu neapărat în calitatea
mea de lider sindical, ci de membru
şase luni. Oare aşa înţelege domnul
Cornişteanu reforma în teatru, sau al acestei trupe, să adopt această
doar se ascunde în spatele ei, ase poziţie a ntidi rectorială, care n u
meni unor politicieni?
lezează cu nimic personalitatea a rtis
Ce climat poate provoca o asemenea tică a domnului Cornişteanu şi să-mi
atitudine într-o trupă?
asum conştient riscul libertăţii de a
Oare a avut d reptate domnul
spune ce gândesc, al cărui cost poate
Cornişteanu când a îndepărtat din echiva la cu pierderea locu l u i de
teatru o actriţă care nu-l agrea, în muncă.
condiţiile în care gestul dumnealui Vreau să cred că nu mai există în ţara
costă astăzi teatrul suma de 20 de noastră vreun teatru în care actorul
m i lioane de lei, şi încă se mai să se simtă atât de ameninţat pentru
încăpăţânează să n-o reangajeze? Nu simplul motiv că vrea să-şi facă
cred! Pentru că martora la proces din
meseria.
partea teatru lui, şefa serviciului
Personal, şi-a permis să aibă o părere Ioan Georgescu, actor
pozitivă despre colega noastră, pos
"Duşmani În toate direcţiile"
tul acesteia a fost restructurat. Din
·

1

1

motive necunoscute, cam în aceeaşi
perioadă a fost restructurat şi postul
de jurist. U nei tinere actriţe nu i s-a
mai prelungit contractul de muncă,
la j umătatea stagiu n i i, aceasta
neputând beneficia nici măcar de
ajutor de şomaj. În cazul în care
domnul Corn iştean u mai rămâne
d i rector, lista "reformei" rămâne
deschisă.
Desi ar fi normal ca teatrul să aibă în
schemă regizori angajaţi, timp de
două stagiuni a apelat doar la regi
zori colaboratori, semnându-se con
tracte costisitoare pentru bugetul
sărac al teatrului. Acesta a fost şi unul
dintre motivele care au dus la sus
pendarea Festivalului I nternaţional
de Dramatu rgie Contemporană.
S ingura montare a domnului
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Nu stiu ca domnul Cornisteanu să fi
făcut şi ceva bine în ace t teatru. În
afara faptului că şi-a adus gaşca de pri
eteni evrei să monteze spectacole
proaste, dar să-i plătească cu bani grei,
în afara faptului că i-a pensionat pe
actori sau că unora nu le-a mai prelun
git contractele şi că a reuşit să-şi facă
duşmani în toate direcţiile, nu cred că
se mai vede altceva în urma lui.
Despre ce realizări vorbeşte? Poate
despre faptul că teatrul e mărginit de
o parte şi de alta de crâşme şi-n
mijloc are un Second hand? Despre
faptul că afi şele care te-mbie la
intrarea în birt sunt mai mari decât
cele ale spectacolelor? Sau despre
faptul că muncitorii din teatru sunt
angajaţi pentru diverse reparaţii sau
construcţii personale?

s
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Toată lumea în teat.ru trăieşte cu
spaima lui. Şi-a format o gaşcă şi s-au
plătit între ei pentru montări demente
la care nu fac decât săli goale.

Mircea Andreescu,
actor
�-----------------..A câştigat o idee

mincinoasă"
S-a întâmplat în teatrul nostru, teatru
foarte "ocupat" după 1989 cu proble
ma d i rectoratului, ca nişte actori,
majoritatea foarte tineri şi sindicalişti,
să adune o sumă de reproşuri împotri
va directorului Mircea Cornişteanu şi
să le trimită Primăriei din Braşov. Aş

observa că protestatarii, membri ai
sindicatul ui, sunt bine de tot în
minoritate. Iar din această toamnă,
rândurile lor s-au subţiat şi mai mult
prin plecarea unora.
Fără să-i mai consulte şi pe ceilalţi
membri ai colectivu l u i nostru şi
împotriva unor argu mente care
pledează în favoarea lui Cornişteanu,
consilierii locali au hotărît să scoată
la concurs postul de director, post ce
de fapt nu este vacant.
N-a contat, de pildă, faptul că în
repertori ul teatru l u i există acum
Shakespea re, Moliere, Marivaux,
Caragiale, Albee; n-a contat nici fap
tul că, fără a avea pretenţia că toate

spectacolele sunt de cea mai bună
calitate a rtistică, actorii şi teatrul nos
tru au revenit, după atâţia ani de
absenţă, în atenţia criticii de speciali
tate, n-au contat n ici progresele
făcute în privinţa numărului de spec
tacole, încasări sau spectatori, n-a
contat nici faptul că actori de toate
vârstele - evident, după puterea şi
talentul lor- au avut de lucru.
Din păcate, a avut câştig de cauză
ideea minci noasă că s-au cheltuit
banii pe sumele "măreţe" plătite
colaboratorilor sau regizorilor de
prestigiu ce au montat în acest teatru.
In prezent, aici, personalul artistic e
împărţit în mai multe "tabere": cei
care doresc demiterea lui Mircea
Cornisteanu; "neutrii"; cei care sunt
împot riva demiterii sale.
Eu, unul, sunt de partea craioveni lor.
Cine înţelege de ce - bine! Cine nu să fie sănătos!

Iulia Popescu, actriţă
"Nu ştiu şi nu pot să mă
pronunţ"

Eu am fost angajată la Teatrul "Sică
Alexandrescu" din Braşov după
a bsolvirea facultăţii, prin concurs. Am
fost distribuită imediat, am jucat mult,
n-am fost nedreptăţită cu nimic. Din
punct de vedere profesional nu am ce
să-i reproşez domnului Mircea Cor
nişteanu şi nici nu pot s·ă fiu de acord
cu colegii mei actori sau cu alte per
soane care implică funcţia sa de direc
tor în vendete personale.
Cât despre felul în care administrează
teatrul, nu ştiu şi nu pot să mă pro
nunţ, fiindcă nu este de competenţa
mea şi nici nu cred că este elocvent
pentru elucidarea acestui caz. De fapt,
totul este politică şi, ca în orice
politică, totul e murdar.
Imi pare rău că s-a ajuns aici, dar, în
ciuda scandalului provocat, eu am
păstrat relaţiile de prietenie cu anga
jaţii acestui teatru. Faptul că unii din
tre colegii mei sunt de altă părere nu
afectează cu nimic relatiile noastre
profesionale. E trist că se mai poate
întâmpla aşa ceva astăzi unor artişti.
in loc de concluzie

Sub pretextul neimplicării, al pen
sionării (?!) sau al echidistanţei, actori
importanţi d i n trupa teatrului din
Braşov a u refuzat să-şi expună opinia
faţă de această situaţie de criză
legată d� persoana d irectoru l u i
Mircea Cornişteanu. Sperăm însă ca
mărturiile unora dintre cei implicaţi,
de o parte şi de alta, să facă puţină
lumină într-o situaţie confuză, tristă
si revoltătoare, care se întâlneste din
ce în ce mai des în teatrele di n ţară.
A nchetă realizată de Corina Stan

�
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TeiJtrele Ca itai ei
la Incepu de stagiune

E în firea românului postrevoluţionar să găsească prilejuri de

sărbătoare (sau de teamă superstiţioasă) oriunde. De pildă,se tot
vorbeşte de noul mileniu,dar el va veni,în 2001 - dacă nu cumva
tranziţia noastră cea de toate zilele (Doamne păzeşte!) va fi scur
tat si mia de ani -,căci doar nu a existat un an zero!...
În prag de nouă stagiune,să vedem ce fac teatrele bucureştene.
a sediul Teatrului Act nu se stia
nimic: Marcel lureş lipsea din ară
şi, în absenţa sa, nimeni nu putea
dezvălui nimic. Fiindcă Victor Reben
giuc demisionase din postul de direc
tor, iar succesorul lui nu fusese încă de
semnat prin concurs la ora conferinţei
de presă vizând noua stagiune a Tea
trului "Bulandra", informaţiile referi
toare la această instituţie sunt firave.
Deocamdată sunt prevăzute două pre
miere: Egmont de Goethe (în regia lui
Alexandru Darie) este deja aşteptat la
festivalul organizat la Dusseldorf cu
ocazia a 250 de ani de la nasterea
autorului, şi Becket de Jean Ano u ilh, în
regia lui Adrian Pintea (care va deţine şi
rolul titular), dar la care s-au sistat tem
porar repetiţiile, pe motive medicale.
Restul repertoriului va fi fixat de către
noua conducere. Deoarece Victor Re
bengiuc şi Mariana Mihuţ au fost invi
taţi la Limoges pentru o producţie fran
co-poloneză în regia lui Silviu Pur
cărete, spectacolele în care aceştia
joacă vor fi suspendate până la reve
nirea interpreţilor.
Anii terminali de actorie şi cei mai me
ritorii absolvenţi de la regie îşi vor pre
zenta, ca de obicei, spectacolele de di
plomă pe scena Studioului Casandra.
La jumătatea lui octombrie, clasa Olgăi
Tudorache va începe să joace Ultima
oră de Mihail Sebastian (regia: conf. dr.
Adriana Popovici). Viitorii absolvenţi ai
clasei Florin Zamfirescu repetă, în regia
profesorului lor, Trei surori de A. P. Ce
hov, iar Cristina Râpeanu, încă studentă
(anul IV, clasa Tudor Mărăscu), va monta
Comedia erorilor de Shakespeare.
Teatrul de Comedie era în fierbere din
pricina problemelor ridicate de ime
diatul turneu la Arad, aşa încât nu am
putut afla nimic.
Teatrul "Ion Creangă" şi-a deschis ofi
cial porţile pe 25 septembrie, cea dintâi
premieră fiind anunţată pentru 8
octombrie: Prinţ şi cerşetor, dramati
zare de Constantin Dicu după Mark

L

i

Twain. Piesa Inimă rece de Banu Rădu
lescu după Wilhelm Hauff urma să intre
în repetiţii, sub bagheta Soranei Co
roamă-Stanca.
Singura premieră absolut certă de la
Excelsior este Aladin şi lampa ferme
cată de Alexandru Andi (regia: Ion Lu
cian, scenografia: Adrian Mignea, core
grafia: Andreea Duţă). Se întrevăd, fără
date precise, o nouă dramatizare după
Isprăvile lui Păcală (regia: C. Nicolae) şi
un spectacol de varietăţi pentru cei
mici: Poveştile de Aur (regia: Daniela
Anencov) se vor juca, probabil, după
Anul Nou.
La Teatrul Mic si Foarte Mic, chestiunea
e simplă: Flori Călinescu nu a fost de
găsit. În lipsa dumisale, planurile
teatrelor în cauză nu au putut fi nici
cum divulgate. Singura certitudine este
că noua direcţie a adus o foarte bună
organizare.
Nationalul se confruntă cu mari difi
cultăţi financiare: angajaţii sunt toţi ·
rugaţi să facă economie la curent elec
tric şi să nu telefoneze din interiorul
instituţiei. După începutul în forţă cu O
scrisoare pierdută nu se ştie ce va
urma. Din moment ce fondurile Mi
nisterului Culturii s-au subtiat într-atât
încât de la o vreme teatrul nu mai
primeşte nici măcar cât ar fi normal (nu
cât cere!), ar putea veni vremea ca marii
actori să părăsească unul câte unul
scena şi/sau numărul reprezentaţiilor
să descrească.
La "Nottara" au avut deja loc două pre
miere: Moştenirea lui Cadâr- un musi
cal ce marchează debutul regizoral al
Taniei Filip - şi Scenariul de Martin
Crimp (regia: Silvia Ionescu). La
jumătatea lunii octombrie va vedea
lumina rampei Cui i-e frică de Virginia
Woolf? de Edward Albee (regia: Radu
Gabrea). În proiect
Doi gemeni
veneţieni de Goldoni, în regia lui Vlad
Mugur, probabil cu Horaţiu Mălăele în
rolurile (!) titulare.
Din câte am putut observa la acest

n

-

început de stagiune, Odeonul pare să
stea cel mai bine: în timp ce în celelalte
teatre cam mirosea a închis şi birourile
abia se dezmorţeau după vacanţă, aici
oglinzile de la etaj străluceau, moche
tele fuseseră acerb măturate şi peste
tot se simteau mirosuri de terebentină,
de palux, se auzeau ciocane, se lucra la
noile afişe. Premiera stagiunii va fi, în
primele zile ale lunii octombrie, Sara
gosa 66 de zile (după "Manuscrisul
de la Saragosa" de Jan Potocki), o co
producţie între Odeon şi SMART (sce
nariul şi regia: Al. Dabija, scenografia:
Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar). În
noiembrie- Stele pe cerul dimineţii de
Alexandr Galin (regia: Gelu Colceag,
scenografia: Liliana Cenean şi Ştefan
Caragiu) şi M. Butterfly de David Henry
Hwang (regia: Ada Maria Lupu).
Opereta era în turneu. Stagiunea urma
să se deschidă pe 16 octombrie. Deo
camdată nu se cunosc nici titlurile noi,
nici cele ce vor rămâne din stagiunea
trecută.
Teatrul de Revistă "C. Tănase" pregă
teşte pentru sfârşitul acestui an calen
daristic trei spectacole noi. Primul,
Revista în frac (costumele: arh. Theo
dora Dinulescu, texte: Dan Mihăescu şi
Nae Lăzărescu), va celebra 80 de ani de
revistă românească. Va urma Bravo,
Tănase, dedicat fondatorului teatrului
de gen în ţara noastră, iar în preajma
Crăciunului Clanul comedianţilor, în
memoria lui Mihai Maximilian.
'Ţăndărică" prevede pentru actuala
stagiune montări atât la Sala Lahovari,
cât şi la Sala Victoria. Nu deconspirăm
decât că vor monta Irina Niculescu (de
la Teatrul de Păpuşi din Geneva) o
veche poveste chinezească Muntele
de orez - şi Felix Alexa (nu s-a hotărît
încă pentru ce), precum şi că în
apropierea sărbătorilor de iarnă
bucureştenii vor putea savura numere
de virtuozitate păpuşăreastă extrase
din binecunoscute spectacole şi reval
orificate.
Concluzia? -Nu e una prea luminoasă.
Dacă 2000 nu va însemna pentru toţi
Apocalipsa venită din ceruri, tare ne
temem să nu însemne, pentru unele
teatre, sfârşitul dictat de mult mai de jos.
Nefiind politician, nu pot înainta o
soluţie. Ci doar o întrebare: fără teatru
ce ne-am face?
Daria Dimiu
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Ho rati u Mă lăele:
1

"Numai În şuşe
mă mai Întâlnesc

cu poez1a

De ce aţi ales profesia d e actor?
Mai m u lt d i n întâmplare. Neno
rocirea face că, atunci când am
hotărît eu să devin actor, eram
extrem de nepregătit, neavând de
fapt nici u n fel de tangentă cu
teatrul. învăţasem câteva poez ii din
bucuria mea de a citi. Erau, de alt-

mi nteri, versuri arhicunoscute d i n
Minuleascu, d i n Sorescu, d i n
Baranga; mai găsisem n i şte poe
zioare în U rzica". Un repertoriu teri
"
bil de subţire! Am avut însă şansa de
a cunoaşte un extraordinar profesor
de la I nstitut - e drept că tocmai re
n u nţa la catedră -, Victor Moldovan. Îi

•

,,

port un fidel respect fie şi n umai pen
tru faptul că a avut mare încredere în
talentul meu. M-a ajutat să schimb
un pic repertoriul - nu cine ştie cât,
pentru că timpul până la examenul
de admitere era scurt - şi aşa am
devenit student.
Aţi urmat politica paşilor mărunţi
sau v-aţi trezit dintr-o dată vedetă?
Spectaco l u l de d iplomă al clasei
noastre, Pălăria florentină, prezen
tat la Studioul Casand ra, era destul
de reuşit. Eu jucam Fadinard şi am
avut succes. Am plecat, d u pă
absolvire, la Piatra Neamţ şi, de unde
mă aşteptam ca totul să fie măcar ca
în producţia din anul IV, m-am trezit
distribuit de Cătălina Buzoianu într
un rol care nici măcar de figllraţie nu
putea fi n u m it; eram un fel de
maşinist care trebuia să împingă un
pom pe scenă în timpul spectacolu
lui Tinereţe fără bătrâneţe, o drama
tizare d u pă basmul lui Petre lspi
rescu .,Tinerete
' fără bătrânete si viată
fără de moa rte". Mica ve d et ca re
devenisem după Pălăria florentină
era u l uită de această întâmplare.
Totuşi, m-am ambiţionat şi, după
câteva repetiţii preliminare - în care
se putea deja vedea ce aveam de
gând să fac eu cu copacul acela ,
Cătă l i na Buzoianu s-a hotărît să
schimbe distribuţia. Aşa că a m
obţinut un rol adevărat, pentru care
am şi luat un premiu de interpretare
(u n u l chiar esenţial). N-aş putea
spune că am urmat politica paşilor
mărunţi; a fost mai degrabă un soi de
.,hodoronc-tronc"!
Statutul de vedetă vă aduce numai
satisfacţii sau implică şi unele nea
junsuri?
Te obişnuieşti destul de repede cu
celebritatea, apoi simţi cum devine,
cu îhcetul, un viciu. E ca fumatul sau
ca alcoolul: te-ncurcă puţin, dar îţi
face şi mate, mare plăcere.
Nu vă "fură " intimitatea?
Nu, pentru că oricum ai grijă ca
i ntim itatea ta fam i l ială să nu fie

�
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atinsă. Cât despre viaţa ta publică ...
prin natura profesiei de actor eşti de
la început declarat o persoană pu
blică şi te comporţi ca atare.
Asta nu vă împiedică să fiţi prezent
şi în multe spectacole de divertis
ment, în "şuşe" . Nu vă mi nima
l izează, nu vă uzează astfel de
apariţii?
N u, nicidecum. Un individ care vrea
să devină student la UATC este obli
gat să spună câteva versuri si, în final,
un monolog. Însă după exa m enul de
admitere nu te mai întâlneşti aproa
pe deloc cu poezia. Eu sunt un mare
iubitor de poezie şi .singurul loc în
care mă pot exprima şi prin inter
mediul ei este această aşa-zisă şuşă.
Asta nu presupune şi unele com
promisuri, nu vă cere să faceţi, de
pildă, unele concesii prostul u i
gust?
Eu mă aflu acolo numai ca actor. Am
un moment a l meu, care nu pre
supune nici măcar obligaţia de a şti
ce fac ceilalţi. Dacă socotesc că ceea
ce fac eu este bine, ajunge.
Este cumva aceasta o modalitate de
a pătrunde mai uşor şi mai repede
în economia de piaţă? Vă "vindeţi"
numele, celebritatea?
Nu ştiu dacă îmi vând" n umele, dar,
"
cu siguranţă, rămâne bucuria mea de
a com unica şi prin i ntermed i u l
poeziei c u publicul. Nu pot refuza o
astfel de posibilitate. Dacă ar exista
şanse de a mă exprima astfel şi în
afara acestor spectacole uşoare, le-aş
accepta.
Ce v-a atras spre regie?
Nu sunt regizor profesionist şi n u
i ntru î n concurenţă cu nimeni.
Realizez doar nişte spectacole pe
care mi le asum în întregime, fără să
mă afecteze în vreun fel părerea cri
ticilor. Spectacolele făcute de mine
sunt însăşi viaţa mea.
Deşi sunteţi un actor mai a les de
comedie, ştiu că de multă vreme
visaţi să jucaţi Hamlet...
Nu sunt atras în mod special de acest
rol, dar mi s-a propus de mai multe
ori. S-ar putea ca, la un moment, dat
să cedez.
De când vă pasionează rolurile de
dramă?
Dintotdea una. Sunt considerat un
actor de comedie şi pentru că am
apărut deseori în această i postază la
televiziune - e adevărat, în lucruri mai
mult sau mai puţin izbutite. Dar ca să
ajungi în vârful muntelui trebuie să o
iei uneori la vale. Nu mă socotesc a fi
un actor eminamente de comedie.
Dimpotrivă. Mai mult, mă gândesc că
acest gen nu e deloc facil, cum dese
ori se presupune. Pentru a face o
comedie bună e nevoie de multă
muncă, de un anumit tempo, de o
strategie specială, de un gând aparte
şi foarte precis conturat.
!

Are publicul vreun rol în faptul că
apă reţi mai mult în comedii?
Puricele se joacă de câţiva ani cu
casa închisă.
Puricele este una dintre cele mai
reuşite piese de gen, scrisă de către
unul dintre cei mai mari comedio
grafi. E greu de presupus un insucces
când ai un text bun şi o distribuţie pe
măsură.
Consideraţi că acum este o
perioadă fastă pentru teatru?
Socotesc că ne aflăm către finele
unei perioade de criză, ce trebuie
însă căutată nu înăuntrul, ci în afara
teatrului, fiind vorba mai ales despre
o criză a publicului. Pe de altă parte,
există şi foarte multe spectacole cel
puţin ciudate. Se lucrează haotic. Eu
cred, şi am mai spus-o, că e nevoie de
o personalitate puternică - aşa cum
s-a întâmplat prin anii '60 cu Liviu
Ciulei - care să găsească o soluţie de
revitalizare a teatrului, să-i dea un
scop. Acesta nu trebuie căutat în
obsesiva dorinţă de noutate. Aş vrea
să mă refer la spectacolul realizat de
mine cu D'ale la Teatrui Nottara";
"
deu năzi, mă întreba cineva ce
noutăţi" aduce faţă de montările
"
anterioare. Noutatea constă în faptul
că nu aduc nimic nou. Motivul
esenţial pentru care am ales această
piesă este că voiam s-o pun în scenă
în modul cel mai clasic cu putinţă.
Conservator, dacă vreti.
' A vrea să fii
modern cu orice preţ a devenit pe
riculos.
De ce titl u l spectacolului este
D'ale... ?
Am făcut nişte modificări în text, am
...

introdus câteva replici din alte scrieri
caragialiene, am scos altele din piesă
şi am crezut că este o dovadă de
bun-simţ să-i schimbăm titlul câtă
vreme nu mai era vorba chiar despre
textul iniţial.
Aţi lucrat la D'ale... şi cu mulţi stu
denţi. Nu credeţi că învăţământul
artistic este din ce în ce mai mult în
suferinţă? Nu aveţi impresia că se
"
" nasc tot mai puţine vedete?
S-ar putea să fie aşa. Undeva trebuie
găsită o explicaţie. Am văzut, de
pildă, un spectacol foarte bun, la
Teatrul de Comedie, cu Iluzia co
mică. De ce era bun? Pentru că avea
coerenţă, avea stil, era unitar. Astfel
de calităţi lipsesc multor spectacole.
Or, dacă un actor este derutat de o
viziune regizorală i ncoerentă, el
încearcă să se salveze apelând la un
rol realizat anterior şi cu care s-a
întâmplat să aibă succes. Evident că
asta duce la babilonie: jucând fiecare
în fel u l său, se pierd relaţiile, se
pierde firul poveştii. lată de ce cred
că numai un profesor de şcoală supe
rioară de teatru poate înarma actorul
pentru astfel de situaţii învăţându-1
toate stilurile de joc, arătându-i ce
trebuie să facă în asemenea împre
jurări.
Dacă nu mă înşel, aţi fost pentru
puţină vreme şi profesor. De ce aţi
renunţat?
Am predat cursuri de actorie la
Universitatea Hyperion doar un an.
Am renunţat din l ipsă de timp. Îmi
pare rău.
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acă ar fi să scriem, întâi, şi năpădite acum, toamna, de frunze
despre ceea ce ne-a impre 1 de culoarea mierii, cu case îngrijite
sionat în mod deosebit, am i de oamen i gospodari, mai toate
spune că oraşul ales în acest an de având muşcate înflorite la ferestre,
către organizatorii AltFEST (AitFEST  încât u iţi de oboseala la care te
Altfel. Altceva. Altundeva) a fost cu
supune alergătura între un spaţiu de
desăvârşire potrivit pentru o aseme joc şi altul, agasantele întârzieri, cu
nea manifestare. Bistrita nu este o
măcar o jumătate de oră, ale fiecărei
urbe asaltată de eve n imente tea reprezentaţii.
trale, neavând o instituţie profesio Pe urmă, am putea vorbi chiar despre
nistă de gen; aşadar, localnicii, cred organizatori - în cea mai mare parte,
eu, sunt mai dornici de a vedea spec
tineri în slujba unui festival tânăr -, dortacole. Tn al doilea rând, oraşul este nici de a descoperi şi sprijini talente,
primitor, romantic, cu parcuri multe gata să ofere girul lor unor încercări
avangardiste, chiar dacă, uneori, aces
tea nu depăşesc teribilismul.
Şi aşa, din aproape în aproape, am
ajuns la cantitatea şi calitatea spectacolelor prezentate. Păcat numai că
una nu o presupune pe cealaltă.
Păcat, spun, pentru că multe producţii scenice au fost aduse înaintea
noastră, dar extrem de puţine ne-au
rămas în suflet. Astfel, destule
creaţii, deşi s-au vrut a fi şi "altfel", şi
"a ltceva", şi "altu ndeva", nu a u
depăşit nive l u l banalităţii: Anne
Frank, scenariul şi regia: Liana
Ceterchi (Teatrul National din Timi
şoara şi Fundaţia "Teatrul fără frontiere", Bucureşti), Legenda mamei,
spectacol după o legendă tradiţională mongolă, regia: Selenge Bayarnyam (Maskymimo Theatre, U l a n
Bator, Mongolia), Misterele eleusine,
scenariul: Damir Vijuk (Our Theatre,
Brno, Republica Cehă). Altele au fost
nişte spectacole extrem de cuminţi,
de convenţionale, mai mult sau mai
puţin reuşite, jucate (acum) într-un
spaţiu cât mai strâmt numai d i n
dorinţa d e a le face s ă pară cât mai
nonconformiste: Ping Body de Radu
Macrinici, regia: Theodor-Cristian
Popescu (Teatrul Naţional, Fundaţia
Dramafest din Târgu-Mureş, Centrul
Internaţional pentru Artă Contemporană, Bucureşti), De-a v-aţi as
cuns , un spectacol de Anca Maria
Colţeanu după versuri de Tudor Ar
ghezi (Fundaţia Culturală Contem
pora nă şi Muzeul Literaturii Ro
mâne). A mai existat o propunere, cu
pronunţate accente dadaiste, Blue
scape, pe texte de Laurie Anderson,
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regia: Radu Afrim - întru totul potri
vită tematicii propuse, dar căreia,
cred, i s-a dat prea mare importanţă,
dacă acceptăm că n ici excentrici
tatea, nici teribilismul, nici amestecul
necontrolat al stilurilor nu constituie
în sine sâmburele unei capodopere.
Mai degrabă am sesizat dori nţa
tânărului regizor de a ne arăta dintr-o
dată tot ceea ce ştie şi de a şoca prin
orice mijloace.
Singurele spectacole care au justifi
cat pe depli n existenţa ediţiei din
acest an a · AitFEST au fost, din punc
tul meu de vedere, Să zbori spre pa
radis, scenariul ş i regia: Teodora
Herghelegiu (Teatrul Inexistent,
Bucureşti), reprezentaţie de infinită
sensibilitate, în care jocul interactiv
(relaţi ile înfiripate ad-hoc între
actriţă şi spectatori) este foarte pu
ternic, iar prezenţa interpretei Dana
Voicu, mai mult decât agreabilă, şi
DaDaDans (Teatrul " Nottara" şi
Compania 777) - producţie gândită şi
realizată pe o scenă tradiţională, ce
presupune, însă, o fină îmbinare a
mijloacelor teatrului cu cele ale dan
sului. Reprezentaţia a avut loc, de
astă dată, într-o discotecă, demon
strând că spectacolul poate fi jucat,
cu acelaşi succes, şi în spaţii necon
venţionale. Dar evenimentul festiva
l ului, corespunzător tematicii sale, a
fost, după părerea mea, spectacolul
Hamlet-machine, realizat de Andrei
Moguşi d u pă textele Ham let
machine de H. MOI Ier şi Dismor
fomania de V. Sorokin (Formalnîi
Teatr, Sankt-Peterburg, Rusia). A fost
o lecţie despre cum poţi face teatru
cu seriozitate, indiferent de desti
natar (public de orice vârstă sau
naţionalitate), indiferent de spaţiul
de joc, indiferent de mijloacele finan
ciare avute la îndemână! Hamlet
machine, spectacol creat iniţial pen
tru scenă, poate fi adaptat oricărui
spaţi u de joc. Puterea de im pro
vizaţie a actorilor este nestăvilită, dar
în spatele acesteia se întrevede efor
tul, dăru irea totală: a rtiştii a u
călătorit vreme d e 4 0 de ore cu un
microbuz ca vai de el, şofer era chiar
d i rectorul micii com panii, fiecare

dintre membrii colectivului poseda
suma de 40 de dolari, diurnă pentru
o săptămână de ·deplasare; dar ei au
refuzat să intre în scenă fără o
repetiţie înainte de spectacol. De-a
dreptul fabuloasă mi s-a părut forţa
de comunicare cu mintea şi sufletul
spectatorilor, în contextul în care cei
mai mulţi dintre noi nu înţelegeau
limba rusă. A "vorbi" cu degetele, cu
ochii, cu întregul trup, a comunica
celuilalt stări, emoţii, cu fiecare gest 
iată ce ar trebui să însemne, în defi
nitiv, teatrul, indiferent că reprezen
taţia are loc într-un spaţiu sau altul,
înlăuntrul sau în afara instituţiei.
Sigur că un festival care dă tinerilor
prilejul de a-şi prezenta creaţiile, pre
cum şi de a se cunoaşte între ei, este
mai mult decât binevenit. Sigur că
aceştia trebuie să fie încurajaţi să
devină autonomi, deoarece instituţia
nu mai are puterea nici de a-i ocroti,
nici de a-i promova. Însă o selecţie mai
riguroasă este necesară. Altfel se poate
lesne întâmpla ca diletantismul,
exhibiţionismul, excentricitatea să
înlocuiască valoarea. Promovarea
noului (care de multe ori nici măcar nu
este chiar atât de nou) cu orice preţ,
fără o justificare axiologică, îi poate
deruta atât pe creatori cât şi pe recep
tori. Este lucrul la care organizatorii mai
au de meditat.
Nu putem încheia fără a spune că a fost
cu totul binevenită, în cea din urmă zi
a festivalului, prezentarea unor mici
producţii pregătite în cadrul Atelierului
de creaţie condus de Theodor-Cristian

Popescu. Textele, spaţiile de joc, pre
cum şi distribuţiile, formate din absol
venţi ai diferitelor facultăţi de teatru şi
convenite prin tragere la sorţi, i-au
obligat pe tinerii regizori să se concen
treze, să apeleze la toată puterea lor de
imaginaţie. Rezultatele, fără a fi egale,
au demonstrat că asemenea încercări
îşi au rostul lor.
Marinela Ţepuş

P.S. Menţionez că n u am văzut
Jucăriile lui Berthrand, scenariul şi
regia: D mitri A riupin (Biack Sky
White, Moscova, Rusia) şi Va
riaţiun i Dostoievski, scenariul, re
gia şi scenografia: Dragoş Galgoţiu
Culturală
A th o n,
(Fundaţia
Fundaţia Pro Helvetia şi Centrul
Internaţional pentru Artă Contem
porană).

Discutii
�

ât de alternativ este teatrul
alternativ? Cam în jurul acestei
întrebări - mai mult decât al
posibilului răspuns la ea - s-au învâr
tit discutiile colocviului care a com
pletat, ca reflexie teoretică, desfă
şurarea Festiva l u l u i de (evident!)
teatru a lternativ - AltFEST - de la
Bistriţa. Titlul colocviului (organizat
de Secţia română a Asociaţiei Inter
naţionale a Criticilor de Teatru- AICT)
era, de fapt, întrucâtva diferit "Teatrul alternativ: o alternativă în
teatrul românesc" -, l ipsa unui (cred
eu) necesar semn de întrebare în
coadă fiind suplinită de o eroare gra
maticală (denunţată viguros de către
unul dintre participanţi) ce atenua
oarecum aerul inflexibil al definiţiei:
respectiva specie de teatru ar fi, adică,
"o" a lternativă printre multe altele (?!)
existente ... Cum, însă, chestiunea este

C

amplu dezbătută într-un alt articol
din acest număr al revistei, nu insist
asupra ei. Că e "o a lternativă" sau
"alternativa" la teatrul - să-i zicem tradiţional, teatrul alternativ există, la
ora de faţă, în România, mai mult ca o
aspiraţie - şi anume, mai curând a
criticilor si cronicarilor din "noul val"
decât a creatorilor, fie ei chiar şi abia
ieşiţi din şcoală, aşadar posesori, încă,
de tinereţe revoluţionară. Aceasta a
fost, după părerea mea, cea mai alar
mantă concluzie a discutiilor. Pe de o
parte, pentru că impune rea din afară
a unei anumite modalităţi de a face
artă ne poate întoarce, fără glorie, la
punctul de unde credeam că am ple
cat pentru totdeauna ("indicăţiile" şi
"dirertivele") şi, pe de altă parte, pen
tru că inerţia aproape generalizată a
tinerilor creatori nu anuntă un viitor
prea roz pentru teatrul românesc.
https://biblioteca-digitala.ro

Discuţia nu s-a cantonat însă în zona
esteticii şi a ideologiei, ci a adăstat
îndelung în teritoriul minat şi din ce
în ce mai obsedant al subventiilor asta şi pentru că organizatorii festival
ului au util izat ca principal criteriu de
selecţie a spectacolelor invitate
regimul de producţie al acestora: a
contat adică, în pri m u l rând, ca
montarea să fi fost finanţată (măcar
parţial) cu bani de altă p�ovenienţă
decât bugetul publ ic. In aceste
condiţii, evident, dezbaterile au luat-o
pe căi diverse, nu întotdeauna con
vergente- nici între ele, nici cu obiec
tul colocviului. O concluzie s-ar lăsa
desprinsă, totuşi, din convorbi rile
bistriţene: teatru a lternativ cu de-a
sila nu se poate, dar cui îl are, să-i
trăiască!
Alice Georgescu
15
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Fiecare generaţie ia de l a ca păt dezbaterea despre experiment
• Cine a fost întâ i, oul sau g ă i na, c i ne e ma i i m po rta nt, a utoru l
sa u reg izo ru l ? • Sol i d a ri în negaţie, sol ita ri în creaţie.
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deea, de sorginte anglo-saxonă,
cum că totul se poate învăţa, dacă
există bunăvoinţă şi sistem, este
aplicată practic la Târgu Mureş de
colectivul ajuns - iată - deja la a doua
ediţie a festivalului Dramafest, labora
tor de creatie pentru cei care scriu, dar
şi pent ru ei ce fac teatru. Tn spaţiul
carpato-dunăreano-pontic, la a doua
ediţie se poate vorbi liniştit despre
tradiţie. Prima a lansat câteva provocări
materializate în textele strânse între
copertele unei cărţi şi într-un spectacol
în care meritele şi neîmplinirile aparţin
deopotrivă autoarei, Andreea Vălean, şi
regizorului, Theodor-Cristian Popescu.
Festivalul, ca i nstituţie, lucrează tot
anul: selectează texte, le oferă regizo
rilor, aceştia îşi aleg interpreţii, se
repetă ziua, seara se văd spectacolele
din toată tara, iar în final se testează la
public câteva scene din capitalul dra
matic (în toate sensurile cuvântului)
acumulat. Două specialiste în dra
maturgie contemporană de la Royal
Court Theatre "antrenează" disponi
bilităţile celor prezenţi la ateliere. Anul
acesta au fost alese pentru atelierele
de creaţie textele a cinci autori veniţi în
dramaturgie după ce şi-au probat
vocaţia în proză şi poezie: doi sunt
prozatori, Petre Barbu şi �tefan
Caraman, Saviana Stănescu şi Adina
Dabija sunt poete, la fel ca şi Dumitru
Crudu, aflat la primul lui text de teatru.
Aşa cum reiese şi din revista "UitimaT',
editată de acelasi
· colectiv care se
ocupă de festival, criticii şi esteticienii
de la originea acestei iniţiative
favorizează teatrul conştiinţelor active,
departe de "plictis, muzeu, tradiţie...".
Alina Cadariu, directoarea festivalului:
"Tn ceea ce-i priveşte pe autori, criteriile
selecţiei au fost acelea de afinitate şi nu
vreau să ascund acest lucru (...) Sunt
piese experimentale, unele fără
poveste, altele fără conflict, cu perso
naje spulberate. Textul teatral poate
avea foarte multe feţe".
Primul merit al acestui tip de iniţiativă
este că ea există, că se instituţiona
lizează un sediu al disponibilităţii pen
tru ceea ce este refuzat sau amânat de
instituţiile teatrale presupuse a fi con-
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servatoare. Tn jurul grupului critic se
constituie şi cercul de creatori, gata să
participe la aventura propriei cunoaş
teri. Acesta este primul obiectiv. Alina
Cadariu: "E foarte greu să evaluezi şi să
cuantifici rezultatele unui act de cre
aţie. Atelierul de dramaturgie are drept
scop descoperirea sinelui creator, a vo
cii interioare a dramaturgului. Exerci
ţiul şi autoexerciţiul lipsesc, din păcate,
din bagajul dramaturgului român. El
nu există în teatru, el nu are contact cu
teatrul, unde figura centrală este regi
zorul. Unii regizori sunt dramaturgi
excepţionali, alţii nu sunt. Nici regizorul
nu-şi găseşte cu uşurinţă vocea inte
rioară si urechea sa este, uneori, surdă
la voc a dra maturgului. Nu toţi fac ca
Tom pa Gabor, poet extraordinar, om
de litere, care lucrează cu un drama
turg, Viski Andras, fără să vadă ceva
umilitor aici. Rezultatele sunt excepţi
onale. Alţi regizori, mai ales cei din ge
neraţiile tinere, nu acceptă acest ade
văr despre ei înşişi. Atelierele nu vor să
impună un model, ci să ofere o
opţiune".
Există însă o presiune a realului mai
puternică decît intenţiile _declarat tole
rante ale organizatorilor. In fapt, piese
le aparţin exclusiv categoriei denu
mite experimentale, în care eul autoru
lui nici nu încearcă obiectivarea prin
conflict şi personaje. Este, într-adevăr,
un nou tip de dramaturgie, propunând
mai curând identificarea cu un anumit
mod de a simţi decât cu un mod de a
gândi. Scrierile acestea dau naştere şi
unui alt fel de spectacol, eul regizoral
intră în dialog cu cel auctorial, ba se
solidarizează, ba se contrazic, fragmen
tul copleşeşte întregul, clipa e mai
importantă decât durata. Capacitatea
regizorului de a crea stări, de a cuceri
subconştientul potenţează, în cazurile
fericite, expresivitatea autorului; în cele
nefericite, - îi ridiculizează pretenţiile.
La Târgu-Mureş libertatea a reglat
relaţia regizor-autor (sau invers): " Sunt,
în atelier, regizorii doritori să lucreze,
motivaţi, cei care au mers până la
capăt. Am avut o experienţă cu Anca
Maria Colţeanu: a spus că vrea să
lucreze, a lucrat pe textul Adinei

e
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Dabija, pe urmă s-a retras. E libertatea
ei, nu s-a supărat nimeni, e aici, e în fes
tival, am găsit o altă regizoare, şi ea un
dramaturg foarte talentat, Teodora
Herghelegiu, care lucrează cu Adina
Dabija". Raportul autor-regizor este
discutat şi în această generaţie, ca şi în
cele anterioare, sub aspectul ierarhiei
(străină, în fond, spiritului de echipă,
considerat esenţial de organizatorii
festivalului): cine e mai important în
spectacol, regizorul sau autorul?
Disputa e mai importantă decât lasă să
se întrevadă formularea şi are influenţe
majore asupra rezultatului. Faptul că
regizorii şi autorii lucrează împreună,
înainte ca fiecare să-şi fi stabilit o cotă
pe cont propriu, educându-şi cores
punzător vanitatea, favorizează soli
darizarea pentru impunerea concretă a
unui nou concept. Tntr-un glas, tinerii
(sub raportul afirmării) detestau spec
tacolele unde coeficientul de inovaţie
era modest şi se bucurau zgomotos la
orice manifestare conformă cu idealul
estetic al grupului. Ideal încă neformu
lat: "Este un proiect experimental. Noi
căutăm. Observăm cu toţii că există o
nevoie nesatisfăcută nici de exerciţiile
regizorale pure, nici de textele con
sacrate. Există, de asemenea, o direcţie
a experimentului plastic fără o legătură
necesară cu textul. Eu nu vreau să
exclud textul din teatru. Textul poate
să genereze şi un spectacol unde
cuvântul nu ocupă locul principal. Nu
ştiu ce se va naşte, nu ştiu dacă putem
vorbi despre o direcţie nouă, sunt texte
noi, proaspete, scrise astăzi. Nu-mi dau
seama dacă se va alege ceva din ele.
Nu-mi dau seama dacă ele reprezintă o
tendinţă. Noi nu avem încă un discurs
estetic, noi avem un discurs practic. Cel
estetic se va naşte ulterior", explică
Alina Cadariu.
Pentru spectatorul neutru care am fost,
departe de nucleul creator şi creativ al
atelierelor, senzaţia de grup închis,
autosuficient a fost foarte puternică.
Ceea ce este valabil pentru o sectă
(orice credinţă a fost o sectă, care s-a
bucurat la un moment dat de o parti
cipare masivă) poate deveni periculos
pentru teatru. Desprinderea de pluton
riscă să-i lase pe partizanii acestui
experiment înconjuraţi de duşmani şi
departe de intendenţă
Magdalena Boiangiu

de· vedere

Triticlu
�

cu doauă roate

Conti n u u să ofer u n pre m i u cel u i ca re 1 m 1 va
com u nica cine a la nsat si ntagma //teatru alter
nativ//. Sintag mă ca re n u face altceva decât să
înd reptăţească ideea sem ia lfabetizării şi a sferto
doctism u l u i u nei bune pă rţi di n cei ca re con
s u mă sub formă de profesie vorba spusă sa u
scrisă despre arta în chestie. N u-i vorbă, cum să-i
zici teatru l u i care vrea să sch i m be formele de

Al

n orice caz, în festival urile de teatru
din această vară chestiunea a
devenit acută, semn că mentali
tatea relaxată, în special a celor tineri,
sosiţi în perimetrul consumatorului
după 1 989, începe să-şi ceară mo
delele sale, forţând piaţa şi oferta.
Sigur, consumator proaspăt, mârţoagă
ofertantă greu se îngăduie. Totuşi, se
ridică întrebarea dacă mârţoaga a fost
vreodată cal, dar şi dacă proaspătul
consumator are la purtător dovezile
de armăsar. Oricum, în contra direcţiei
ascunse sub ditamai stratul de praf, pe
care abia mai dau semne de mişcare
actele ratate bucureştene numite
Festival Naţional de Teatru şi Gală
UNITER, semnele noului au girat şi

ad resa re, de rel aţion a re cu u n p u b l i c deja
sch im bat, lipsit de veleitatea despicării fi r u l u i ?
Teatru reform ist? Teatru n o u ? Ava ngardiştii fu
seseră mai abi li: avangarda îşi conţi nea vi itoarea
i nt rare în m uzeu, dar, acu m şi aici, e locomotiva
u n u i altfel de tip de expresie. Experi mental ,
avangardism ar fi fost termen i mai aproape de
rea litate şi de dicţionar.

generat faptele întâmplate la festiva
lurile de la Piatra Neamţ, Sfântu
Gheorghe, Sibiu, Costineşti şi Bistriţa.
Sibiul este un semn al constientizării
actului scenic ca obiect vandabil. Piaţa
de spectacole propusă de Constantin
Chiriac este în acest sens absolut bi
nevenită. Sigur, la piaţă vine fiecare cu
ce are, de unde şi senzaţia de bâlci pe
care o poate lăsa "Sibiul". Cum însă,
dintr-un punct de vedere, teatrul e
marfă, egală cu oricare alta, indiferent
de natura ei, pariul sibian este un
semn cert al înnoirii. Costineştiul este
răspunsul d inspre axiologie, aşa
zicând, al chemării pieţei. Ceea ce
imaginează Cornel Todea, Aura
Corbeanu şi ceilalţi din staff-ul Galei
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Tânărului Actor, sprijiniţi de minis
terele Culturii şi Tineretului, este un soi
de magazin cu marfă verificată, aptă
de a produce marfă scenică de vârf. Ce
nu e în ordine la Costineşti (în afara
locului însuşi, de o mizerie aproape
excluzând concurenţa) este apelul la
premii, restricţiile de participare şi cali
tatea juriului care decide premiile.
Cât despre căutarea noilor forme de
expresie în sens estetic, cel mai serios
gest, cu o istorie de şapte ani, este al
Teatrului "Andrei Mureşanu" din
Sfântu Gheorghe cu al său Festival
"Atelier//; altfel spus, obsesia şi puterea
de a se consuma ale dramaturgului
Radu Macrinici. Un reflex mai nou,
peste munţi, se poate observa în
17
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proiectul din ultimii doi ani al festiva
lului organizat de Teatrul Tineretului
din Piatra Neamt. Si în existenta
' însăsi
a acestui teatru care, si el, are u�
'
supranume secret, dar obligatoriu:
Corneliu Dan Borcia. Dinspre soci
etatea civilă, un cuplu (pe scena ma
nagerială, dar şi familială) sondează de
câţiva ani spargerea canoanelor: Mihai
Iancu şi Alina Moldovan. De unde, la
j umătatea lui septembrie, a doua
ediţie (prima la Bistriţa) a Festivalului
Central şi Est-European de Spectacol
Alternativ în Spaţiu Neconvenţional.
Obositor titlu, excelentă operaţiune
de forţă în contra vechilor şi proastelor
obiceiuri. Şi tocmai la Bistriţa, ca o
încununare a operei nepremeditate
de a dovedi inovaţia ca unică tradiţie
cu putinţă, s-a şi propus un colocviu
pe marginea "teatrului alternativ"...
Cum nu putem lucra în afara exemplu
lui practic, să stabilim, dintre partici
pantele la festivalurile citate, câteva
instrumente de lucru, exemplare în
arta experimentului: Cetatea soarelui
de la Teatrul Act, Bizarmonia de la
ARCUS, Ping Body (producători:
Teatrul Naţional din Târgu-Mureş,
Fundaţia Dramafest şi Centrul
Internaţional pentru Artă Contem
porană), Bluescape (producători:
Fundaţia Tranzit şi Departamentul de
Teatru al Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj), Steps al Teatrului "Ariel" din
Târgu-Mureş, Variaţiuni Dostoievski
(producători: Fundaţia Culturală
Athon, Fundatia Pro Helvetia si
Centrul Internaţional pentru A rtă
Contemporană), DaDaDans (producă
tori: Teatrul "Nottara" şi Compania
777), Hamlet al Teatrului "Mihai
Eminescu" din Botoşani. Ar mai trebui
adăugate, din ultimii ani şi pentru
întregirea perspectivei, spectacolele
lui Horaţiu Mihaiu de la Teatrul
Naţional din Cluj şi Teatrul "Anton
Pann" din Râmnicu Vâlcea, specta
colele lui Bogdan Voicu de la Teatrul
"A. Mureşanu" din Sfântu Gheorghe şi
de la Teatrul ''Toma Caragiu" din
Ploieşti, spectacolul Alcesta al Tea
trului ''Tamasi Aron" din Sfântu
Gheorghe, spectacolele Caragiale pro
puse de Anton Tauf la Teatrul
Dramatic din Baia·Mare si la Nationalul
cluj�an şi, neapărat, spectacolele lui
Petru Vutcărău de la Teatrul "Eugene
lonesco" din Chişinău.
Cum vedeţi, am notat în general pro
ducătorii, nu autorii spectacolelor,
încercând să observ dacă termenul
"alternativ" este legat de nivelul insti
tuţional. Se poate însă lesne vedea că
spectacole marcând noi forme sunt
produse de instituţii atât particulare;
cât şi publice. M-am ferit să spun "de
stat", pentru că şi aici termenul "alter
nativă" duce direct în corijenţă la gra
matică. Pe piaţă coexistă trei forme de
producători: de stat, comunitari şi par-
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ticulari. Actualmente, în România,
teatre de stat mai sunt câteva:
Naţionalele şi, parţial, cele în limbile
minorităţilor. Prin lege, din această
primăvară, celelalte teatre sunt comu
nitare, în posesia consiliilor locale,
aşadar.
O eventuală alternativă ar fi: cu bani
sau fără bani. Aceasta chiar nu rezistă,
spectacolele de avangardă putând
solicita sofisticate ansambluri multi
media şi sume considerabile, iar
montările clasice, doar banii pentru
salarii. Si invers. Ca dat valoric, lucrurile
stau la fel. Deci: care alternativă? Cea a
curentului din ... sălile goale la super
producţii dând de pământ cu bugetul
unui teatru? Sau a aproape dispariţiei
oxigenului din prea-plin de public la
bijuterii de stil şi sclipire a inovaţiei pe
spaţiu mic? Pentru conformitate, diho
tomia Tamerlan cel Mare, Teatrul
Naţional din Bucureşti - Steps, Teatrul
"Ariel" din Târgu-Mureş.
Ar mai fi alternativa falsă "spaţiu con
venţional - spaţiu neconvenţional". E
scena elisabetană alternativa "cutiei"
italiene? Dacă nu, atunci e spaţiul
deschis alternativ celor două? Dacă da,
atunci hangarele ori discotecile sunt
spaţii deschise, chiar dacă au pereţi şi
acoperiş? Lasă că jocul trupelor
medievale în spaţii libere e poveste
veche ... Să fie înghesuiala pe bănci de
lemn, în scunde taverne mohorîte, ori
durerea de picioare după îndelungi
degustări teatrale verticale alternativa
comodelor fotolii, de teatru, bar ori
teatru de living (nu, nu living-thea
tre...), bucătărie ori dependinţe? Tare
mi-e că nu e locul cât e...
Până aici, îmi închipui, e clar că alter
nativa nu depinde de categoria de
producător, de banii acestuia ori de
spaţiile pe care şi le propune sau care
îi sunt propuse. Acum ar fr de notat
ceea ce special lăsasem deopart-e:
numele autorilor. Căci ei sunt alterna
tiva, în grup, atât la vechi maniere, cât
şi, în primul rând, la perversiunea
kitsch-ului, a lipsei de talent care,
vorba lui Lovinescu, e singura
pornografie. Aşadar: Mihai Măniuţiu,
Alexandru Tocilescu, Theodor-Cristian
Popescu, Radu Afrim, Horaţiu Mihaiu,
Dragoş Galgoţiu, Ion Sapdaru, Bogdan
Voicu, Bocsardi Laszl6, Anton Tauf. Nu
trebuie uitate nici trei gesturi capitale
pentru reinstaurarea apetitului către
înnoire, chiar dacă receptată pe
alocuri ca brutalizare: Trilogia antică
de la Naţionalul bucureştean, a lui
Andrei Şerban, trilogia de la Odeon a
lui Alexander Hausvater şi Cântăreaţa
cheală a lui Tompa Gabor, de la
Teatrul Maghiar din Cluj. Cum se vede,
generaţiile sunt diverse, ecartul
mergând pe vreo patru decenii, dar, e
drept, cu preponderenţă aplicaţia
fiind spre tinereţe. De altfel, la maturi
tatea deplină ori dincolo de ea mai
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inovează doar cei care şi-au asumat la
vreme tehnicile noului şi, nu în ultimă
instanţă, tehnicile revoltei. Numele de
mai sus - ele însele un poem, în felul
lui - înseamnă desenul unei hărti
estetice de o diversitate extremă. N�
mai puţin diversă este însă harta actu
lui scenic traditional. Iar reforma nu e
decât o asumare/asimilare a tradiţiei
pentru naşterea unui nou "cum".
Fondul problemei, în definitiv. A-1 defi
ni presupune însă un alt regim decât
cel de revistă. Şi apoi, sunt cel puţin
câteva zeci de volume serioase care au
încercat, fără vreun rezultat deosebit
de limpezitor. Aşa vrea poate
Dumnezeu. Si eu cred că bine face...
Totusi, teatrul alternativ, dacă evităm
'
să îi descoperim detaliile până la a-1
scăpa din vedere ca obiect artistic, ca
teatru vreau să zic, există. În sensul
exact al definitiei "două situatii care se
exclud". Şi dacă, pe verticală, lucrul
acesta, filosofic vorbind, pare ridicol,
pe orizontală, helas, e obligatoriu. Iar
esenţa trece de la estetică la etică (la
est-etică, în cazul nostru), la mentali
tate, la nenorocirea că vaccinul contra
H IV-ului celor cinci decenii de
bolşevism, dar şi a mileniilor de par
care pe la porţile Orientului, cu şalvarii
dârdâind cu tot cu purtător, degeaba
ni-l administrăm. Da, dar merită să
încercăm. În acest sens, teatrul alterna
tiv există şi, firesc, displace şi celor bol
navi, şi celor care sunt chiar virusul
însuşi. Fără să ştie. Sau fără să
recunoască. Ei da, abia aici ar merita
spuse oareşice nume, parlamentaro
guvernamentalo-politico-civico-etc.,
dar şi povestite fapte pe care bătrânul
nene Iancu (cel mai alternativ dintre
noi) le numea "pupat piaţa indepen
denţi", evident după "palme, dum
nezeu mami, cafine central".
Singurul lucru care mă pune pe gân
duri e că, în ultima vreme, alternativa 
în acest sens - nu mai beneficiază de
turnesolul reactiei dure. Alternativa
Caragiale fusese fluierată. Pentru vari
anta ei clujeană, semnată de Tauf, s-au
făcut eforturi funariot disperate de a fi
scoasă din repertoriu (un director în
funcţie şi o aşa-zisă jurnalistă pot fi
întrebaţi) . au pus cătuşe florilor al
lui Hausvater, de la Odeon, a jignit
adânc Constituţiunea, în opinia
Agathei Nicolau von PDSR, vă mai
amintiti? La nivel de încercări ale
reformei institutionale, exact din locu
rile unde explodaseră mugurii înnoirii
au fost înlăturaţi, într-un fel sau altul, li
derii A. Şerban şi A. Dabija. Vreau să
spun, când e vorba de "două situaţii
care se exclud", tandreţea nu e semn
bun. Dar, ce să mai zic, de când
i-am cumpărat copilului meu o bicicletă
cu patru roţi (fără glumă!), nici că mă
mai miră ce de alternative prin teatru ...
...

...

Doru Mareş

����,

e pe scândură

Cădere liberă
rintr-un concurs de împre
jurări, trăind într-o ţară absolut
imprevizibilă, în care directorii
de teatre şi programele directoriale
(oricum încropite în ultima clipă) se
schi mbă de azi pe mâine, mi-au
apărut în program două luni libere.
Am contactat unul dintre teatrele cu
care intenţionez să colaborez în
această stagiune, un teatru prestigios,
având în trupă cel mai mare procent
de actori tineri di ntre teatrele
româneşti. Informaţia pe care con
silierul artistic al acestui teatru mi-a
dat-o, la începutul lunii septembrie
a.c., a întrecut cele mai pesimiste
aşteptări: în cursul anului 1 999, deci în
cele patru luni care au mai rămas ·din
acest an, nu se va mai produce nici un
spectacol nou în respectivul teatru. Se
aşteaptă anul 2000.
în faţa unui astfel de fapt, nu ne mai
putem preface că nu observăm colap
sul sistemului institutional
teatral
'
românesc. E clar că ne apropiem cu
paşi mari de finalul funcţionării unor
instituţii supradimensionate şi risipi
toare, cu oameni plătiţi execrabil şi
care au o dorintă din ce în ce mai mică
să muncească intr-un loc în care văd
cu ochiul liber cum totul se
prăbuşeşte. Teatrele de stat, aşa cum
sunt ele astăzi, vor înceta în curând să
mai existe. Care va fi noul model?
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Să privim puţin în j ur. Societatea
românească tot caută, din 1 990, un
model. Nu mai intru în detalii, dar
mie nu mi se pare că 1-a găsit. Dacă
aproape 50 de ani românii s-au inte
grat cu voioşie în tot felul de forme
fără fond pe care le i nventau în
"plenare" d iverşi activişti comunişti
(mulţi, rămaşi şi prin teatre pe pos
turi de şef de personal, contabil-şef
sau director economic, căci, nu-i aşa,
ne trebuie specialişti şi ei sunt aceia),
acum par a fi în căutarea altor forme
pe care să le adopte gata vidate.
Toată lumea e copleşită de pletora
de com itete şi comisii, consilii şi
organizaţii care-şi împa rt, până la
diluare, responsabilităţile. Dar mo
delul, cadrul, principiul organizator
rămâne obscur. Nu-mi vine în minte
modelul nici măcar al u nei singure
instituţii româneşti de stat în care
l ucrurile să funcţioneze calm, fluid,
organizat, în care personalul să nu
fie nici insuficient, nici supradimen
sionat, calificat exact în profesia pe
care o exercită şi înţelegând exact
scopul funcţionării acelei instituţii în cazul unui teatru acesta fiind pro
ducerea de spectacole şi n u, cum
crede majoritatea personalului
tehn ica-admin istrativ
de
prin
birouri, în reg istrarea de hârtii şi
deconturi.

Normalitatea, în opinia mea, ar fi ca
noul model teatral să includă o mică
fracţie din actuala abundenţă de per
sonal administrativ si tehnic, iar cel
artistic să aibă ca formă de angajare
contractul temporar şi negociabil. Iar
d irectorii să câştige, prin concurs,
bugete pe care să fie li beri să le
administreze întru real izarea pro
gramelor pentru care au fost numiţi, şi
nu scheme fixe de personal.
Dar aceasta ar fi o operaţiune care ar
presupune imaginaţie şi multă, multă
responsabilitate.
Într-o societate sufocată de forme
care-şi aşteaptă, ca în întreaga istorie
modernă româneaşcă, fondul, teatrul
românesc e în situatia unui fond
autentic care nu are s uficientă imagi
naţie pentru a-şi crea o nouă formă.
Deocamdată, imaginea ce-mi revine
constant în minte este un desen ani
mat difuzat de televiziunea croată
atunci când a început destrămarea
fostei lugoslavii. Animaţia înfăţişa
diferiţi politicieni sârbi tăindu-şi cu
voioşie craca de sub picioare, în timp
ce întregul copac se afla în cădere
liberă. Atunci, imaginea mi s-a părut
crudă. Azi, realitatea a dovedit că acei
artişti croaţi au intuit corect şi, din
păcate, realitatea a fost cu mult rnai
rea.
Theodor-Cristian Popescu

''
. a latină
' ' G ean t

anii pentru cultură sunt greu de găsit, chiar şi acolo
unde bugetul nu este de avarie". lată cum arată
"
suferinţele unui italian la Paris.
Faţada colorată a teatrului C�medie-ltalienne din Rue de la
Gaîte este drapată în negru. Inchis pentru public de peste
patru luni, sediul commediei dell'arte de la Paris este
ameninţat, din motive financiare, cu dispariţia. Schimbarea
de statut, impusă de administraţie în 1 997 - asociere eulturală în antrepriză generală - a grevat conturile acestui
teatru mic cu datorii de peste un milion de franci.
Fondatorul şi actualul său director, Attilio Maggiulli, este un
maestru al commediei dell'arte, încurajat la începuturile
sale de Giorgio Strehler, Jean-Louis Barrault şi Samuel
Beckett, iar acum este pus în situaţia de a face demersuri
pentru a atrage atenţia puterilor publice asupra situaţiei
critice prin care trece instituţia.
La început, Attilio Maggiulli a publicat �,Le Monde", 1 5 septembrie) o solicitare adresată preşedintelui Republicii,

Jacques Chirac, şi prim-ministrului Lionel Jospin, cerâf!d
statut de teatru de artă". Cu alte cuvinte, subvenţie. In
"
absenţa răspunsului, a început, pe 1 4 septembrie, o grevă
a foamei în sală. Nu înţeleg, explică el, suntem singurul
"
teatru din Franţa care perpetuează tradiţia comediei ita
liene. Oamenii vin din străinătate ca să ne vadă. Demersul
nostru se înscrie în contextul european actual. Totuşi, eu
mă cert de 26 de ani ca să obţin subvenţii pentru
funcţionarea acestui teatru cu o sută de locuri şi cu nouă
actori permanenţi" �,Le Monde", 26-27 septembrie 1 999).
N-am mai aflat dacă italianul de la Paris a început să
mănânce şi din banii cui. Un lucru se poate afirma cu certi
tudine: în România nu s-ar simţi atât de singur, ar afla că
poţi muri de foame şi când există subvenţie, iar datoria de
un milion de franci I-ar propulsa în cea mai bună societate,
alcătuită din bancheri şi industriaşi, unii, deputaţi, alţii, senatori. Aici artiştii nu apucă să facă asemenea datorii.
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O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.Caragiale e TEATRU L
NAŢIONAL "I.L.CARAGIALE" d i n BUCU REŞTI e Data
reprezentaţiei: 24 septem brie 1 999 • Regia: Alexandru
Tocilescu • Concepţia scenografică: Sever Frenţiu •
R e a l iza rea
decoru l u i :
Va i i
l g h ig heanu, Cosmin
Ardeleanu • Costumele: Anca Paslaru • Muzica: Nicu
Alifa ntis • Coreg rafla: Raluca lanegic • Distribuţia:
George lvaşcu (Ştefa n Tipătescu), Florin Zamfirescu
(Ag a m e m n o n D a n d a n a c he), Ion Lucian (Za h a r i a

acă nu mi-a servit la altceva,
îndelungata experienţă de
spectator m-a învăţat că, ori de
câte ori caietul-program sau afişul unui
spectacol cu o piesă celebră trece în
lista personajelor mai multe nume
decât a pus acolo autorul, cu acel spec
tacol "e ceva". Exemplele care pot ilus
tra această afirmaţie sunt atât de multe
încât ar fi să comit o gravă nedreptate
citând doar două-trei. Tn privinţa
Scrisorii pierdute de la TNB nici nu era
nevoie să aşteptăm programul sau
afişul, pentru că însuşi regizorul dăduse
sfoară-n tară, cu mult înainte de ter
minarea repetiţiilor, că "lectura" sa avea
să ne surprindă pe toţi ("chiar şi pe
mine", a adăugat el odată, cu umorul
care nu-l părăseşte decât în faţa croni
cilor negative), începând cu distribuţia 
modificată, totuşi, de câteva ori pe par
cursul lucrului - şi sfârşind cu
"rezolvarea" unor situaţii. Acuma, sigur,
există surprize şi surprize . . .
Tocilescu a devenit faimos ca regizor,
înainte de 1 989, nu numai prin câteva
spectacole de anvergură cu piese cla
sice (Hamlet este, fără îndoială, cel mai
cunoscut), ci şi - ba chiar, mai ales - prin
tratamentul original, sclipitor de vervă
şi fantezie, aplicat unor texte din reper
toriul contemporan al "figurilor
impuse", texte subţirele, anodine, une
ori proaste pur şi simplu. Atinse de res-
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scrisoare
Tra ha nache), Mircea Albulescu (Tache Farfu rid i), Dan
Puric/Marius Florea Vizante (Iordache Brânzovenescu),
Ştefa n Iord ache ( N a e Caţave n c u), Emil M u reşa n
( I o nescu), Ad rian
Drăguşin
(Popescu), Grigore
Nagacevschi (Popa P ri pici), Răzvan Vasilescu/Aiexandru
Georgescu (Ghiţă Prista nda), Radu Gabriel (Un cetăţean
turmentat), Magda Catone (Zoe Tra hanache), Olivia Niţă
(Copi l u l l u i Pristanda), I ulia Frăţilă, Rădiţa Roşu, Ramona
Popa (Fete în casă) ş.a.

1

.,

1

1

'1

piraţia acestui personaj rablaisian care 1 capodoperă cu regim de inviolabilitate,
era "Toca", un uriaş pletos împodobit ci pentru că este, atât în substanţă cât şi
c� i �ele, colier� şi brăţ�ri, cl�cotind de în limbaj, o piesă eminamente mo
.
.
.
dernă - mai mult, vie, parcă mai vie cu
i v1aţa, de energ1e ŞI de 1de1 nastruşmce,
1 impecabil cultivat şi (în fond) perfect 1 fiece an care trece peste ea. Şi peste noi.
educat, compunerile firave prindeau, la i Pe de altă parte, Tocilescu nu şi-a pro
1 rândul lor, culoare, căpătau "zvâc" şi pus o simplă actualizare prin, să zicem,
decor şi costume (aşa ceva a încercat,
1 izbuteau să adune spectatori pentru
1 serii lungi de reprezentaţii. Maturizat, într-un spectacol realizat, puţin după
tuns, semănând cu Michel Simon în 1 1 990, la Piatra Neamţ, Nicolae Scarlat dublul rol Faust-Mefisto, cu mai puţine cu un succes mai degrabă modest), ci o
podoabe şi, poate, mai obosit, Toca reevaluare "din rădăcini" a piesei, o
pare �ă aibă nost� lgia înc��uturilor transplantare integrală a acţiunii şi a
propru, pe care ş1-o exerc1ta acum personajelor din vremea lor în vremea
asupra celei mai importante, mai 1 noastră. Ceea ce pare să-I fi preocupat
cunoscute şi mai desăvârşite piese i în primul rând este însă nu revelarea
1 româneşti din toate timpurile: O 1 structurilor de profunzime unde ochiul
1 dramaturgului a identificat acele per
scrisoare pierdută.
! Desigur, în acest punct poate începe o 1 manenţe de mentalitate, de gestus
!l întreagă discuţie despre dreptul şi justi- 1 social şi politic, de fibră naţională, în
1 ficarea regizorilor de a actualiza, în 1 definitiv, care ne fac şi astăzi să râdem şi
1 spectacol, textul clasic, ca şi despre li- 1 să ne îngrozim, ci flatarea gustului unei
1 mitele între care se poate petrece o ast- 1 anumite categorii de tineri spectatori
j fel de actualizare. Nu cred însă că ea ar (virtuali), aceia pentru care se orga
fi, aici şi acum, folositoare. Şi, pe urmă, i nizează acum felurite concerte şi
situatia diferă de la caz la caz, totul parade prin pieţe şi parcuri. Tocilescu
depinzând, în cele din urmă, de rezul- 1 este unul dintre puţinii autentici
1 tat: este bun spectacolul? regizorul a 1 cunoscători ai formelor de (sub)cultură
· avut dreptate; nu este bun? n-a avut. ! născute din altoirea bruscă a culturii de
Un singur lucru aş observa, totuşi: i consum, mai ales televizuale şi aşa-zis
Scrisoarea pierdută nu se numără, 1 occidentale, pe incultura temeinică
după părerea mea, printre scrierile care i moştenită din învăţământul ceauşist şi
să aibă nevoie de cosmetizări actua- 1 care abia acum îşi arată din plin roadele.
lizante, şi anume nu pentru că este o ! Gândul de a face un spectacol - la

1
1

1

1
1

1
1

https://biblioteca-digitala.ro

!
1

Teatrul Naţional din Bucureşti, cu O
scrisoare pierdută! - pe măsura şi pe
placul unui asemenea public nu este, în
sine, de lepădat. Problema e că specta
torii de acest tip, presupunând că s-ar
lăsa momiţi într-o sală de teatru la un
spectacol cu o piesă clasică, nu ar avea
destule motive de mulţumire, în timp
ce spectatorii "ceilalţi" - să le zicem,
obişnuiţi - au, dimpotrivă, destule
motive de nemulţumire. Montarea
exhibă un aer de incoerenţă, de lucru
făcut pe (lăsat la?) jumătate, de inde
cizie ideologică şi stilistică de care chiar admiţând că ea ar reprezenta,
deliberat, reflexul unei epoci la rândul
ei incoerente, informe şi adesea
absurde - nu te simţi nici atras, nici con
vins. Şi, cum cronica trebuie să se
muleze pe obiectul său pentru a-1
înfăţişa cât mai elocvent, renunţ şi eu la
discursul în fraze ample, construit şi
"legat", şi recurg la notaţiile disparate şi,
cum ar veni, impresioniste. Aşadar:
Ce mi-a plăcut. Momentul de des
chidere a spectacolului: după ridicarea
cortinei, scena, în penumbră, învăluită
de acordurile unei muzici neobişnuit
de grave, parcă ameninţătoare. De
corul: în primele două acte, casa lui
Tipătescu, o vilă de proaspăt îmbogăţit
(deşi, dacă ne gândim bine, nu se
potriveşte cu personajul - dar, e drept,
ar fi vorba de personajul din piesă . . . ); în
actul trei, o sală mizeră de cămin cultu
ral/cinematograf de periferie/cârciumă
proastă; în actul patru, faimoasa trăsură
cu clopoţei, sugerând cumva căruţa
fantomă din filmele expresioniste, dar
şi caleaşca lui Cicikov din "Suflete
moarte". Costumele, gândite cu grijă
pentru a caracteriza fiecare personaj la
intersecţia dintre modelul său clasic şi
avatarul actualizat; de pildă, cămaşa
cusută cu altiţe a lui Farfuridi, costumul
cenuşiu, strâmt şi scurt la mâneci şi la
craci al lui Brânzovenescu, treningul
purtând pe spate inscripţia "ROMANIA"
al lui Caţavencu. Jocul lui Dan Puric în
Brânzovenescu: de precizie matema
tică, evocând o întreagă biografie (şi un
tip psiho-somatic şi social) din câteva
mişcări şi grimase. Construcţia perso
najului Tipătescu - violent, isteric şi,
totodată, "galant" - şi seriozitatea de
puternic efect comic pe care i-o dă
George lvaşcu. Micro-recitalul lui Florin
Zamfirescu în Dandanache, actorul
jucând, sub deghizamentul bizar al
eroului, partitura clasică, pe care o
recită subtil şi inteligent. Ion Lucian în
Trahanache, încercând să-i dea perso
najului o identitate scenică limpede, în
ciuda indiferenţei cu care 1-a tratat regi
zorul. întregul act întâi şi cam jumătate
din actul doi, când gândul regizoral a
mers, dacă nu pe acelaşi drum cu acela
al dramaturgului, atunci pe o cărare
paralelă foarte apropiată - de aici, oare,
ritmul bun, strâns şi claritatea mizan
scenei?

Ce mi s-a părut corect. Interpretarea lui

Mircea Albulescu în Farfuridi, "corect"
fiind calificativul rezultat din media din
tre "excelent" (desenul şi susţinerea ro
lului până în actul trei) şi "dezamăgitor"
(discursul, nodal, de la adunarea elec
torală). Magda Catone în Zoe şi Răzvan
Vasilescu în Pristanda, evoluţia propriu
zisă a actorilor fiind minată, pentru
mine, de faptul că nu am înţeles nici o
treime din vorbele pe care le rosteau.
Ce (altceva) nu am înţeles. înfăţişarea
lui Dandanache în chip de "bampir", un
soi de conte Dracula cu teribili canini
însângeraţi şi pelerină roşie fluturândă;
efectul comic e foarte viguros, dar, din
colo de asta, care e "de ce"-ul ideii? (Să
fie "puicus_?rul" un fel de Ceauşescu
redivivus?) Intregul act patru, în tonalitate complet diferită de restul spectacalului (scenă aproape goală, lumină
foarte scăzută) şi mai ales mutarea
acţiunii, spre final, în loja oficială din
fundul sălii; tot o aluzie la Ceauşescu şi
compania să fi fost? "Deturmentarea"
Cetăţeanului turmentat, destul de
palid, de altfel, în persoana lui Radu
Gabriel. Prestatia - folosesc în mod
intenţionat acest termen mult-hulit - lui
Ştefan Iordache în Caţavencu: rareori
am văzut un mare actor mai rău distribuit şi mai nesigur (inclusiv pe text!)
în susţinerea rolului. Rostul "copilului
lui Pristanda" - vezi distributia.
Ce nu mi-a plăcut. "Acopenrea" textu
lui, "pasarea" lui şi, pe largi porţiuni,
devitalizarea substanţei lui comice (sau
tragice, cum vrem s-o luăm): a te
măsura cu Caragiale nu trebuie să
însemne a-1 reduce, literalmente, la
tăcere. Abundenţa "glumiţelor" în
genul divertismentelor TV, cu "poante"
fizice sau cu descompunerea cuvintelor în stil, vezi Doamne, hazos; sunt
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procedee pe care le deplâng şi în cazul
unor regizori mai puţin talentaţi decât
Tocilescu! Figurarea disputei dintre
Tipătescu şi Caţavencu în maniera unui
meci de tenis (la propriu), destul de
neîndemânatic conceput şi jucat.
Întregul act trei, în speţă adunarea elec
torală; intentia va fi fost aceea de a se
sugera derizoriul unor astfel de reuni
uni, dar '7n viaţă", la noi, ele se petrec,
dimpotrivă, cu multă pompă şi fălo
şenie, nicidecum în foiala fără sens şi
fără haz pe care am văzut-o pe scenă,
unde celebrele discursuri, deşi urlate,
fără modulaţii, în microfoane, nu pro
duceau nici un fel de impresie (nici
măcar impresia că sunt inutile!); ca să
nu mai vorbim de secvenţa hot din fil
mul "Basic Instinct", proiectată "pe
ecran lat" în mijlocul întrunirii: nu doar
că rostul "soluţiei" rămâne destul de
obscur, dar, dragă Toca, este,
mă-nţelegi, ceva care nu se poate pen
tru ca să fie făcut la teatru - nu cadrează,
nu se potriveşte, nu se cuvine, nu-i fru
mos, nici dacă ai fi un june regizoraş
"revoluţionar", nici dacă ai fi Peter
Brook, nici dacă esti tu. Acest lucru se
leagă, de-altminteri, cumva, de
Ceea ce m-a întristat. Senzaţia, foarte
greu de lămurit, că acest spectacol s-a
ivit nu din dorinţa de a pune în scenă fie şi oricât de "altfel" - piesa lui
Caragiale, nu din orgoliul de a "com
bate" versiuni regizorale anterioare, nu
din plăcerea (eventual, maliţioasă) de a
le spune contemporanilor, prin cuvinte
celebre, ce crezi despre ei, ci dintr-o
scârbă duşmănoasă faţă de semeni, tra
ductibilă în urarea "vă bag pe toţi în . . . ".
E o stare de spirit din care foarte rar se
nasc capodopere.
·

Alice Georgescu

•

Frumusetea
�

SARAGOSA - 66 DE ZILE de Alexandru Dabija după "Manuscrisul găsit la Saragosa•
de Jan Potocki e PHILIP MORRIS ROMANIA, SMART şi ODEON e Data reprezentaţiei:
9 octombrie 1 999 • Regia: Alexandru Dabija • Decorul: Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar • Costumele: Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar pentru "JANI N E FASHION
DESIGN" • Aranja mente corale: Gabriel Popescu • Coregrafia: Maiou Iosif •
Distribuţia: Marin Moraru, Cristian Iacob, Maia Morgenstern/Crina Mureşan, Camelia
Maxim, Ana Ciontea/Mirela Dumitru, Şerban Ionescu, Constantin Cojocaru, Marius
Stănescu, Ioan Batinaş, Mircea Constantinescu, Marian Ghenea, Ionel Mihăilescu,
Liviu Timuş, Dan Bădărău, Virginia Rogin, Oana Ştefănescu, Marian Lepădatu,
Laurenţiu Lazăr, Du mitru Bogomaz, Elvira Deatcu, Ciprian Tomuşescu şi Viorel Aldea
şi corul "Musica Selecta", dirijor Gabriel Popescu.

"1

ntr-un Ev mediu târziu, definit de
afirmarea imperiilor, un ofiţer din
garda valonă, Alfons, obligat să stea
66 de zile la Saragosa, ascultă poveşti,
devenind la rândul lui personaj de
poveste, al mai multor poveşti, în care
veselia ingenuă este amestecată cu
manifestările de cruzime planificată,
într-o combinaţie cum numai nevro
paţii ştiu să potrivească. Autorul prozei,
contele Jan Potocki, un polonez
franţuzit, s-a sinucis ca urmare a unei
depresiuni nervoase. Creştinii, evreii şi
musulmanii îşi trăiesc separat credinţa la vedere sau pe ascuns - şi împreună,
experienţa comunicării.
Povestea este plasată de Alexandru
Dabija într-un loc fermecat, pe o scenă
mare cât viaţa, unde încap felurite scene
mai mici, deoarece doar prin teatru
realitatea haotică poate fi ordonată,
tainele se dezvăluie, explicaţiile dau
naştere altor mistere şi fluxul în
tâmplărilor atrage treptat tâlc, simetrii le
capătă sens, necesitatea se exprimă prin
planurile şi acţiunile oamenilor. Po
veştile cu iubiri interzise se desfăşoară
sincron cu povestea nazarineanului
care i-a gonit pe zarafi din templu, la
rândul lui sincron cu lnchiziţia şi

expulzarea necreştinilor din Spania.
Teatrul este spaţiul libertăţii prezente,
unde se verifică ipotezele înainte de a
deveni destin. Aici timpul se dilată sau
se restrânge după voia creatorului,
moartea nu este definitivă, minunile se
petrec în mod firesc.
Dabija rivalizează cu demiurgul pe
spaţii limitate, într-un timp anistoric şi,
generos, deleagă puterea creaţi�i oricui
se simte în stare să o valorifice. In spec
tacol, Hangiul şi Zoto, Şeicul Masud şi
Starostele ţiganilor preiau pe rând con
ducerea, comandă reîntoarcerile în
timp, moartea şi învierea. Tot ce se vede
descrie spontaneitatea, liberul arbitru,
tot ce se sugerează ţine de ordinea
necesară a universului. Spaţiul dintre ele
este acof?E!rit de regizor printr-o teatra
litate ce nu ascunde eclectismul, cita
tele din discurs sunt integrate firesc şi
fără ostentaţie, "omagiul adus felului în
care se făcea teatru în România anilor
'70" este creativ în esenţa lui intimă.
Spre deosebire de cei de acum două
trei decenii, regizorul de azi nu mai
crede că prin arta sa poate schimba
lumea, dar e gata să arate acesti lumi
urîte amintirea frumuseţii uitate.
Alexandru Dabija expune o poveste

despre coexistenţa conflictuală a religi
ilor, despre intoleranţa colectivă şi
despre disponibilitatea la compromis a
indivizilor. Ceea ce la nivelul ideilor este
incompatibil devine permis în viaţa
trăită: acceptarea senină a diferenţelor
este un rezervor inepuizabil de haz. Po
vestit, felul de a fi al celuilalt este bizar şi
caraghios, în nici un caz înspăimântător
şi agresiv. Toleranţa nu este un atribut
natural, ci un dat al civilizaţiei, al expe
rienţei înţelese. Tnţelegerea vine în acest
spectacol prin teatru, redus la ele
mentele sale constitutive: povestirea şi
imaginea, iar Dabija găseşte, aproape
miraculos, mijloacele prin care teatrul
redevine joc, plăcere, fără a-şi trăda
vocaţia filosofică.
Semnele din decor şi costume, armonia
muzicală indusă de cor, stilul inter
pretării creează din elementele realităţii
iluzia inteligibilă şi acceptabilă. Erudiţia
montării este lipsită de ostentaţie plicti
coasă şi inovaţia este integrată într-un
potenţial de risc asumat cu plăcere de
spectator. Actorii îşi însuşesc măştile,
prin accentuarea expresivităţii, trecerea
de la un personaj la altul se face la
vedere, ca într-o joacă de copii,
desfăşurată sub înaltul patronaj al lui
Shakespeare şi Moliere. Marin Moraru
conduce cu autoritatea talentului său
evoluţia zburdălniciei înconjurătoare,
din care se evidenţiază precizia lui
Mircea Constantinescu, expresivitatea
lui Constantin Cojocaru, ingenuitatea
detaşată a lui Ioan Batinaş şi tempera
mentul năvalnic al lui Serban Ionescu.
Maia Morgenstern, feminitatea agre
sivă, Camel ia Maxim, ipocrizia supunerii
- cuplul semnificant al vitalităţii şi fertil
ităţii -, inventive la fiecare apariţie, îşi
cedează cu graţie locul fantomelor celor
spânzuraţi. Ana Ciontea, ca ba lista ratată
de dragul iubirii, este o altă ipostază a
jocului stăpânit de inteligenţă. Oprind
aici "nominalizările", comitem o nedrep
tate faţă de un ansamblu unde con
tează mai puţin - după părerea mea numărul celor buni, cât faptul că nimeni
nu este rău.
Din sală, frumuseţea decorurilor şi a
costumelor, armonia corului, graţia
coregrafiei şi a mişcării scenice sunt per
cepute drept componente ale aceluiaşi
întreg bogat prin amintirea frumuseţii
uitate. Izvorît dintr-o nevroză, în urmă
cu aproape două sute de ani,
Manuscrisul de la Saragosa devine leac
pentru smintelile altui veac.
Magdalena Boiangiu
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O mască râde ...
D'ALE CARNAVALU LUI de I.L. Caragiale
TEATRUL VALAH d i n GIURGIU e D a t a
rep rezentaţ1e1: 2 8 septembrie
1 999
• Reg i a : Ion Mircioagă • Scenog rafia:
Diana Ioan • I l u straţia m uzica lă: Attila
Szabo • D i stri buţia: Vasile Toma (Nae
Girimea), Ion Cojocaru (Iancu Pampon),
Nicu Botezatu (Crăcă nel), Marian Simion
( Iordache), Florin Du mitru (Cati ndatul),
M i rela Nicolau (M iţa), Ga bi M u ntea nu ·
( D i d i na), Cătă l i n .Ch ivu (U n c h el n er,
e

lpistatul, Maestru l d� ceremonii); în a lte
rol u ri: Dinei Ţancov, Gelu Anghel, Geo

Pintenaru, Mihaela Olar, Vaii Văduva.

e vreo doi ani încoace Caragiale
pare să fi reintrat în graţiile
directorilor de scenă. Cum
fenomenul coincide cu atenţia tot mai
susţinută care i se acordă dramaturgiei
româneşti în general, e de presupus că
- mai ştii? - contactul cu scrierile con
temporanilor le redeschide regizorilor
pofta de a-1 vizita mai des pe clasic...
Oricum, spectacole Caragiale nu vor fi
niciodată prea multe - mai ales, spec
tacole bune.
O montare Caragiale a ales şi Teatrul
Valah din Giurgiu pentru a-şi inaugura
Festivalul de Teatru Valah, desfăsurat
în urbe la sfârşitul lunii septembrie.
Din păcate, din cauza unor disfuncţii
organizatorice, acesta a fost şi singurul
spectacol pe care l-am putut vedea
din festival, al cărui titlu a rămas, de
aceea, obscur pentru mine: ce va să
zică "teatru valah", dincolo de numele,
simpatic arhaizant, al unei instituţii? Iar
legătura lui Caragiale cu chestiunea să
se refere oare la originea sud
dunăreană a familiei scriitorului? Dar

D

limpezi rea acestor enigme o va aduce,
poate, viitorul. Ceea ce ne interesează
deocamdată este spectacolul în sine.
Regizorul Ion Mircioagă a procedat la
o lectură "curată", ferită - programatic,
parcă - nu doar de tenta sordid
îngălată pe care, de la Lucian Pintilie
încoace, se simte dator să o etaleze, fie
şi numai în decor şi costume, orice
punător în scenă al piesei (dar quod
licet Jovis ... ), ci şi de sofisticării
(post)moderniste inutile şi obositoare.
I novaţia sa principală constă în
translarea discretă a textului înspre
registrul stilistic al commediei dell'
arte: măşti fixe (şi expresia yizează atât
obiectul ca atare, cât şi un anume
repertoriu mimic-gestual constant
atribuit fiecărui interpret), desfăşurare
"fizică" foarte vioaie etc. Este, probabil,
şi motivul alegerii de către regizor a
sălii Studio a teatrului, disproporţionat
de mică, totuşi, în raport cu spaţiul
necesar curgerii întâmplărilor (şi, pe
deasupra, la reprezentaţia în speţă, li
teralmente sufocantă); în orice caz,

sugestia de proximitate între actor şi
spectator, tipică, în mod tradiţional,
commediei dell'arte, ca şi sugestia de
micime, de insignifianţă a lumii cara
gialiene (urmărită, conform propriei
declaraţii, de către regizor) riscă să nu
fie recepţionate de publicul deseori
incomodat de cursele interpretilor
dintr-o parte într-alta a sălii. În ace laşi
timp, opţiunea - logică şi "argu
mentabilă", în principiu - pentru o
formă de spectacol atât de preten
ţioasă în ceea ce priveşte înzestrarea
actorilor presupune noi riscuri, în ge
neral nedepăşite de distribuţia
giurgiuveană; fac excepţie Nicu
Botezatu (în Crăcănel), Florin Dumitru
(în Catindat) şi, parţial, Vasile Toma (în
Nae Giri mea), ceilalţi int�rpreţi
evoluând corect, dar fără haz. In fine,
mărturisesc că nu am prins înţelesul
contrastului di ntre costumele "de
epocă" (epoca scrierii piesei) şi
decorul care plasează acţiunea, prin
fizionomia reclamelor pictate pe
panouri mobile, undeva în perioada
interbelică. Să fie o trimitere la "eterni
tatea" lui Caragiale? Ori vreo poznă ...
d'ale carnavalului?
Alice Georgescu

Farmecul virtutii
.

�

DON JUAN MOARE CA TOŢI CEI LALŢI de Teodor Mazilu e THEATRUM
MUNDI • Data reprezentaţiei: 30 septembrie 1 999 • Scen a ri u l , regia,
decorul, i l u straţia m uzica lă: Alice Barb • Costu mele: Oana Botez
• Distri buţia: Viorel Comănici (Don J u a n), Maria Junghietu (Maria
Magdalena), Claudia Negroi u/Gabriela Butuc (Maria Antoaneta),
Marius Galea (Gard ianu l), contratenorul Romeo Vasut (Că l ă u l).
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itită atent, dramaturgia lui
Teodor Mazilu poate oferi
multe explicaţii în legătură cu
mentalitătile rebele la orice tentativă
de modificare venită "de sus", fie că
acest "sus" este o dictatură sau o
guvernare liber aleasă . Personajele lui

C
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Mazilu dozează savant adevărul pro
priilor instincte cu ipocrizia necesară
supravieţuirii sociale; rezultatul nu
este copia indivizilor de pe stradă, ci
activarea spectaculoasă a unui sub
strat ţinut secret de către toţi oamenii.
Ceea ce morala comună con.s ideră
inavuabil este mărturisit cu inocenţa
făpturilor din rai: teatralitatea acestor
texte se obţine din cursa pentru
supralicitarea sincerităţii, . din graba
fiecăruia de a arăta cât este de abject.
"Poate fi omul atât de ticălos?", se
întreabă unul dintre personajele lui
Mazilu, şi răspunsul vine ca tăişul
ghilotinei :"Poate!".
Comicul pieselor lui Mazilu, atât de
atractive prin replicile aforistice, tre
buie construit atent: cimentul lui este
fidelitatea faţă de trisţeţea cu care dra
maturgul se privea pe sine şi pe
semenii săi. Cenzura totalitară a luptat
cu piesele lui Mazilu pentru că ele
descriau un fond refractar la transfor
mare, un om nou alcătuit exclusiv din

elementele recondiţionate ale omului
vechi. Spectacolele de după '89 au
expus liber doar stratul superficial al
pieselor, "cooperatorii" lui Mazilu s-au
transformat în îmbogăţiţii tranziţiei,
sensul subversiv a dispărut şi au rămas
oişte texte vag umoristice, nelegate
prin elemente dramatice.
Spectacolul regizoarei Alice Barb rupe
cu superficialitatea devenită precară
tradiţie, alcătuind un scenariu proas
păt, vital, actual prin permanenţele la
care se referă.
Dincolo de mituri sunt nişte oameni,
nişte bieţi oameni plictisiţi de povara
sensurilor aglomerate de Istorie. Din
perspectiva unu pe unu, istoria nu se
scrie cu majusculă. Ajutată de ariile lui
Mozart şi de costumele Oanei Botez,
Alice Barb compune ambianţa vizuală
şi sonoră a spectacolului: undeva, în
nici un loc, cândva, în nici un timp. Don
Juan,
Maria-Magdalena,
Maria
Antoaneta de-abia aşteaptă să-şi
scoată semnele concretului istoric

pentru a ne spune că nu mai vor să stea
în "carcera legendei", "împovăraţi de
nenorocirea de a fi un ideal", de respon
sabilitatea inerentă qcestei situaţii.
Miturile poartă povara capodoperelor
şi clişeele melodramelor, iar regizoarea
împleteşte subtil şi cu respect pentru
cultură aceste două filoane. Inter
ventiile în text sunt subsumate
potenţării evoluţiei dramatice: nu ide
alurile sunt ridicole, ci aceia care
pretind că le întruchipează. Şi dacă per
sonajele din piesa lui Mazilu şi-au pier
dut de mult referinţele concrete, pre
tenţiile unora şi altora de a se impune
în numele miturilor sunt încă prezente
în sferele deloc comice ale realităţii.
Spectacolul lui Alice Barb este profund,
contemporan, inteligent şi vesel în
acelaşi timp. Viorel Comănici trăieşte
comic drama inteligenţei învinse, el
este un Don Juan epuizat de asalturile
sexului opus: deşi înţelege toate
mecanismele prin care a fost dotat cu
trăsături ce nu-i aparţin, îi este imposibil
să iasă din culoarul trasat de mit. Maria
Junghietu, mult mai amatoare de păcat
decât de mântuire, se supune, în cele
din urmă, destinului scris şi actriţa
exprimă hazos datele compromisului
făcut din plictiseală. Contribuţia
Gardianului şi a Călăului la nuanţarea
atitudinii etice a autorilor spectacolului
este meritorie. "Omul confundă viciul
cu sinceritatea", spune Don Juan în
piesa lui Mazilu. Regizoarea ocoleşte
această eroare: demersul ei dă since
rităţii sensul virtuţii.
Magdalena Boiangiu

O limonadă
MOŞTENI REA LUI CADÂR de
Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta
e TEATRUL •NOTTARA" e D a t a
reprezentaţiei: 28 a ugust 1 999
• R eg i a : Tania Filip • Sceno
g rafia: Ştefania Cenean • Co
regrafia: Roxana Colceag • Dis
tribuţia:
Ruxandra Si retea n u
(Judy), Ion Haiduc (Iancu), Va
lentin Teodosi u/Cristian l rimia
(Costache), Cristian Şofron (Il ie),
Andreea Măcelaru (Dora), Rareş
Stoica (Avra m), Anca Beje
naru/George Alexa ndru (Baba
Safta), Daniela Minoiu (Veci na),
Dragoş Bucur/Bogdan Dumi
trache (Veci n u l).
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imic rău în intentia Teatrului
"Nottara" de a-şi drversrfica
oferta scenică, propunându-le
spectatorilor săi fideli sau ocazionali un
musical. Genul ca atare s-a mai practi
cat pe scena acestui teatru, chiar cu
rezultate notabile. Şi nu sunt puţini cei
ce-şi amintesc cu plăcere şi nostalgie
de Lady X, de pildă, musical de o certă
modernitate la vremea lui, în urmă cu
mai bine de trei decenii. Căci moderni
tatea e condiţia obligatorie a acestui
gen; ea urmează să se regăsească
deopotrivă în stilul de joc al actorilor, în
coregrafie şi, nu în ultimul rând, în
muzica spectacolului, ritmurile aces
teia trebuind să ţină cont de
preferinţele tinerei generaţii, de aici şi
de aiurea. E tocmai punctul nevralgic al
Moştenirii lui Cadâr, muzical semnat
de Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta.

N

Şi dacă peste incoerenţele logice ale
story-ului, de care se face vinovat
Eugen Rotaru, s-ar mai fi putut trece,
ritmurile anacronice ale compoziţiilor,
altfel melodioase, semnate de
Laurenţiu Profeta induc o plictiseală
generală ce se instalează pe cât de
repede, pe atât de statornic. Geaba se
speră într-o pauză salvatoare, căci real
i!atorii nu şi-o îngăduie, obligându-şi
spectatorii să suporte calvarul plictiselii
până la capăt.
Fără miză, cu un pospai de conflict în
care de mult nu mai crede nimeni şi
care nici nu mai interesează de mult pe
nimeni, Moştenirea lui Cadâr este de o
inutilitate şi de o desuetudine aproape
perfecte. Şi asta în ciuda strădaniilor
meritorii ale întregii distribuţii, a
farmecului real pe care-I degajă
apariţiile Andreei Măcelaru, a hazului

de necaz pe care ştie să-I ducă până în
pragul aplauzelor un actor experimen
tat ca Ion Haiduc.
Scenografia Ştefaniei Cenean sugera o
dimensiune parodică pe care specta
colul nu se pricepe s-o cultive.
Singurele accente moderne le-am
descifrat în coregrafia Roxanei Colceag.
De ce o· fi ales Tania Filip să debuteze în
regie cu un astfel de text necăjit, lipsit
de orice umbră de conflictualitate dra
matică şi, la urma urmei, stupid, e greu
de ştiut. Drept care preferăm să ne pro
nunţăm asupra calităţilor sale regizo
rale la prima recidivă.
În vreme ce "urmaşii urmaşilor" lui
Cadâr beau American Cola, Frutti Fresh
şi Pepsi Max, Teatrul "Nottara" nu le
oferă decât o limonadă.
Victor Parhon

Elementul
SCENARIU L de Martin Crimp. Trad ucerea: Marian Popescu • TEATRUL
wNOTIARN e Data reprezentaţiei: 27 septembrie 1 999 e Regia: Silvia
Ionescu • Scenog rafia: Dana lstrate • I l u straţia m uzica lă: Dorina
Crişan Rusu • Mişcarea scenică: Răzvan Mazilu • Distribuţia: Catrinel
Dumitrescu (Jenn ifer), Emil Hossu (And rew), Ada Navrot (Anne),
Daniel Popescu ( S i mon), Ion Dichiseanu/Ştefan Radof (Ci ifford),
Cristina Toma/llinca Goia (Nicky), Costel Constantin (Jo h n), Constantin
Codrescu (Şoferul de taxi); în alte rol u ri: Anda Caropol, Daniela Minoiu,
Magda Chivulescu, Gabriel Răuţă.

greu de ales între piesa bine
făcută, fără pretenţii, şi piesa rău
făcută, dar cu aspiraţii metafizice.
Ambele categorii induc spectatorului o
stare de disconfort, când nu-ti vine să
crezi că s-a consumat atât de multă
trudă pentru atât de puţină satisfacţie.
Scenariul de Martin Crimp face parte
din a doua categorie.
Manipularea manipulatorilor de către
un destin orb este ilustrată printr-o isto
rioară unde realismul trăirii ar trebui să
justifice obsesiile scriiturii. Articula�a
dintre planuri lipseşte din spectacol. In
timp ce o pereche de "mijlocitori"
colectează biografiile necesare con
sumului culturii de masă, străzile mare
lui oraş sunt parcurse de un taximetrist
orb; un interpret al lui Othello ar vrea să
finanţeze o producţie bazată pe
adevărul unei relaţii chinuite, dar
adevărul i se pare incredibil; falsele
conexiuni nimicesc sentimentele au
tentice; ca Oedip şi ca Lear, scriitorul din
piesă înţelege ordinea lucrurilor abia
după ce i se scot ochii.
"Elementul shakespearian" introdus de

E
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scriitorul din piesă, dar, voit, şi de
autorul piesei Scenariul, nu face decât
să tulbure schema spectacolului, prin
incongruenţă. Schematic spus, la
Shakespeare, personajele sunt mânate
de motive puternice, iar acţiunile lor
sunt o consecinţă a conştientizării corecte sau eronate - a acestor impul
suri. Motivaţiile persoanelor care
evoluează pe scena de la Teatrul
"Nottara" rămân obscure. Dialogurile,
menite să explice relaţiile diritre per
sonaje şi tensiunile dintre ele, rostogo
lesc cuvinte, în absenţa oricărui gând, a
oricărei legături cu vreo sursă de
energie, de dramatism.
într-un decor mâzgălit, îmbrăcaţi cum
se nimereşte, actorii îşi asumă doar
numele personajelor interpretate, nu şi
identitatea lor. Senzaţia stânjenitoare
este stimulată, paradoxal, de po�
tentialul distributiei ("cunoscuti actori
de teatru şi film", cum sunt aproape toţi
caracterizaţi în programul-carte), în
tr-adevăr personalităţi cu talent şi
farmec, nu o dată dovedit, dar aici
străini de ceea ce fac şi spun. Ar fi inutilă
atribuirea de adjective, utilă poate fi
observaţia că eforturile Adei Navrot de
a lua pe cont propriu evoluţia a ceea ce
ar fi putut fi personajul central sunt vi
zibile, nu şi eficiente. Un spectacol care
trece fără a lăsa vreo urmă în memorie,
dacă n-ar fi amintirea altor spectacole
de acelaşi tip, văzute pe aceeaşi scenă,
ce pare a sugera că şi anomia poate fi
planificată în mod consecvent.
Magdalena Boiangiu
25
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Al

ntrebarea firească - de unde
interesul suscitat si azi de Jocul
ielelor, o piesă scrisa între 1 91 6 ŞI
1 91 8? - îsi află răspunsul în chiar sub
stanţialitatea care-i conferă valoare.
Scriitorul-filosof care pleda
literatură corelativă a stiut să
raporteze la sistemul modern de per
a prezentului, izbutind repre
realului ca pe un proces în
şi nu printr-un banal determecanicist. Ceea ce permite
la rampă a textului să se
mt111itiilo:> concrete care i-au
de către

Marcel lureş.
1 într-un fiii
o discreţie extraordi-

' '"""+"''� .,�,�

întreg jocul ielelor/ideilor îşi
transcendenţa prin intensa
interioară a interpreţilor, fasci
i de această glisare între
şi cerebralitate şi lucrând
visa Carnii Petrescu - "cu
şi vinele prinse în con
abisală, în care nos
lui transpare încă o
aură de angoasă me
ditativă ca şi noţiunea de dreptate in u
mană, redevenită atât de actuală într-o
epocă a compromisului generalizat...
I rina Coroiu

§OO�plfnt:amp1a"""' 1n teatre ?.
.A

.A

.A

Tinerete

fără bătrânete...

A1

n B ucurest1,· sau •m a 1te orase,
teatrele s� des-fiinţează sau o duc
din ce în ce mai greu. La Slatina,
recent, s-a în-fiintat un teatru.
În urbe regizoru l Mihai Lungeanu este,
de mult, initiatorul a tot felul de
proiecte teatrale. De astă dată, lui şi
altor entuziaşti locali (printre care şi Visi
Ghencea, un fel de Miroiu coborît direct
din Steaua fără nume a lui Sebastian în
universul cultural slătinean) le-a venit

E§1
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ideea să meargă şi mai departe cu
îndrăzneala. Convingerea că în oraş
există un virtual public de teatru foarte
receptiv i-a făcut pe curajoşi să îi dea
acestuia ceea ce, de drept, îi aparţine:
Teatrul Eugen Ionescu" (patronul era
"
originar din Slatina), care locuieşte",
"
provizoriu, în sala de spectacole a Casei
de Cultură, dar care, de îndată ce
clădirea va fi gata, se va muta în propria
casă. Până atunci, i se pregăteşte o trupă
formată din amatori instruiţi într-o
şcoală pe care Lungea nu o proiectează
după model internaţional: elevii să
înveţe teatru neîmpărţit pe domenii,
astfel încât să fie egal de buni şi în
teorie, şi în practică.
Seara botezului" a fost şi seara primu
"
lui spectacol: Ultimul Godot de Matei
Vişniec. Regizorul Mihai Lungeanu a
găsit în piesa lui Vişniec o imagine a
crezului său de proaspăt tătic": cele
"
două personaje, Godot şi Samuel
Beckett, se trezesc privite şi, brusc,
devin histrioni . Cum ar spune Aristotel,
instinctul imitaţiei îl purtăm în noi' . Sau,
teatrul, chiar şi atunci când poţi jura că
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a murit, renaşte când nu te aştepţi': doi
oameni, asezati în fata unei multimi, îi
vorbesc a cest�ia despre ea însăşi: La fel
îşi doreşte Mihai Lungeanu să se întâm
ple şi cu Slatina: regizor este, actori sunt
pe cale să fie, spectatori s-au adunat
deja, bani, se pare, se vor găsi. Ce mai
lipseşte? Tinereţe fără bătrâneţe şi, dacă
se poate, viaţă fără de moarte.
Mirona Hără bo r

Aşa se petrece în scena în care
Lungeanu transformă relaţia dintre
cele două personaje într-una para
digmatică în commedia dell'arte .
Este momentul cel mai bun al celor
doi actori, Alexandru Jitea şi Eugen
Drăghin: cu doar două măşti (cea
care râde şi cea care plânge) îi avem
în faţă pe Arlecchino pus pe şotii şi
pe mofluzul Pantalo,ne.
1

Tomberonul lângă care Godot şi
Beckett îşi făceau veacul se deschide,
devenind rampă ca pentru teatrul a /'i
talienne. Aici.

2

Lebedele
.
şi-au Înnoit penajul
ă supui unui tratament cu
Gerovital un balet de peste o
sută de ani nu e chiar uşor.
Substanţa - libretul şi coregrafia - a
rămas nealterată şi seamănă în conti
nuare foarte bine cu suratele mai
vechi, purtând aceeaşi semnătură, de
la Operele din Bucureşti şi Cluj. S-a
făcut însă o înregistrare nouă pe
bandă magnetică a partiturii ceai
kovskiene, curată şi de calitate,
întrucât teatrul nu posedă orchestră
care să o poată cânta /ive, înregistrare
care urmează, după traqiţia rusească,
tempii de concert, supunându-i uneori
pe dansatori la eforturi de viteză.
Luminile au fost refăcute conform noii
dotări tehnice a Casei de Cultură a
Sindicatelor din Constanţa, iar sceno
grafia a fost gândită pentru regimul de
turneu, care necesită bagaje minime şi
efecte maxime. Unda Popp, aflată la
prima "îmbrăcare" a unui balet clasic, a
imaginat decoruri sumare, aproape
absente, considerând că povestea e
destul de schematică şi de cunoscută
pentru a nu mai trebui să fie subliniată
prin artificii picturale. Costumele ei
poartă amprenta vizibilă a designer
ului vestimentar, ceea ce are ca efect o
parţială atemporalizare şi despaţiali
zare a personajelor: un prim act rafi
nat, în alb şi auriu, cu paruri fantaisie,
un act III în culori puternice şi croieli
ample, epurate de specificul dan
surilor de caracter, şi un Bufon ab
stract, ca o acadea. Tutu-urile din
actele "albe" (11 şi IV) şi cel al Lebedei
negre aparţin însă Evei Schubert de la

S

în u rmă cu u n a n, câ nd Teatru l de Balet "Oi eg Danovski" a
că pătat prin con c u rs u n d i rector nou, s u sţ in ători i con d u cerii
vech i a u pronosticat i m i ne nta d i strug e re a repertori u l u i clasic.
Conştientă de pericol, d r. Ana-Maria M u ntea n u , actua l u l ma
nager, n u i ntenţionează să desfăşoa re doa r o a m plă activitate
de conserva re, ci a i n iţiat şi o ca m pa n ie de înti n e r ire. Pe râ nd,
ba ietele-exponat vor fi scoase din vitri nă, vor fi scutu rate d e
praf şi vo r p ri m i u n l u stru nou. P ri m u l ca re a beneficiat d e acest
trata ment de resta u ra re a fost Lacul lebedelor.
Opera din Viena, care le-a "retehnolo
gizat", dându-le totodată un plus de
spectaculozitate vizuală.
Dar poate că marea noutate a actualei
montări este una de culise: ea a fost
pregătită de prim-balerina Simona
Noja de la Opera din Viena, devenită
pentru o jumătate de an director artis
tic asociat al companiei. Această
danseuse-etoile de o exemplară mo
destie a acceptat să se implice în
pregătirea premierei şi, descoperind
treptat potenţialul consistent al tru
pei, a lucrat cu nu mai puţin de şase (!)
distribuţii pentru rolurile prim-solis
tice şi cu câte două-trei pentru cele
lalte.
La premieră au evoluat aşadar, spre
surprinderea lor înşile, Aliss Tarcea şi
Traian Vlaş, aflaţi la început de
parteneriat solistic. Debuturi în rol
destul de reţinute, căci ambii con
travin, prin datele fizice, imaginii con
venţionale despre acesta, iar mon
tarea nu-şi propune experimente. O
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Odette mignonă, cu o linie expresivă,
susţinută de curăţenie şi siguranţă
tehnică, şi un Sigfried aparent juvenil,
cu o săritură aeriană. Costel Geor
gescu în Bufon, el însuşi ·un dansator
hâtru, promite să-şi îmbogăţească în
timp rolul cu ghiduşiile-i fireşti.
Ansamblul de fete, în formulă de aus
teritate (optsprezece sau douăzeci în
loc de douăzeci şi patru + demi
soliste), cuprinde inevitabil un pro
centaj substanţial de lebede care nu
au trecut prin experienţa montărilor
teroare, de precizie milimetrică, ale
Maestrului. Dar totul nu este decât un
început, sau mai curând o moştenire
preluată şi menţinută onest şi cu cele
mai bune intenţii, asupra căreia roda
jul va avea un efect esenţial. Sau, cum
ne asigura Simona Noja, la un pahar
de şampanie, declarându-şi satisfacţia
şi optimismul, pe care le împărtăşim:
"You ain't seen nothing yet!"

Vivia Săndulescu

�ra

Profet
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Mă întâ l n esc destu l de ra r cu reg izoru l C ristian M i hă i lescu, d e
ca re mă leagă o veche p riete n i e, înnodată încă d e pe bă n c i l e
Con servatoru l u i . Da r, a proa pe o r i de câte o r i se-ntâ m plă s ă n e
vedem, el tocm a i s-a-ntors d i n stră i nătate!
Acum de unde mai vii? Tot din
Franţa?
M-am întors de la cea de-a Xl-a
ediţie a Concu rsu l u i I nternaţional
de Ca nto de la Marmande.
Curios, n-am a uzit încă de acest
concurs!
Da r ai auzit cu s i g u ranţă de
Concu rsu l de la Bordeaux... Căci
Marmande este u n oraş-satelit a l
Bordea ux- u l u i . Acesta este u n u l
dintre cele m a i prestig ioase con
cursuri de canto d i n l u me; în spri
j i n u l afi rmaţiei mele a d u c două
argu mente: i n tere s u l stâ r n i t în
patru conti ne nte, concu renţii

actua l ei ediţii reprezentând 35 de
naţional ităţi, din Spania până în
Australia şi din Angola până în
Japonia (de altfel, este competiţia
cu cel mai m a re număr de candi
daţi: anul acesta au fost 235 la
operă, 48 la operetă şi 47 la l ied), şi
p rofi l u l juriului, format în excl usiv
itate din d i rectorii Operelor d i n
Fra nţa (acu m a u fost prezenţi cei
d i n Pa ris, Bordeaux, Montpell ier,
Marsilia, Toulon, Dijon, Limoges,
Rennes,
Avignon,
Boulog ne,
Angers, Rouen ş i Charleroi).
Parcă înţelesesem că şi tu ai fost în
acest juriu ... eminamente francez.
De patru ani sunt membru perma
nent al j u riului, fi ind cunoscut de
către organ izatori de la reu n i u n i le
Acad emiei E u ropene de Teatru
M uzical de la Bayreuth, ca mem
bru al Asociaţiei "Eu rolyrica" a
d i rectorilor europeni de Operă.
Mai exi stă şi a lţi româ n i în aceste
org a n is m e internaţionale?
Din păcate, n u .
Dar la Concursul de la Bordeaux
(dă-mi voie, te rog, să-i spun tot
aşa!) a i ntrat în palma res vreun
rom â n ? De când eşti membru în
j u riu, vreau să spun ...
Da, a c u m două ediţii, sopra na
Liliana Faraon (cu care, de altfel,
lucrasem la montările mele de la
Braşov cu Bărbierul d i n Sevi l la şi
E l i x i r u l dragostei) a obţi n ut
Premiul 1 1 , d u pă care ... s-a sta b i l it
definitiv în F ra nţa. Ca şi sopra na
F lorica Marilena Goia, fi nalistă în
ediţia trecută. De altfel, pa rticular
itatea acest u i concurs - j u ri u l
compus exclusiv d i n d i rectori de
Opere - asigură u n contact d i rect
între t i n e rele speranţe şi aceia
care le pot promova.

�
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Există un public suficient de con
sistent pentru ca soliştii să se
simtă pe scenă a p roa pe ca într
un spectacol?
Sala este arhiplină încă de la prima
zi a etapei e l i m i n atorii, întreg
ora ş u l Marmande fi ind conectat la
ecou
a ce st
even i ment
cu
i nternaţi o n a l . Faptul acesta se
d atorează şi primaru l u i Gerard
Gouze, care este în acelaşi timp şi
deputat, ba c h i a r preşedintele
Comi siei l e g i s l ative a Parla
mentu l u i F ra nţei. În această cali
tate, el culege i m presii şi sugesti i
d i n partea directorilor de Opere
din F ra nţa, pe care n u o dată le
susţi ne, m u lte materializând u-se
a stfel în legi favorabile culturii.
Ceea ce n u se prea întâ m p lă la
noi! ... Dar, să trecem ... Ştiu că
anul acesta a i mai fost de câteva
ori în Franţa. Cu ce ocazii?
Îţi a m i ntesc că am început a n u l
montând p e Coasta de Azur, la
Toulon, Cosi fan tutte - despre
care a i şi scris atunci, în
"Actual itatea muzica lă". Apoi, în
april ie, a m fost i nvitat de Comisia
Fra nceză pentru UN ESCO să con
la seminarul "Le specta
ferentiez
'
cle v i va n t". Într-o serie d e trei
i ntervenţii, a m vorbit despre orga- .
n iza rea i n stituţiilor de spectacol în
România (cu accent pe man age
mentul în teatrul m u zical) şi
despre l i m baj u l în regia de operă.
Din cine e ra formată a si stenţa, la
acest seminar?
Comisia F ra n ceză pentru U N ESCO
organ izează u n stagiu de un a n
pentru reprezentanţii a douăzeci
ş i una d e ţări de pe toate conti
n e nt e l e, t i n e r i spec i a l i şti cu
fu ncţii i m portante în d o m e n i u l
culturii. Acea stă zonă a ma nage
ment u l u i cultural, dar ş i a cara c
terist i c i l o r u n u i teatru l i ric, a m
acoperit-o eu atât în 1 998, cât ş i
a n u l acesta. De a ltfel, a m ş i primit
i nvitaţia pentru o serie de i nter
venţii în a n u l 2000.

Nu mă miră, căci am aflat despre
n i şte scrisori de m u l ţ u m i re ş i
a preciere pe care le-ai primit in
u rma acestor conferinţe... lmi d a i
voie s ă citez d i n ele?

şi cercetările contemporane. Cea deda r momentul a devă r u l u i îl re
a doua intervenţie a dumneavoasprezintă reinvita rea pe aceea�i
tră, despre managementul proscenă. ln ceea ce mă prive�te,
a cea sta nu n umai că s-a produs,
iectelor şi instituţiilor culturale, a
arătat complexitatea sarcinii ce 1 da r oferta ce m i s-a făcut a întrecut
incumbă oricărui director, atât in
toate a�teptările mele: c h i a r pe
planul resurselor umane, cât şi in
scenă, în seara premierei, d irec
acela al bugetului şi al relaţiilor
torul Operei d i n Tou lon, venera
instituţionale; ca responsabili eulbilul Guy Gri nda, m-a i nvitat să
turali in ţările lor, participanţii la
montez... opera operelor - cum e
socotită de către francezi Carmen
seminar sunt direct interesaţi de
toate acestea, conferinţa dumneavde Bizet.
oastră fiindu-le foarte utilă.
Dacă francezii a u i nvitat un regi
In fine, masa rotundă ce reunea eriticii şi directorii ce lucrează pe
zor străin să le monteze opera
naţională, însea m n ă că regia
tărâmul muzicii, teatrului şi dansului, fiind complementară punctului. acestuia la Cosi fan tutte nu i-a
dumneavoastră de vedere asupra
lăsat i n d iferenţi ... Bănuiesc că a i
Operei, a deschis - prin latura ei 1 stabilit deja d i stribuţia.
interactivă şi polemică - orizonturi
Este o d istribuţie excepţională
foarte pasionante. Vă mulţumesc.
(cum se întamplă mai mereu pe
Participanţii la Formaţiunea lnterscena Operei d i n Toulon), cu
na�ională Cultură m-au felicitat
cantăreţi spanioli, francezi �i ita
pentru programarea acestui semilieni. Şi voi avea marea bucurie să
nar, in ceea ce priveşte calitatea
creez spectacolul alături d e marele
invitaţilor noştri; am deci plăcerea
d i rijor �i b u n u l meu prieten
Christia n Segarici.
de a vă comunica acest fapt.
Sper că colaborarea noastră va con- 1
tinua şi imi voi permite, in vederea
Dar la Bucureşti nu mai montezi
proximei sesiuni, să vă invit din nou.
nimic? Doar spectacol u l tău cu
Dorindu-vă reuşită totală in diTraviata s-a jucat cu mare succes
feritele intreprinderi artistice, vă rog
nu numai //acasă", ci şi in vreo
să primiţi, dragă domnule, expresia 1 douăzeci de oraşe d i n Olanda şi
Belgia ...
distinselor mele salutări".

1

1

Nefi i nd confidenţiale, ţi le pun la
d i spoziţie.

Autoarea l o r este chiar d i rectoarea Comisiei Franceze pentru
U NESCO, Brig itte Remer. Prima 1
d i ntre scrisori î i este a d resată
Mariei Berza, secretar de stat în
M i n i sterul nostru a l C u lt u ri i;
printre a lte subiecte, epistola în
cauză vorbeşte şi despre tine, 1
astfel : 11L-am primit recent pe

1
1

Cristian Mihăilescu, sosit la seminorul nostru asupra spectacolului
viu, să vorbească despre limbajele
artistice plecând de la operă ş i s ă
dezbată tema managementului
pentru proiecte şi instituţii culturale.
Experienţa lui ii interesează in cel 1
mai inalt grad pe stagiarii mei prin
această legătură intre teorie şi practică, intre trecut şi prezent, pe care
el ştie s-o prezinte intr-o manieră
atât de dinamică".

1

Ceala ltă
scrisoare
îţi
este 1
a d resată d irect şi sună d upă cum
u rmează:

1

l!

li

1

1

1

1

1

1

1

Dragă domnule,
Ţin să vă exprim întreaga mea 1
recunoştinţă pentru a fi acceptat să
S uccesul Traviatei îmi a d uce de
participaţi la seminarul nostru i lnţeleg că ŞI m a n u l 2 0 0 0 vei
fiecare dată o mare bucurie şi, în
asupra artei spectacolului, destinat
participa activ la Concursul de l a
măsu ra în care voi fi solicitat, .v oi
participanţilor la
Formaţiunea
Bordeaux şi la seminarul U N ESCO
răspu nde cu plăcere - ţinand cont
de la Paris. Dar, d u pă succesu l cu
şi de relaţia cu totu l specială pe
Internaţională Cultură.
Cosi fan tutte, nu vei mai şi regiza care am stabil it-o cu toate colecPrima intervenţie pe care aţi prezentat-o, despre limbajele artistice, 1 in Fra nţa?
tivele Operei Naţionale Romane.
plecând de la o comparaţie de ! 1n g e neral, s u ccesele au ecou.
puneri în scenă a operei D o n 1 Succesul autentic e ste acela în 1 Atunci, să a şteptăm c u în cre
Giovanni, i-a interesat în mod
u rma căruia eşti reinvitat. Apla- d e re
deosebit şi s-a pretat la multiple ! uzele publicului şi c ron icile măLuminiţa Vartolomei
comparaţii, între formele trecutului ! gulitoare sunt extrem de plăcute, !

1
1
li
1

1

l

1
1

1
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Învingătoare

ând, la început, în "epoca
Andrei Şerban", încerca să-şi
potrivească respi raţia d upă
suflul precipitat al Medeei din
Trilogia a ntică, Maia Morgenstern s
a auzit chemată să se "arunce" în Ne la
din Balanţa. Cu Nela şi Medeea, între
Lucian Pintilie şi Andrei Şerban, s-a
defi nit actriţa Maia Morgenstern.
Contururile ei au căpătat miez o dată
cu feminitatea virilă a Medeei, izbuc-

C

nind din energia de amantă pasio
nală, de mamă eternă şi regină a
întunericului, însă si o dată cu femini
tatea brutală, prozaică a Nelei, la fel
de voluntară ca Medeea, şi, la fel,
dependentă de dreptate. Amândouă,
vulnerabile prin forţă, fragile prin
patimă, senzuale prin cerebralitate,
răspândind duioşie - uimitor - din
asprimea firii, având acelaşi aer de
femei subj ugate, dar iremed iabil
https://biblioteca-digitala.ro

sălbatice. Şi, unindu-le, în contrast cu
fizicul de posibilă ingenuă, timbru!
Maiei, uşor răguşit de gravitatea des
perată a femeii nedreptăţite care-şi
caută sprijin: u rletul Medeei omo
rîndu-şi copiii şi strigătele Nelei vio
late. Femeia căreia i se răpeşte ceva şi
care, totuşi, sfâr�eşte ca o învin
gătoare.
Mirona Hărăbor
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alternativ

Frankenstein

este cu noi

La Wei m a r, u n s pectaco l d e M i h a i Mă n i uţ i u despre coşmarul
com u n i st. • Chiar dacă avem i m pres ia că a m ucis d ictatu ra, ea
a pa re s u b a ltă fo rmă. • Fra n ke n stei n este, şi a c u m , aici.
a Festivalul FRANKENSTEIN d e la
Weimar- în septembrie, Capitala
Culturală a Europei -, Mihai
Măniuţiu a ales să participe cu un spec
tacol după propriul scenariu: Tovarăşe
Frankenstein, conducător iubit! Aşa a
găsit de cuviinţă regizorul român: să se
elibereze, în sfârşit, prin teatru, de
coşmarul comunist pe care majori
tatea refuză să şi-1 mai amintească,
crezând că nu I-au trăit. Ca şi cum, el,
coşmarul, s-ar lăsa uitat. Fiind vorba de
o conjunctură de creaţie mai puţin
obişnuită în România, trebuie pome
nite unele amănunte "de culise" .
Spectacolul lui Măniuţiu - coproducţie
Weimar, Teatrul Act şi Teatrul Odeon 
este o montare cerută de festivalul cu
pricina. Aşadar, investiţiile materiale şi
umane au fost făcute special pentru el,
avându-se în vedere un anumit spaţiu
de joc: hala "Octombrie Roşu" din
Weimar. Distribuţia a adunat actori
români din opt teatre, actori care au
renunţat la vacanţă şi la alte proiecte
pentru acest spectacol cu soartă
cunoscută, din capul locului, ca fiind
efemeră. Aspectul neobişnuit - pentru
mintea românului - al acestei soarte
este faptul că montarea nu va putea fi
în veci jucată în România, din cauza

L

costurilor de producţie mult prea mari,
inaccesibile chiar şi celor mai pline
buzunare autohtone.
Am văzut montarea lui Măniuţiu prin
intermediul casetei video. De aici, şi o
inevitabilă detaşare în receptare: nu
am fost spectator de teatru, ci tele
spectator al spectacolului în varianta sa
pentru televiziune (ZDF), scop în care a
fost impecabil montat de către spe
cialiştii nemţi. Dincolo de ecranul rece
au răzbătut atmosfera viscerală şi
imaginile uşor narcisiste, tipice stilului
măniuţian; apoi, puţine cuvinte (în
limba germană) şi mai ales muzică,
lumini, culoare. În centru se găseşte
cuplul Frankenstein (Marcel lureş şi
Oana Pellea). Ea, cu aspect de
cântăreaţă de cabaret, deţine Puterea
pe care o controlează prin rânjetul
grotesc şi sexualitatea dementă; El, de
o slăbiciune patologică, are în ea
mamă şi amantă totodată. Amândoi,
păpuşi mecanice care pendulează
între agonie şi vitalitatea extremă,
hrănită cu sânge, par a nu mai muri
niciodată. În final, când Măniuţiu însce
nează o variantă a execuţiei Ceau
şeştilor, după ce se prăbuşeşte
horcăind sub rafale, "jucăria" reînvie
râzând terifiant. Frankenstein este în

noi, ni se sugerează. Chiar dacă avem
impresia că l-am ucis, apare sub altă
formă. Înconjurat de mereu aceeaşi
mulţime de victime somnolente care,
deşi în stare avansată de manipulare
(actorilor li s-a desenat în jurul ochilor
un contur albăstrui-argintiu, pentru a
se mări efectul de hipnoză din privire),
continuă să creadă, cu fanatism, în
atributele divine ale celor doi "con
ducători iubiţi". Alături de ei, două per
sonaje groteşti îmbrăcate în rochiţe
roz: o cântăreaţă de operă, grasă, care
înaltă din vârful buzelor osanale, si o
fetiţă ce recită cu patos versuri patrio
tice, privind cu credinţă în ochii celor
doi ucigaşi, râzând mereu în hohote,
chiar şi, ba mai abitir, atunci când i se
pune în mâini un revolver cu care
împuşcă în dreapta şi în stânga, fasci
nată de cinstea ce i se face.
La Măniuţiu nimic nu este explicit
politic. Imaginea terorii este suprarea
listă: nu există cravate de pionieri şi
nici alte asemănări
exterioare cu
.
comunismul românesc. Din când în
când nişte cizme de cauciuc, secera şi
ciocanul şi un Lenin în miniatură, pitic
inofensiv (?!) care dansează lasciv cu
lady Frankenstein. Dar, toate, înca
drate într-un context artistic ce le limi
tează sensul cunoscut nouă. Măniuţiu
îl găseşte pe Frankenstein în noi, la fel
de viu ca în trecut. Poate de aceea
regizorul nu construieşte indicii con
crete şi individualizate ale perioadei
predecembriste. Recunoaştem în
montare - ceea ce ar fi la prima vedere
o neîmplinire - orice univers totali
tarist şi nu, în mod particular, pe aces
ta. Cred; însă, că " bătaia " este mai
lungă decât arată. Frankenstein este, şi
acum, aici. Eu, care nu l-am văzut
înainte decât agonizând, îl recunosc
mai proaspăt ca oricând în jurul meu,
astăzi: în uniformizarea inoculată - e
adevărat, mai subtil - unei noi mase
de victime, fani ai telenovelelor, hip
hop-ului şi maiourilor muiate, acultur
al educate de o singură televiziune, un
singur ritm ideologic, muzical, vesti
mentar. Hainele împăratului tot mai
lipsesc cu desăvârşire, dar sunt, şi mai
şi, descrise în toată splendoarea.
Putem fi liniştiţi: şi de astă dată "trăim
în miezul unui ev aprins". Frankenstein
este, în continuare, cu noi.

Mirona H ă ră bor
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valuri

Câştigător
entru portretul teatrului româ
nesc de mâine, Gala de la
Costineşti rămâne o con
fruntare necesară. Ediţia din acest an a
oferit un test interesant privind starea
de creaţie a tânărului actor. Mini-mara
tonul recitalurilor şi al spectacolelor,
declaraţiile concurenţi lor ar"!,tă că tinerii
simt bine şi gândesc matur. Intr-o lume
dură, pragmatică, cu legi de supra
vieţuire necruţătoare, în care este des
incriminată hemoragia culturală, iar
talentele sunt supuse la compromisuri
artistice, la constrângeri economice
umilitoare, întâlnirea de la Costineşti
are un rol terapeutic. Ea le dă partici
panţilor sentimentul că aparţin familiei
nobile a teatrului. Aici ei pot dialoga cu
maeştrii şi critica de specialitate, cu
colegii de generaţie. Tinerii actori
mărturisesc că participă la concurs din
dorinţa de "a comunica", din nevoia de
"experienţă şi competiţie", pentru
"şansa de a se afirma" şi de "a fi pregătiţi
pentru luptă".
Cele mai bune evolutii din Gală au adus
la rampă valoarea. Au fost expresia unei
atitudini personale faţă de societate,
având ca însemne gravitatea, receptivi
tatea la umanul autentic şi la neliniştile
contemporanilor. Trăiesc nr. 2, prezen
tat de Cerasela Constantin, şi in larg,
interpretat de Rareş Budileanu, Chiriţa
în voiaj, în viziunea lsabelei lacupovici,
Jurnalul lui Mihail Sebastian, în
tălmăcirea scenică a lui Dragoş Bucur,
incursiunea în universul cabaretului
interbelic a lui Vata L6rand, montarea
Şi cu violoncelul ce facem? de Matei Vi
niec, avându-i ca interpreţi pe Ada
Navrot, Mihai Călin, Gabriel Spahiu, ca şi
spectacolul de teatru-dans Calei
doscop al grupului de la Universitatea
Ecologică, nu au reprezentat simple
întâlniri cu un text, un personaj sau o
partitură muzicală. Aceste propuneri au
impus prin respectul pentru un "teatru
al ideii" şi al "inteligenţei sentimentelor
pe scenă". Rostind replici, cântând, dan
sând, tinerii actori ne-au tulburat cu o
patetică interogaţie: cum trăim? În vre
muri confuze şi violente, utopia unităţii
dintre om şi lume prin cultură şi teatru
este o speranţă.
Arsenalul interpretativ al tinerilor actori
este bogat şi modern. in centrul celor
mai apreciate momente a stat actorul
care nu caută sprijin în decor, în recu
zită, ci se bazează pe un joc complex,
capabil să dea fluiditate şi semnificaţie
oricărui spaţiu. Stăpân pe mai multe
stări şi fizionomii, el foloseşte puterea

P

Costi n e sti
'

•

1j cuvântului, dar apelează cu dezinvoltură şi la muzică şi dans.
1 Deşi inegali valoric în acest moment al
1 biografiei lor, tinerii actori sunt compe-

da !

1 titivi. Cerasela Constantin a uimit asis

; tenţa prin forţa transfigurării, prin
echilibrul între elaborare şi spontanei
tate. Pentru mulţi invitaţi, fie şi numai
revelaţia acestui talent excepţional ar fi
justificat ediţia din acest an a Galei. A
emoţionat profund harul comic şi
farmecul scenic al lsabelei lacupovici;
au cucerit prin expresivitate fizică şi
mobilitate spirituală Dragoş Bucur şi
Rareş Budileanu.
1 Dintre concurenţi s-au mai detaşat prin
i calităţi profesionale şi resurse pentru
1 performanţă Ada Navrot, Gabriel
i Spahiu, Vata L6rand. De asemenea
l Nicolae Ionescu şi Eduard Jighirgiu în
1 Ursul de Cehov de la Naţionalul ieşean,
1 Ioan Ardelean şi Emanuel Petran în
Carol de Mrozek de la Teatrul de Nord
Satu Mare şi Pavel Bartoş - contraver1 satul câştigător al premiului de inter
i pretare masculină, cu recitalui Un actor
i în plus de la Teatrul Naţional din
nmişoara.
Un impact deosebit au produs elevii
strălucitei profesoare Miriam Răducanu
în electrizanta lor demonstraţie de
teatru-dans.
pentru vitalitatea artei
1l Argumente
actorului tânăr au fost şi prestaţiile unor
nume de relief ale generaţiei: Mihai.
Călin (în concurs), dar şi Alexandru Jitea ·
şi Cristina Toma, în afara competiţiei, cu

·

1

1

·

1

1

DaDaDans.

La invitaţia lui Cornel Todea, carismatieul amfitrion al Galei, de a-şi asuma
"riscul de a fi câştigător, perdant, igno1 rat", tinerii actori au răspuns ofensiv. Pe
1 scenă, dar şi în colocvii. Ei înţeleg că
1 profesiunea lor este una de durată şi de

sacrificiu şi că "nu ai dreptul să te bucuri
decât dacă suferi" - cum declara Iau rea
ta de anul trecut, Liliana Dalu. De aceea,
sunt dispuşi să înveţe să se apere, să
depăşească şocurile unui timp con
curenţial ce cultivă de multe ori succe
sul de suprafaţă şi în care erorile nu se
iartă usor.
În aceSt demers curajos, aliaţi entuziaşti
au fost criticii tineri din Secţia română a
AIG. . Ei le-au oferit ajutor mediatic şi
managerial şi au cerut permisiunea să le
acorde un premiu şi să realizeze revista
întâlnirii la viitoarele ediţii. Impresia a
fost că am participat la o Gală a spe
ranţei unde tinerii actori şi-au asumat
riscul de a fi câştigător, dar au refuzat
perspectiva de a fi perdant sau ignorat.
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Ludmila Patlanjoglu

FSJi8giz8ml de teatru

A l exa n d e r H a u sva te r:

Dacă aţi şti ce anume fascinează,
înainte de toate, la spectacolele dum
neavoastră, mi-aţi spune? Ştiţi?

Nu, e un mister... Şi întotdeauna mi se
pare că e o întâmplare a întâlnirii dintre
un spectacol şi un public: o întâmplare
care durează două ore sau cât ţine
spectacolul şi care nu poate fi nici con
trolată, nici planificată. Teatrul bun ·
provoacă o emoţie extremă, o efer
vescenţă emoţională şi, dacă specta
torul s-a implicat în acel spectacol, el îl
continuă şi după aceea. Un spectacol în
care publicul nu transformă funcţia de
spectator în aceea de protagonist nu e
interesant, pentru mine... Devine
interesant atunci când spectatorul
introduce, integrează spectacolul în
viaţa lui� aşadar există o a doua etapă a 1
relaţiei. lnsă, la acea etapă, noi .nu mai
suntem prezenţi. Yntâlnirea s-a terminat
şi spectatorul a luat din această întâl
nire un repertoriu de emoţii, ceva pe
care 1-a folosit într-un mod fizic sau ilu
zoriu în viaţa lui.
Dacă spectacolul de teatru poate con
stitui o replică la lumea în care trăim,
cum răspunde el la violenţa care se

instalează din ce în ce mai ·mult nu
numai în cotidian, ci şi în istorie? Cum
putem reacţiona, prin teatru, la
violenţa istoriei?

Oricât de urîtă şi de rea şi de teribilă ar fi
violenţa, este o parte integrantă a
umanităţii şi teatrul trebuie să reacţio
neze la existenţa ei. Dacă ne mulţumim
să contemplăm formele violente, ne
dovedim la fel de ipocriţi ca părinţii şi
bunicii noştri când vedeau crimele de la
Hiroshima, Nagasaki sau Auschwitz şi
spuneau doar "Ah, ce păcat de ei!";
acceptăm că violenţa există undeva,
departe, pe planetă şi tot ce ne dorim
este să nu se răsfrângă asupra noastră.
Ei bine, teatrul trebuie să forţeze
reflecţia asupra noastră. Dar ca să
înţelegem violenţa socială şi violenţa
politică, trebuie să înţelegem mai întâi
violenţa individuală, violenţa noastră.
Acel om care se plânge de violenţa altuia este de o ipocrizie teribilă, pentru că
el, în mica lui zonă de putere, este vio
lent faţă de cineva mai slab, faţă de
cineva mai vulnerabil - mai violent de o
mie de ori, poate, decât o armată în
Kosovo. Teatrul este vulnerabilitate,

1

1

teatrul trebuie să arate personaje trans
parente, pe care violenţa le plasează
într-o acţiune oarecare. Eu nu cred că
lumea poate fi împărţită în victime şi
călăi. Şi cred că teatrul trebuie să
explice această dualitate: ce 1-a făcut pe
omul acela călău, ce slăbiciune din el
1-a făcut călău? Ce putere din el i-a făcut
victimă?

ln aceste circumstanţe, ce texte e ten
tat să aleagă un regizor, ce gen de scri
itură corespunde mai bine acestei
nevoi? Şi cum va opera el pe aceste
. texte?

1
1
1
1
1

Cred că un text de teatru trebuie să
arate o experienţă umană care să nu fie
vopsită doar în alb şi negru. Noi suntem
un curcubeu, un amalgam de culori.
Textul care mă interesează pe mine
1 este acela care arată ce 1-a făcut pe un
1 om să devină atât de slab, atât de inu
1 man, atât de extremist, de animal
sălbatic, încât să-I transforme într-un
criminal, într-un torţionar, într-un călău.
Şi cum poate cineva accepta să trăiască
l într-o situaţie de victimă. Prin urmare,
1 cred mult în această dualitate. Iar din
1 punct de vedere regizoral interesul
constă, probabil, în crearea a două lim
baje diferite. Un limbaj este cel exterior,
în care vedem cum personajul călăului
torturează personajul victimei. Dar
poate că limbajul interior e complet
diferit. Poate că victima, trecând peste
suferinţa fizică, devine mai bogată spiri
tual, ajunge la viziuni şi înţelegeri reli
gioase, câştigă în forţă interioară. Iar
călăul, lovind victima, poate că dă în el
însuşi şi e nevoit să-şi controleze pro
pria durere, propria neputinţă. Aşadar,
există o dimensiune interioară care se
poate situa în contradicţie cu gestul
exterior.

1

1

Cum vedeţi atunci legătura dintre
teatru şi pericol, teoretizată de
Arta ud?

Teatrul e pericol. O experienţă teatrală
în care acela care-ţi dă experienţa nu se
pune în pericol, nu se periclitează, în
timpul definit al spectacolului, este

�
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ratată, după mine. Iar actorul, acest per lucruri din context şi să arăţi esenţa.
former, seamănă poate cu acrobatul de Esenţa! Eu vreau ca gestul teatral să nu
circ sau cu cei care făceau teatrul 1 fie înţeles într-o singură formă, ci să
roman; el a învăţat rolul, dar în fiecare conţină în el atâtea posibilităţi de sumoment există posibilitatea unei 1 gestie încât fiecare să poată vedea sau
greşeli care îl va costa. Actorul se pune înţelege altceva Şi sunt lucruri pe care
într-o situaţie care nu-i a lui şi îşi arată 1 teatrul poate să le redefinească, altfel
puncte şi fragilităţi şi vulnerabilităţi pe 1 decât în viaţa de toate zilele, unde un
care, de obicei, un om obişnuit nu le gest corespunde doar unei emoţii, unei
arată. Prin urmare, el, în generozitatea 1 gândiri. La teatru, nu trebuie să existe o
lui, se arată, se dezvăluie. Şi, ca reflecţie, 1 singură interpretare, o gândire unică.
publicul, văzând acest lucru, văzând Acelaşi gest poate să fie citit într-un miaceastă generozitate, devine mai mult 1 lion de feluri.
decât implicat... Dacă se întâmplă ceva · Tn viziunea dumneavoastră, teatrul e
la circ şi acrobatul cade, tu ai devenit un ansamblu omogen sau e domina
martorul căderii lui, martorul acciden ţia vreunuia dintre elementele lui: re
tului. Şi poate că tu ai contribuit la acci gie, joc, muzică, lumină, imagine? Adi
dentul ăsta, fiindcă, dacă nu plăteai că domină vreunul dintre aceste ele
biletul, el nu făcea demonstraţia. Prin mente sau se omogenizează toate în
urmare, există o conexiune a pericolu ansamblu?
lui, de-acuma înregistrată. Iar publicul Cred că ansamblu e cuvântul-cheie. Şi
devine un fel de reflectie clară, asemeni cred că anumite elemente tehnice şi
acelei clipe de osmo� între doi iubiţi, umane trebuie să intre în ideea de
când, deodată, pulsul unuia e simţit în ansamblu, începând cu actorii, pe care
încerc întotdeauna să-i fac să revină la
arterele celuilalt, fără ca ei să se atingă.
Odată spuneaţi că percepeţi spaţiul
ansamblu, indiferent ce rol ar juca. E
scenei ca pe un rezultat al jocului şi nu
limpede că teatrul a început ca ansam
blu, dacă ne gândim la corul grec sau la
ca pe un element în sine. Cum înţele
geţi timpul scenei? Fiindcă există o teatrul religios... Aşadar, ansamblul este
senzaţie de densitate pe care specta acea mare din care se iscă diverse fluvii.
colele dumneavoastră o dau, o cre Adică un personaj, ca să devieze, ca să
ează, de trăire altfel a timpului. Care e devină individualist, ca să reiasă că el
secretul acestei "condensări" tempo face şi gândeşte lucruri diferite de
rale? Al senzaţiei că te rupi de lume?
ceilalţi, trebuie să vină dintr-un ansamTeatrul creează un sistem temporal blu şi să se reîntoarcă în acel ansamblu.
complet diferit de realitatea obiectivă. După aceea, restul elementelor teatrale
Acest timp trebuie să fie şi simţit în mod sunt modalităţi care trebuie integrate.
diferit. Un minut de teatru poate să par De pildă, lumina încă reprezintă o procurgă o oră, sau ani, sau secole. Relaţia blemă în teatrul românesc, aici nu prea
cu timpul cred că se defineşte prin pris sunt artişti ai luminii, încă se crede că
ma stilului unui spectacol. La fel cum acela care face lumina nu e un artist, ci
spaţiul real se deosebeşte de spaţiul un tehnician, un mecanic... ceea ce mi
imaginar; iar dacă un anumit spaţiu se pare absolut ridicol. Dar lumina este
este epuizat, este experimentat, este revelaţia necunoscutului. Lumina nu
invadat în maniere diferite, se nasc este întrebuinţată ca să vezi, ci ca să nu
spaţii mai largi. Imaginarul devine posi vezi. Lumina este întrebuinţată ca să
bil numai dacă energia fizică utilizată pe vezi în interior şi ca să auzi tăcerea.
scenă este de natură reală. Reală! Iar Urăsc acele decoruri care ilustrează,
timpul reprezintă o acumulare de care definesc un spaţiu şi un timp; după
frecvenţe, de energii, de posibilităţi ce te uiţi la ele două minute, nu mai ai
care sunt închise într-o esentă fizică. De ce să faci. Mi se pare, asemeni lui Peter
exemplu, mă uit la tine acuma, da?, văd Brook, că spaţiul liber este cel mai
corpul tău. Acest corp a făcut multe deschis imaginaţiei şi acesta trebuie
acţiuni fizice - câteva foarte repede, umplut cu lucruri semnificative.
câteva foarte încet, câteva acţiuni sta Şi cum se nasc corespondenţe şi pla
tice, câteva gesturi languroase; deci nuri între un mijloc de expresie şi
sunt mii şi mii de acţiuni care trec printr altul? De exemplu, între actor şi
o viaţă întreagă, care au fost făcute în lumină, între actor şi sunet sau între
timpuri diferite, dar care au o logică. lumină şi sunet?
Prin urmare, acel timp al esenţei e încă Merg împreună; atunci când gândesc
în tine. Eu vreau să scot, să elimin rit un spectacol, probabil că, înainte de
murile diferite, venite din experiente toate, văd lumina. Corpul nu intere
diferite. Tnlăuntrul experienţei era 'o sează, cred, în totalitatea lui, intere
logică a ceasului. Dar, în afara expe sează dintr-un punct de vedere, din
rienţei, adică prin prisma memoriei sau unghiuri de vedere. O persoană poate
a recreării situaţiei, sau a inventării ei, să fie un înger din faţă şi un demon din
legătura logică între timp şi personaj spate; lumina îţi dă aceste posibilităţi.
dispare. Omul se naşte cu impulsuri, cu Apoi, cred foarte mult că un personaj,
amintiri şi reflecţii, cu gesturi venite din un actor nu trebuie luminat, dar el tre
multe, multe experienţe. Experienţa buie să lumineze. La fel şi spaţiul. Şi-a
teatrală presupune să scoţi aceste tuncea, când planifici spaţiul, te

1
1

1

1

l

gândeşti cum să faci ca acest spaţiu să
fie lichid. Ca să poată deveni totul. Tn
concepţia scenică şi de lumină, acelaşi
spaţiu - neschimbat în sine - poate
deveni versatil şi infinit.
La fel, un costum trebuie completat de
piele, de corp... Acest corp al actorului
vreau să-I simt ca şi cum ar fi într-o
relaţie directă cu mine: m-ar bate, m-ar
1 iubi, m-ar împinge ş.a.m.d. Toate aces
1 tea sunt efecte ale corpului care provin
1 din costum, pe care costumul trebuie
1 să ţi le sugereze... Tn tot cazul, cuvântul
1 este armonie.

lI

Există vreun teritoriu uman, sufletesc,
vreun sentiment pe care simţiţi că nu
l-aţi exprimat suficient, în teatru, şi
v-aţi dori să-I exploraţi?

Toate. Toate. Mi se pare că n-am făcut
nimic şi totul trebuie luat de la început.
De fiecare dată când l ucrezi şi te
gândeşti: "Păi asta-i aceeaşi emoţie pe
care am explorat-o în alt univers", îţi dai
seama că, de fapt, nu e aşa. Cuvintele
noastre sunt atât de puţine, limba noas
tră este atât de săracă, în comparaţie cu
potenţialul nostru emotiv, cu forţa
noastră existenţială, încât ajungem să
numim multe, multe emoţii printr-un
singur
cuvânt, dar domeniul este infinit.
1
1 Este inepuizabil. Pentru că suntem
Il reactivi, pentru că suntem contradic
. torii, pentru că suntem bărbaţi în femei
şi femei în bărbaţi, pentru că suntem
apă, şi foc, şi aer, şi pământ şi pentru că,
1 orice am face pe plan real, nu putem
egala anticipaţia, şi aşteptarea, şi gândi
1 rea, şi visul...
'
Domnica Ţundrea
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Vl a d M a s s a c i :

"Mă gândesc

·

la spectator

A a bsolvit Academia d e Teatru şi F i l m d i n B u c u reşti, secţia
Reg i e de teatru, în a n u l 1 988, la clasa p raf. u n iv. Cătă l i na
Buzo i a n u , asist. u n iv. Fe l i x A lexa .
Exa mene: Bergamot şi Garaska de Leo n i d An d reev, Gândirea
d u pă Leon i d A n d reev (fra g me nte), Lecţia de Eugen Ionescu
(spectacol prel uat de Teatr u l " B u l a n d ra"). Debut în 1 997, cu
Trei femei înalte d e Edwa rd A l bee (Teatru l de Comed ie) P rem i u l pentru debut a l Secţiei româ n e a A.I .C.T. - F u n daţia
"Teatru l XXI". Teatru l " B u l a n d ra": Trandafirii roşii de Zaha ria
B â rsan, Teatru l Naţional d i n laşi: Gândirea d e Leon id And reev,
Teatru l Ti neretu l u i d i n Piatra Neamţ (u nde, în prezent, este
a ngajat): Uşa închisă de J. G ra h a m Reid şi Romanţioşii de
Ed mond Rosta nd.
Ai pornit din UATC ca unul dintre cei
mai buni absolvenţi ai secţiei Regieteatru. ln ce măsură datorezi acest
lucru şcolii?

1 c u alţi mari regizori ş i mari actori. Mi-a
fost clar de la bun început că asta nu
1 este o meserie care se învaţă la şcoală,
1 că nu există un ABC al regiei sau al acto1

Şcoala îţi oferă un profesor, în cazul
meu, pe Cătălina Buzoianu, care era !
extrem de prezentă: chiar dacă avea în
repetiţii două piese deodată, venea şi la 1
cursuri. Ne deschidea un anumit orizont cultural. Imi amintesc, totuşi, că
mai toţi colegii mei înjurau şcoala: că 1
nu face nimic pentru �i, ba chiar că le l
pune beţe în roate. Intotdeauna am 1
rămas departe de acest cor, pentru că 1
nici nu am aşteptat, nici nu m-a intere- 1
sat să-mi ofere facultatea ceva. Pe mine
m-a bucurat faptul că respiram acelaşi
aer cu doamna Cătălina Buzoianu sau .

1

1

1

riei. Metodele ei se potrivesc unora,
altora nu. Meseria se învaţă făcând-o şi
greşind, învăţând din greşelile tale şi, în
orice caz, nu se încheie o dată cu ter
minarea şcolii. Importantă era atmo
sfera pe care ţi-o creai la repetiţii,
plăcerea de a te juca. Fac profesia asta
pentru că îmi place să mă joc. Tn
momentul când va deveni muncă, o să
renunţ la ea. Nu sunt împotriva efortu
lui, sunt împotriva muncii de rutină. Tmi
place să transpir, să nu dorm nopţile, să
am griji, dar să ştiu că o fac pentru că
aşa e jocul.

,,

Facultatea este o combinaţie între o
instituţie de învăţământ şi autodidacti
cism. Eşti chiar încurajat să fii autodi
dact. Şcoala te învaţă cum să desfaci un
text, cum să descifrezi un personaj, dar
în privinţa relaţiei cu ceilalţi, te lasă
neputincios. Or, majoritatea au ratat
tocmai pentru că nu au uşurinţă în
comunicarea cu oamenii. Nu au talent
de negociator. Cred că regizorul este
un negociator. Trebuie să ştii să "furi"
minţile oamenilor. Nu spun că aşa aş fi
eu, un seducător. Dar măcar evit crizele
şi creez o stare de calm. De la prima lec
tură şi până la premieră nu au loc con
flicte.
Trei femei înalte a însemnat debutul
tău pe o scenă profesionistă. Cum ai
ajuns să faci acest spectacol?

Datorită larinei Demian. Eu propu
sesem o altă piesă, dar larina Demian
nu a fost interesată de ea. A trecut apoi
o săptămână şi m-a sunat dânsa să-mi
spună că are un text pe care ar vrea să îl
montez eu. Ţin minte şi acum că atunci
când am citit piesa lui Albee, o piesă
statică, grea, dar foarte bine scrisă, am
făcut febră musculară la abdomen din
cauza încordării. Am sperat să iasă un
spectacol care să-I ducă la o astfel de
încordare şi pe spectator. Nu ştiu dacă
s-a întâmplat aşa. Hiba principală este,
însă, că se joacă la Teatrul de Comedie,
poate singurul teatru de la noi care are
un public-ţintă. Spectatorul vine aici cu
o anumită aşteptare, care îi este
înşelată pentru că Trei femei înalte nu
e un spectacol de comedie. Deloc. Deşi
se poate râde pe ici, pe colo - este făcut
astfel încât să nu pară atât de încruntat
-, de fapt vorbeşte despre condiţia
omului, văzută prin prisma femeii, sur
prinsă în trei ipostaze: aceste trei femei,
care de fapt sunt una singură, şi relaţia
cu fiul lor/ei.

Pentru acest spectacol ai fost distins
cu Premiul de debut de către Secţia
română a Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Teatru. Ce a însemnat
asta pentru tine?

Nu mi-e clar dacă din pricina acestui
premiu am fost chemat să montez în
alte teatre. Nu ştiu dacă directorii de
teatru ştiu că am luat premiul de debut
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la Gala Criticii sau că am fost nomina
lizat la Gala Premiilor UNITER; poate mă
ştiu numai din şcoală. Cred că la noi un
premiu, în afară de valoarea lui bă
nească, nu mai are cine ştie ce altă în
semnătate. Un premiu ar fi cu adevărat
important şi util dacă ţi-ar deschide uşi.
Numai că, în fond, organizatorii unei
gale nu pot controla astfel de lucruri.
Ştiu că ai montat câteva spectacole şi
în ţară. Au fost propunerile tale sau
ale teatrelor-gazdă?

La Piatra Neamţ au fost propunerile
mele, dar ele s-au mulat pe concepţia
managerială a teatrului. Uşa închisă a
fost primul spectacol realizat de mine
în calitate de colaborator acolo şi în
acelaşi timp spectacolul meu de
licenţă. Am montat şi o comedie,
Romanţioşii de Edmond Rostand, iar la
laşi am propus Gândirea de Leonid
Andreev. Piesa are o fortă de comuni
care extraordinară, este foarte mo
dernă, nefiind deloc prăfuită. Are o
structură filosofică grefată pe o intrigă
poliţistă. E ca şi cum ai citi gânduri le lui
Hercule Poirot sau Sherlock Holmes.
Totul are o cauză şi un efect, punct cu
punct, pas cu pas. Asta mi se pare
pasionant.
Am avut şi propuneri din partea
teatrelor. Cum a fost cazul cu Trei femei
înalte (la Teatrul de Comedie) şi a fost
bine, Trandafirii roşii (la Teatrul "Bu
landra'1 şi n-a fost bine, sau, acum,
Dulcea pasăre a tinereţii (la Teatrul
Mic) si va fi bine.

Simţi nevoia unei afinităţi cu actorii cu
care lucrezi?

Când eşti la început de drum lucrurile
nu depind în foarte mare măsură de
tine. Bineinteles, prefer să lucrez cu
actori de vârsta mea. Tn şcoală am avut
un grup cu care am colaborat cu
precădere, şi mai ales un actor, Marius
Florea Vizante. Mi s-a spus de către mai
mulţi profesori din facultate că ar trebui
să-mi fac trupa mea, să nu mai pierd
vremea prin teatre. Numai că e foarte
greu. Ce le pot eu oferi în comparaţie
cu Teatrul Naţional sau "Bulandra",
unde sunt angajaţi? Nici măcar
garanţia unui succes, pentru că sunt
novice ca şi ei. Fiecare trebuie să-şi
găsească un loc al lui. Din punctul meu
de vedere, sunt foarte bine plasat în
acest moment. Lucrez la Piatra Neamţ,
unde am o trupă cu care comunic şi în
sânul căreia mă mişc cu toată liber
tatea. Nu există nici o impunere; ai
senzaţia că toată lumea respiră teatru,
vrea teatru. Portarul e om de teatru,
recuziterul la fel; nu sunt nişte simpli
funcţionari. Când merg acolo simt că
trec printr-o perioadă de pregătire
intensă în vederea a ceea ce va fi. Acolo
nu se îmbolnăveşte nimeni, nu are
nimeni nici o filmare, nici o reclamă de
făcut; orice lucru devine secundar în
raport cu teatrul, cu piesa care se
repetă în momentul acela.

lnţelegi teatrul ca pe o formă de
comunicare cu tine însuţi sau mai ales
cu ceilalţi?

Privesc teatrul ca pe o eliberare, dar o
eliberare pentru o ilcumulare. Mă gân
desc foarte mult la spectator atunci
când realizez un spectacol de teatru,
mă întreb dacă o să vadă sau o să audă
ce îi spun eu. Dar teatrul este o expe
rie.nţă personală şi nu una sacerdotală,
de generozitate, de împărţit lumină la
oameni. Poate pentru alţii să fie aşa, nu
şi pentru mine.
Nu sunt un om căruia să îi placă teoria şi
teoreticienii, care să-şi facă programe.
Acţionez direct, sub impuls şi din inspi
raţie. Regizez un spectacol pentru că
îmi place piesa, am cu cine să lucrez şi
unde. N-am visat niciodată să fi u
Grotowski, să-mi fac o trupă ş i să re
voluţionez teatrul existent. Doresc să
mi placă ceea ce fac.
Teatrul a început ca o distracţie şi nu ar
trebui să-şi piardă această comp�
nentă. Teatrul este entertainment. In
anii '90 nu cred că omul mai este intere
sat să vadă experimente. Cel puţin nu
acum, poate peste câţiva ani. Omul
este sărac, vrea lucruri concrete, nu
filosofie, nu spectacole cu simboluri,
intelectualiste, vrea să râdă cu lacrimi,
nu să zâmbească, să plângă, nu să
ofteze. Nu spun că asta fac eu, nici nu
prea se scriu piese de acest gen. Acum
regizorul nu-şi poate permite să mai fie
un visător, el trebuie să ştie ce aşteaptă
publicul, ce vrea să vadă.
Am ajuns la concluzia că nu mesajul
este important. In sensul că, spre exem
plu, tocmai a existat războiul din
Kosovo, iar eu ar trebui să actualizez o
piesă introducând aluzii la acest eveni
ment. Să avem neapărat o atitudine de
partizanat, pacifistă, sau belicoasă, sau
oricare alta. Nu cred că oamenii sunt
interesaţi să vadă lucruri pe care le află
de la televizor. Concluzia mea este că
important nu e ce vrea să spună regi
zorul, ci cum spune.
Plăcerea mea cea mai mare este să stau
cu oamenii în sală, în întuneric, să fiu un
anonim şi să-i văd cum izbucnesc în râs
la o replică la care din repetiţii ne aştep
tam să se râdă; altfel, înseamnă că nu
este bine spusă. Să-i văd cum izbucnesc
în aplauze. Tmi place să văd cum pu
blicul poartă pe aripile energiei sale
actorii de pe scenă. Asta este comuni
carea pe care mi-o doresc.
Eşti unul dintre tinerii regizori noro
coşi. Ai terminat facultatea în 1 998 şi
ai montat deja câteva spectacole. Cât
de greu îi este unui tânăr artist să se
afirme?

Ti este greu şi atunci recurge la teatrul
alternativ. Cei mai mulţi fac asta pentru
că nu au ... alternativă. Nu pentru că nu
le-ar plăcea să lucreze într-un teatru cu
ştăngi, cu instalaţie de lumini, ci pentru
că nu sunt primiţi, nu au unde să
lucreze. Iar norocul se naşte din şcoală

şi din atitudinea faţă de ea. Şcoala noas
tră din Bucureşti este o rampă de
lansare, dacă înţelegi asta din prima zi
în care ai intrat acolo şi dacă ai datele
necesare.
Norocul meu s-a născut si din întâlniri.
Deşi nu pot spune că am fost mai noro
cos decât alţii pentru că am întâlnit-o
pe Cătălina Buzoianu. Dar i-am întâlnit
şi pe Radu Penciulescu, şi pe Dario Fo, şi
pe Eugenio Barba. Din punctul meu de
vedere, cea mai importantă întâlnire
am avut-o cu Radu Penciulescu; mi-a
reamintit că teatrul este concret, nu se
face cu fantome, cu spirite, ci cu un
actor, cu o scenă, cu o masă, o uşă şi
cred că motto-ul existenţei mele ca
regizor ar putea fi o vorbă a domniei
sale: ''ln spiritism trebuie să-ţi faci rost
mai întâi de nişte parteneri, de o masă
rotundă şi fără cuie, de o lumânare, de
o cameră întunecoasă, prin urmare de
nişte lucruri concrete, şi abia după
aceea s-ar putea să vină şi spiritele".
Asta mi se pare cea mai importantă
lecţie de teatru dată unui regizor la
început de drum, deşi cred că
funcţionează şi pentru regizorii aflaţi
mai la mijlocul drumului...
Am mai participat la o întâlnire ISTA, la
Copenhaga, la demonstraţii făcute de
invitaţii lui Eugenio Barba şi având ca
temă "biomecanica". Imaginea ce mi-a
rămas despre Eugenio Barba este
aceea a unui om care, având atunci 60
de ani, era foarte tâ.năr, pentru că era
foarte curios. Şi nu se făcea că e curios,
ci chiar era ros de curiozitate să afle
răspunsul la nu ştiu ce întrebare. Era
foarte viu. Eu, la 25 de ani, eram o babă
amărîtă în comparaţie cu el. Toţi marii
creatori pe care i-am cunoscut au în
comun o energie, o vitalitate extraordi
nară şi o tinereţe uluitoare.
Pe Dario Fo l-am cunoscut imediat
după ce am făcut în şcoală commedia
dell'arte şi am regretat că nu am avut
mai înainte ocazia de a vedea ce a mai
rămas în zilele noastre din commedia
dell'arte. Abia atunci am inteles esenta
ei, ceea ce citisem doa r din că rti.
Commedia dell'arte este un mod de' a
trăi. Trebuie să recunosc că sunt noro
cos, datorită acestor întâlniri şi şcolii.
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Cristina

ntre oamenii care scriu critică de teatru, cei mai mulţi
lucrează în serviciu comandat, în sensul că aşa li s-a
spus de către mai-marii lor, ori se ocupă cu treaba asta
fiindcă nu ştiu să facă altceva şi îşi imaginează că pe asta
o fac bine sau măcar corect, o mică parte au vocaţie au
tentică şi se străduiesc să-şi perfecţioneze ochiul cu care
văd, mintea cu care j udecă şi mâna cu care scriu, iar cei
mai puţini, socotibili pe degetele unei mâini, au de-a
dreptul talent, astfel că ei acţionează asupra vieţii
teatrale, perfecţionând-o şi influenţând-o permanent,
prin harul lor de a vedea mai bine şi mai departe decât
altii. Printre acesti a din urmă se numără - vai, Doamne, se
număra până mai ieri! - prietena şi fosta noastră colegă
Cristina Du mitrescu, un critic teatral de autentică valoare
şi de excepţional talent. Avea darul de a diagnostica
impecabil un spectacol, un regizor, un actor, un fenomen
sau un parafenomen teatral, iar scrisul ei avea rigoare,
vigoare, acurateţe şi umor, uneori acid, cum puţini dintre
u ştiu de ce, multă l ume ne
confunda. încă de la început,
pe când eu abia debutam în
critica dramatică, unde ea era deja
"un nume". Poate că de vină era acel
. . . eseu (parcă din piesa ilustrului ei
socru), poate că Gemenii tutelari ne
dădeau o asemănare de care noi nu

N

cei care scriu despre teatru au, ceea ce îi nemulţumea pe
unii, îi intriga pe alţii, dar pe noi, cei care-i admiram
calităţile, ne punea pe gânduri şi ne dădea în�redere, în
teatru, în critică, în Cristina Dumitrescu însăşi. In general,
o cronică trebuie să fie dreaptă şi bine scrisă. Cronicile
Cristinei aveau şi capacitatea, rară, de a plăcea. Aveau
ceva de glosă şi epigramă, de înţelepciune neostentativă,
asociată cu un zâmbet bun, care-i îndulcea judecăţile, şi
totul se transforma într-un joc viu al inteligenţei.
Dar Cristina Dumitrescu nu a fost numai un admirabil cri
tic de teatru, ci şi o extraordinară colegă. Am lucrat câţiva
ani în aceeaşi redacţie şi am considerat prezenţa ei prin
tre noi o adevărată binefacere. Era muncitoare, devotată,
simpatică întotdeauna şi mereu prietenoasă. Revista
''Teatrul azi", pe care am editat-o până în 1 998, poartă şi
amprenta ei indelebilă. Draga noastră Cristina, ne vei lipsi
nespus de mult!
D u m itru Solomon

eram conştiente. Mă întreb cum 1
privea Cristina această "fatalitate", 1
di ncolo de hazul pe care-I făceam 1
împreună pe seama celor ce se
păcăleau astfel; eu, una, eram încân
tată, pentru că o admiram şi, în adân- 1
eul . tă�.ut al . suflet.ului, o invidia � 1
puţ1n. h adm1ram s1guranţa gustului '

1

şi eleganţa stilului şi îi i nvidiam
uşurinţa cu care putea să pună pe
hârtie, în fraze perfect legate, o
im presie, un gând, o idee. Îi admiram
umorul, mereu prezent, şi invidiam
rapiditatea cu care dădea replici ce
conţineau, aproape întotdeauna, o
"poantă". Îi admiram spontaneitatea
j udecăţilor şi îi invi�iam prompti
tudinea hotărîrilor. Imi plăcea să
stăm îndelung la taclale - inclusiv pe
teme "de specialitate" -, pentru că
avea spirit de observaţie şi fineţe în
descrieri; îmi plăcea şi să mai bârfim
din când în când - inclusiv . . . pe teme
de specialitate -, pentru că, şi atunci
când erau acide, caracterizările ei nu
aveau răutate, iar ochii cu care privea
faptele omeneşti nu aveau febrili
tatea scormonitoare a "spionului"
frustrat, ci detaşarea am uzată a spec
tatorului avizat. Cristina Dumitrescu
era unul dintre rarii - tot mai rarii critici din şi cu vocaţie, dintre aceia
care nu-şi doresc să fi fost, de fapt,
regizori sau actori, dar nici inchizitori
sau călăi. Sub aspri mea ei - uneori,
aparentă - exista o fierbinte dragoste
de teatru, o dragoste cumva sfioasă,
cu oroare de gesturile şi vorbele
ma ri, dar tandră şi profundă. Din
păcate, nu au fost mulţi cei care au
avut răbdarea sau curiozitatea să
descopere această ta!'ld reţe şi
această profu nzime. . . I n ce mă
priveşte, probabil că nu voi mai fi
confundată cu nimeni. Dar, departe
de a mă flata, acest gând mă sperie. E
ca şi cum mi-aş fi pierdut, într-adevăr,
geamănul.
Alice Georgescu
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Un dramaturg ...
nu chiar de geniu
roza lui Victor Bacaloglu, de
răspicate îndemnuri patriotice
şi cu un îngroşat iz moraliza
tor, este cuprinsă în volumele Din
virtuţile neamului (1 91 3), recoman
dat pentru premiere Academiei
Române - referent fiind, cu politi
coase rezerve, Vasile Pârvan -, Sclipiri
patriotice (Focşan i, 1 9 1 4) şi Spre
lumină ( 1 939). Sunt amalgamate aici
scurte naraţi uni, poeme în proză, pre
cum şi articole de factura şi din seria
celor publ icate în "Universul�'
( 1 9 1 3- 1 9 1 6, 1 922), ''Viitorul" ( 1 9 1 4),
"Dimineaţa" ( 1 9 1 6, 1 92 1 ), "Adevărul"
( 1 9 1 6), "llustraţiunea" ( 1 91 6), "Gazeta
Capitalei" ( 1 92 1 - 1 924, 1 929-1 93 1 ,
1 935-1 940), "Cele trei Crişuri"
( 1 928-1 929, 1 935). Pedalând pe con
ceptul "datoriei", pentru îndeplinirea
căreia în armată şi mai ales pe front
nici un sacrificiu nu-i prea mare,
autorul îşi situează demersul propa
gandistic sub orizontul însufleţitor al
unui ideal care nu este altul decât
întregirea ţării. Alegorii naive, dar gâl
gâind de "emoţiuni", vin să susţină
acest elan. Cu "lacrimi" şi "zâmbiri",
printre accente "melo" (iubiri eşuate
etc.) şi convicţi uni sămănătoriste,
Bacaloglu aduce o neobosită, mono
cordă laudă "virtuţii", acordând însă o
şansă şi celor ce se abat de la calea
cea dreaptă. Mai izbutite se arată a fi
schitele umoristice.
Nu e rea nici ideea de a face, în Din
virtuţile neamului, comentariu poli
tic în viziune dramaturgică: Drama
din Balcani, "un prolog, trei acte şi
probabil o apoteoză". Spre lumină!,
din volumul de proză cu acelaşi titlu,
este o "înscenare patriotică în două
acte şi o apoteoză"; s-a şi jucat, pe da
ta de 1 5 octombrie 1 91 8, la Bălţi.
Aceeaşi turnură, de energie agitato
rică şi sâcâitoare povăţui ri, în cu
legerea de Teatru ostăşesc şi sătesc
( 1 906). De altfel, titlurile celor patru
scenete sunt grăitoare: Iubirea de
patrie, Dezertarea, Trădarea, Dra
pelul. Dacă vitejii merită cu priso
sinţă, în viaţă fiind sau după moartea
eroică pe câmpul de bătaie, cele mai
solemne cinstiri, bicisnicul, laşul, dar
mai ales dezertorul şi trădătorul au

P

Pâ nă într-atât îl ispiteşte pe Victor Baca log l u, încă elev fi i nd, ca ri
e ra a rmelor, încât fi u l l u i Alexa n d ru şi al Sofiei (născut la 1 3
noiem brie 1 872, în Buc ureşti) ren u nţă să mai u rmeze c ursu ri le
Lice u l u i "Matei Basa ra b". A fost mai m u lt d ecât u n s i m p l u capri
ci u, de vreme ce, în 1 893, se clasează p ri m u l în p romoţia l u i, la
Şcoa l a de ofiţeri. în 1 903 era locotenent d e g e n i u (de-a r fi fost
să fie şi u n scriitor ... tot aşa !) şi va u rca t re ptele iera rhiei m i l ita re
pâ nă la g rad u l de colonel. A l uat parte, cu o a ng aj a re ce răzbate
şi d i n scrieri le sa le, la războ i u l d i n 1 9 1 6-1 9 1 9. O broş u ră în ca re
se ocu pă de "a rpenta g i u " (1 898) atestă şi p reoc u pă ri i ng i ne reşti.
Moa re la 1 6 i u l ie 1 945, în Bucu reşti. Di ntre cei doi fraţi,
Consta nti n a aj u n s violonist, iar George, com pozitor.
a-şi primi, la timpul potrivit, cuvenita
osândă. Nici o sclipire de har, în acest
aproape invariabil discurs.
În dramaturgie, Victor Bacaloglu a
debutat cu piesa Minorii, tipărită în
volum în 1 909, dar reprezentată încă
în 1 903 (1 1 februarie), la Teatrul Liric.
A urmat, la 18 martie, montarea de la
Teatrul Naţional din Bucureşti, cu o
distribuţie i ncluzându-i pe Petre
Stu rdza, Vasile Toneanu, Const. 1.
Nottara, Achil Georgescu, Costache
Dimitriade, Petre Liciu, Aristizza
Romanescu. Tema, aici, nu este nici
"ostăşească", nici "sătească", însă
avertismentul etic se vrea sever, ca
întotdeauna. Margareta, o fată visă
toare, cu mintea plină de "gărgăuni",
şi Titu, adolescent obraznic şi des
trăbălat, sunt produşii unei educaţii
vicioase prin exces afectiv. Cred ulă,
tânăra se lasă ademenită de stă
ruinţele lui Petre, fugind de acasă
împreună cu impenitenta secătură;
infamul nu se dă în lături de la
şantaj şi e cât pe ce să comită o
crimă. La râ nd u-i, Titu man ifestă
g rave devieri com porta mentale.
Bacaloglu semnalează apăsat astfel
de rătăci ri, i ntenţia pedagogică
năpădind spaţi u l dra matic. l nconşti
enţii juni căzuţi în greşeală se căiesc
amarnic (Titu o face i nvolu nta r
umoristic: "Conştiinţa mă apasă
enorm pe inimă"), lecţia servindu-le
pentru a-şi regăsi, di ntr-o dată,
"adevăratul drum". Tot la Teatrul Liric,
https://biblioteca-digitala.ro

în martie 1 903, apoi la Constanţa,
spre sfârşitul verii (luna august), i se
joacă lui Victor Bacalog l u piesa
Mama, o melodramă ilustrând fata
lele urmări ale greşelilor cu voie şi
fără voie. Ca să-şi salveze fiica grav
bolnavă, o tânără mamă se vede silită
să cedeze cinicelor avansuri ale unui
seducător bogat. Dar gestul ei, care o
umileşte grav, rămâne zadarnic. Deşi
dusă în străinătate, în speranţa unei
vindecări, fata moare. Torturată de
remuşcări, femeia în nebuneşte, în ·
timp ce mârşavul profitor îşi ispăşeşte
vina sinucigându-se.
"Comedia de salon" Vijelie, pusă în
scenă de "trupa de operete şi
comedii" a lui Al. P. Marinescu, are
premiera în septembrie 1 91 4. În ulti
ma lună a aceluiaşi an, la Teatrul Liric,
este prezentată publicului "comedia
farsă" Jour fixe. În "ll ustraţiunea
naţională" ( 1 9 1 3) s-a publicat un act
din piesa Ouăle de Paşte. Textul, care
nu a devenit niciodată spectacol,
pune în dialog două suflete răzleţe,
soţ şi soţie, care, la ce.asul când
clopotele sună a doua I nviere, se
împacă. Se suferă mult şi se plânge
pe săturate. În manuscris, s-au păstrat
o comedie, Acelaşi cântec, şi o
dramă, Dezordine (cu o variantă inti
tulată Vârtejul). Predica morală a lui
Victor Bacaloglu răsună, în piesele ca
şi în proza sa, într-un deşert al valorii.
Flori n Faifer
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"M i-a m dat demisia d i n fu ncţia de d i rector a l teatru l u i d i n Sfâ ntu Gheorg he pentru că n u
mă pricep s ă gestionez sărăcia, m izeria, d i spera rea ş i n u şti u s ă m ă l u pt c u u morile actorilor,
iscate d i n acestea."

,, C red
1n selectia naturală"

A

Ra d u M a c ri n i c i :
�

Cât a reuşit să realizeze Radu Ma- : teatru), am interzis vizitele criticilor
până la ameliorarea stării bolnavului şi,
crinici din ceea ce şi-a propus să
înfăptuiască atunci când a fost numit ! după un an, i-am făcut pacientului
director al Teatrului "Andrei Mure- i externarea în plin Festival "Atelier", fes
! tival pe care l-am creat cu gândul de a
şanu" din Sfântu Gheorghe?

1

Când am preluat direcţia teatrului din
Sfântu Gheorghe - asta se întâmpla în
stagiunea 1 991-1 992 - singurul lucru
care trebuia făcut imediat era salvarea
teatrului de la desfiinţare. Mai rămă
seseră vreo trei actori, secţia maghiară
ne cânta pe atunci prohodul, încercând
să convingă pe toată lumea că teatrul
românesc nu are nici un rost pe acele
meleaguri, patrioţii urbei ne cereau
recitaluri actoriceşti la poalele statuii lui
Mihai Viteazul. Ce puteai să-ţi propui în
asemenea condiţii? Am dus pacientul
la reanimare, i-am făcut câteva transfuzii cu sânge proaspăt (începuseră să
apară absolvenţi de la facultăţile de

1

umple un gol în repertoriul teatrului
i românesc, cel al spectacolelor care
! încearcă să experimenteze noi formule
de expresie teatrală: teatru-dans, pan
tomimă, teatru poetic, meta-teatru.
Acest festival a însemnat intrarea
Teatrului "Andrei Mureşanu" în "lumea
' bună ", a influenţat decisiv repertoriul
instituţiei, a reprezentat primul festival
de gen din România, a adus la Sfântu
Gheorghe trupe din Suedia, Elveţia,
Japonia, Germania, Franţa, Belgia,
1 Ungaria, Moldova şi - lucrul cel mai
1 important - a readus în sala de specta
, col atât publicul român cât şi pe cel
1 maghiar. Teatrul din Sfântu Gheorghe a
început să participe la alte festivaluri, a
luat şi premii, a avut şi turnee în Belgia,
Germania, Ungaria; cronicarii dramatici,
de la cei mai tineri până la veterani,
începuseră să ne ia în seamă, semn că
ieşisem din lumea a treia. Ţinuta
Festivalului "Atelier" ne obliga să fim
competitivi şi, în acelaşi timp, atrăgea
tineri regizori extrem de talentaţi, care
au vrut să lucreze pe scena teatrului din
Sfântu Gheorghe. Din păcate, indifer
enţa forurilor locale a făcut ca "Andrei
Mureşanu" să rămână un teatru sărac,
neputincios în a incita mari nume ale
regiei româneşti. Marea mea tristeţe e
aceea că, în perioada de directorat, la
Sfântu Gheorghe nu am reuşit să aduc
nici un regizor de renume. Dar, cine
ştie, poate că peste câţiva ani vom fi
mândri că la Sfântu Gheorghe s-au
lansat nume ca Horaţiu Mihaiu, Anca
Maria Colţeanu, Bogdan Voicu, Gelu
Badea etc.
Ce v-a determinat să vă daţi demisia?
Eu cred că demisia ţi-o dai doar atunci
când simţi că energia ta se consumă în
gol, că ţi-a expirat mandatul interior, că
ai obosit, că e nevoie de o schimbare în
viaţa ta, că jocul cu ştampila de director
a devenit un joc de-a măcelul cu tine
însuţi, că nu mai poţi să mimezi nor-
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malitatea, că nu mai poţi să-i minţi pe
alţii spunând că totul e O.K., când de
fapt e K.O. Mi-am dat demisia din
funcţia de director al teatrului din
Sfântu Gheorghe pentru că nu mă pri
cep să gestionez sărăcia, mizeria, dis
perarea şi nu ştiu să mă lupt cu umorile
actorilor, iscate de acestea.
Nu socotiţi că, renunţând la condu
cerea teatrului, tot ceea ce aţi apucat să
realizaţi până acum se poate distruge?

Dacă se va distruge, înseamnă că nu a
meritat să existe, că totul a fost
butaforie, păcăleală cu sclipici. Eu cred
în selecţia naturală şi mai cred că nu
poţi distruge chiar totul; fie chiar şi din
greşeală, se mai întâmplă lucruri bune
pe lumea asta.
Ce credeţi că se va întâmpla cu
Festivalui "Atelier"?

Festivalul va rezista pentru că el e făcut
după o reţetă creată de mine, dar pe
care n-am ţinut-o niciodată secretă.
Probabil că, renunţând la conducerea

teatrului, veţi avea mai mult timp
pentru scris. Credeţi că viitorul drama
turgiei româneşti presupune scrierea
unor piese la comanda teatrelor sau a
regizorilor? Cantonarea într-o anume
zonă tematică, realizarea unui text
legat de o anume distribuţie nu vă
îngrădesc imaginaţia?

Tmi place să scriu la comandă. Bine,
cuvântul "comandă" ţine de iluzia regi
zori lor că mi-ar putea comanda texte. Ei
pot, desigur, să-mi comande idei, dar
mai departe e parohia mea. Cred că
piesele mele sunt destul de puternice
pentru a-şi păstra personalitatea şi
după ce devin spectacole. Imaginaţia
mea e greu de îngrădit pentru că e
imaginaţia unui om cât se poate de
normal. Nu cred în artiştii cu "prob
leme", eu i-aş teleporta în secolul al XIX
lea. Ne apropiem de mileniul trei şi tre
buie să fim lucizi. Altfel, ne vom trezi că
sfârşitul lumii a trecut fără ca noi să ne
dăm seama. Şi ar fi păcat.
Ce vă gândiţi să faceţi de aici înainte?
M-aş duce să beau o cafea amară.
Marinela Ţepuş

g e

Cal
ot mai multi ti neri sunt
prezenţi astăzi, ca spectaton,
în sălile teatrelor bucureştene
şi tot mai mulţi sunt cei aflaţi "dinco
lo", pe scena profesionistă, sau cei
care studiază încă, dar aspiră la
aceasta. Nu poate decât să bucure
dăruirea care trădează sufletul sensi
bil şi nevoia de frumos ale acestei
generaţii, tributare însă unui prezent
încă tulbure.
Pe parcursul a vreo şaptezeci de
min ute, studenţii actori (anul IV,
Universitatea Ecologică) de la clasa
conf. univ. dr. Adriana Popovici ne
au făcut părtaşi la unul dintre "labo
ratoarele" lor de creaţie, bazat pe
improvizaţie şi mişcare scenică.
Titlu l spectacolul ui, Caleidoscop,

T

sugestiv ales, este susţinut, pe de o
parte, de petele de lumină când roşii,
când verzi sau albe, proiectate jucăuş
pe ecranul-fundal al scenei, iar pe de
altă parte, de dexteritatea mişcării
studenţilor care, având şi atuu l
tinereţii, reuşesc s ă compună imagini
plastice diverse şi, uneori, hazlii.
Nu am regăsit însă în mine, în tot
acest răstimp, uimirea copilului care
priveşte într-un caleidoscop. Exer
ciţiul gestului, pe care interpreţii îl
folosesc la maximum, l-am resimţit
adesea putin
' facil şi previzibil, nesur
prinzător. însă înlănţuirea momen
telor şi construcţia lor generică
trădează sensibilitatea şi ingeniozi
tatea creativă pe care coregrafa şi
profesoara Miriam Răducanu le pune

sincer şi cu seriozitate la dispoziţia
elevilor săi.
Reprezentaţia se constituie într-un
caleidoscop de imagini nu doar
vizuale, ci şi auditive, datorită reper
toriului muzical ales: alături de
Rossini şi Şostakovici, îi auzim pe Kurt
Weill sau pe Louis Armstrong şi chiar
u n fragment de muzică populară
românească. Traversăm Nelini�ti,
tragem cu ochiul în .lumea lui 8.
Brecht sau la cea a Bucure�tiului de
altădată; învăţăm alături de tinerii
actori secretul unui Scherzando şi
pasul unui Vals de demult. Şi tot
alături de ei regăsim sens şi răspuns
la toate în Copilărie.
••

Alina Mang

Gros
subtire
-

E

ubţire-n sus şi gros în jos!" - aşa suna îndemnul
învăţătoarei în clasele primare, reluat apoi de
profesorul de caligrafie, într-un efort conjugat de
a disciplina copilul de mic, formându-i nu doar un scris
frumos, elegant, ci şi un mod de exprimare cât mai clar
şi cât mai personal. Noţiunea de caligrafie ar merita să
fie translată în universul creatorilor de teatru cu sensul
limpede de rigoare şi rafinament în elaborarea perso
najului, a viziunii spectacol ului. Ar fi binevenită o astfel
de operaţiune pentru că i-ar obliga pe artişti la auto
control şi autoexigenţă, la disciplinarea propriului ta
lent în perspectiva unei virtuale performanţe.
Visez la ziua în care marii noştri actori vor realiza cu toţii
că nu este nevoie să facă atâta risipă de energie jucând
în tuşe groase ce le sufocă originalitatea creaţiei - o uni
formizare care le reduce considerabil caratele harului,
transformat în insignifiantă zgură.
Actorii trebuie să fie conştienţi că truda lor în lumina

�
reflectoarelor este o operaţiune de mare fineţe şi că e
păcat să şi-o întineze singuri prin exagerări, prin aşa-.
zise "cârlige", inventate cu scuza: gustul spectatorilor
superficiali, dar mulţi!
Un exemplu mi s-a impus de curând. Circulă la televizor
un clip publicitar pentru un cotidian cândva de mare
senzaţie, clip la realizarea căruia a consimţit să participe
un foarte, foarte mare actor, lansâ'nd doar, în eter, o afir
maţie banală - "Sigur că da!" -, rostită însă cu incon
fundabilul său timbru. Acelaşi uriaş artist, în faţa unei
partituri geniale, pare să-şi fi pierdut încrederea în pro
priul talent şi alunecă incredibil pe panta aglomerării
gagurilor minore, când ar fi putut foarte bine să-şi
rezolve rol u l prin decantare, printr-o concentrare
tradusă într-o elocventă modulare a vocii, o grimasă, un
gest individualizator ori o simplă şi grea tăcere.
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SI
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intertext

tilizarea citatului în l iteratură de Ştefan Cazimir. Leonida îl reduce
are valori expresive pe care le pe Garibaldi, căruia îi poceşte con
sesizăm foarte bine acum, stant numele, la limbaju l său, aşa
când procedeul este folosit pe scară cum burghezul reduce Turnul Eiffel
largă de post-moderni. Textul post la dimensiunea u n u i breloc sau
modern are nevoie de referinte,
' de presse-papier "suvenir". În paranteză
"surse". În teatru, procedeul citării fie zis, a m văzut şi la noi m ici
este cu atât mai expresiv cu cât, faţă "Coloane fără sfâ rşit" în chip de
de poezie sau proză, personajul şi nu bibelou.
autorul este cel care citează "la Efectu l pe care-I obţine Caragiale
vedere" un text existent cu adevărat prin citare nu e n umai textual, ci şi
scen ic: telegrama lui Garibaldi şi
sau doar atribuit unei "surse".
Despre expresivitatea scenică a inter scrisorica lui Caţavencu, ca şi, mai
textului îmi propun de altfel să mă târziu, scrisoarea pierdută de Zoe pot
refer într-o l ucrare mult mai mare fi "jucate", iar ultimele două apar
decât acest articol. Acum tin
. doar să efectiv pe scenă ca obiecte de recu
atrag atenţia asupra fapt ului că, în zită.
dramaturgia românească, actul sce O variantă interesantă, inversă celei
nic al citării apare, cu mare profit de dinainte, este citarea corectă a
pentru expresivitate, încă de la I.L. textului, dar atribuirea lui defec
Caragiale şi Cam il Petrescu, autori. cu tuoasă. Astfel, o maximă a lui
vocaţie excepţională de dramaturgi. Machiavelli este dată "nemuritorului
Ei nu doar au intuit Virtualitatea su Gambetta", ceea ce, din nou, într-o
gestivităţii intertextului, ci I-au şi apli frază, aduce caracterizarea person
cat cu efecte sigure fiind, iată, nu pre ajului şi totodată produce ilaritate în
cursori ai postmodernismului, ci pur sală, Gambetta fiind cu noscut, desi
şi simplu descoperitori/mânuitori ai gur, mai ales pentru tipul de pălărie
u nei unelte de mare folos pentru care i-a preluat numele. Chiar dacă
orice autor dramatic.
spectatorul nu-l cunoaşte pe autorul
I.L. Caragiale foloseşte copios citarea real al citatului, asocierea lui cu
unui text şi prin aceasta aduce uneori Gambetta şi a acestuia cu epitetul
în scenă un personaj care· nu există "nemuritor" este suficientă pentru a
încă sau care nici nu va apărea. Poate stârni hazul.
fi vorba de un personaj a cărui Mai trebuie mentionată si citarea
apariţie este pregătită de un text al corectă a unui frag m ent probabil real
său. I n acest caz, citatul este "fals", nu - sau, oricum, calchiat după un model
aparţine, adică, unei scrieri reale. Aşa real din epocă - şi interpretarea lui
se întâmplă cu scrisoarea lui eronată din motive de neînţelegere a
Caţavencu citită publicului de lexicului. Este celebra scenă iniţială
Trahanache înainte ca onorabilul să din O noapte furtunoasă, o scenă
foarte "tare", pe care orice regizor,
apară.
Alteori, însă, citatul este real, chiar . cum s-a văzut, se bazează pentru a
dacă autorul său n u mai apare. Astfel deschide în forţă spectacolul.
este articolul de ziar citat de Leonida Este de mentionat a ici că scena
despre "revoluţia de la Ploieşti". Un respectivă a fost realizată printr-un
caz de citat real "falsificat" este, tot la "citat vizual" într-un spectacol de
Leonida, textul telegramei lui Alexandru Dabija: Jupân Durnitrathe
Garibaldi către naţiu nea română. pictează în timp ce lpÎngescu îi
Garibaldi este u n personaj istoric pozează pentru o scenă de luptă cla
rea l. Pri ntr-un fenomen de falsă sică gen "Atacul de la Smârdan". De
memorie, Leonida "întoarce" textul observat că procedeul apare şi
cum îi convine. Procedeul este de o într-un episod al cunoscutului serial
mare expresivitate teatrală, caracte "M.A.S.H.", tot pentru ridicu.lizarea
rizând foarte scurt şi eficient p�rso personajelor.
najul Leonida (care atribuie, CtJm se Caragiale citează u neori exact sau
vede, unui personaj real fandacsiile aproape exact, ca în romanţa pe care
sale) şi fiind, în acelaşi timp, de un o cântă Veta şi care este bazată pe
textul, proba bil larg cunoscut în
umor irezistibil.
Prin manipularea citatului, Leonida epocă, al poeziei "Portretul" de G.
se arată, ca personaj, kitsch, în sensul Sion. E o citare tot cu scop de carac
celor demonstrate despre Caragiale terizare şi, poate, umoristic. Azi nu ne
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dăm prea bine seama cât 1-a ironizat
Caragiale pe Sion însuşi şi cât pe
Veta. Cert este că, dacă într-o piesă
contemporană, un autor ar pune o
Vetă să cânte "Fată dragă, nu fi tristă",
ar caracteriza-o suficient şi ar stârni
hazul tot aşa cum un J upân
Dumitrache cu "ambiţ" ar putea
recita din Adrian Păunescu.
În legătură cu romanţa Vetei, este de
rema rcat comentariul lui Florin
Manolescu privitor la ultimul vers,
modificat puţin prin îngroşare de
către Carag iale "pro causa" sau,
îndrăznesc să cred, modificat
inconştient de Caragiale printr-un
fenomen de falsă memorie, ajutat de
profilul personajului şi de caracterul
"romanţios" al bucăţii.
Un critic literar sagace a observat, în
Noaptea furtunoasă, o altă formă de
citat. De o strălucitoare expresivitate
scenică, spun eu. Este vorba despre
traducerea inexactă a unei formulări
literare celebre. Anume, "angel
radios" nu este decât traducerea li
terală ridicolă a apelativului "bright
angel" cu care Romeo i se adresează
Julietei . Este de aşteptat ca găunosul
Rică să preia citatul dintr-o traducere
proastă din epocă şi să-I coboare ast
fel la nivelul propriu. Aici e posibil ca
ironia complexă a lui Caragiale să se
fi extins şi asupra traducerilor ne
reuşite, cu toate că e puţin probabil
ca spectatorul să priceapă aluzia. E
mai sigur că dramaturgul a fost frap
at de umorul involuntar al sintagmei
într-un text real tradus din Shake
speare. E oricum sigur că, pe scenă,
un funcţionar cu giuben şi monoclu,
căzând în genunchi şi numind o
matroană "angel rad ios" pri ntr-o
confuzie de persoană, creează un
moment foarte izbutit într-o come
die.
La Caragiale citatul are atât un rol
funcţional, cât şi unul de obţinere a
efectului comic. Într-o altă împreju
rare voi avea, poate, prilejul să discut
felul în care, la Carnii Petrescu, citatul
nu creează comedie, ci, dimpotrivă,
adânceşte partea tragică a pieselor.
Revenind la Caragiale, va trebui să ne
referim la efectele dramaturgice ale
intertextului şi în "momentele" şi
schitele sale, deoarece multe dintre
ele s unt efectiv "momente teatrale"
şi, după cum se ştie, au fost puse în
scenă ca atare. Tipurile de utilizare a
citatelor sunt tot cele enumerate mai

·

sus. Lache, Mache, Rostogan şi ceilalţi
citează, din gazete, din autorităţi pe
care le încurcă sau, când cunosc tex
tul sau autorul rea l, denaturează fie
continutul, fie sensul citatului, sta
bili n du-si astfel tipologia.
'
În orice caz, rostirea de către un per
sonaj, pe scenă, a unui text compus
de către altcineva se poate face - şi se
face - în două feluri, ambele încăr
cate de expresivitate. Fie că este
vorba de un citat din memorie, şi aici
falsificarea prin falsă memorie a tex-

tului devine caracterizantă, expre
sivă, fie că textul este citit de perso
naj de pe un suport (scrisoare, ziar,
carte, listă de alegători), ceea ce lasă
regizorului şi actorului încă şi mai
multă li bertate în înscenarea mo
mentului. Regizorul este obl igat să
aducă pe scenă "Vocea patriotului
naţionale" care poate fi, în funcţie de
sensul dorit, o gazetă uriaşă sau
minusculă, scrisă foarte mărunt sau
cu litere de-o şch ioapă etc. Şi
scrisoarea lui Caţavencu, şi telegra-

ma care cere alegerea cu orice preţ a
lui Dandanache pot căpăta pe scenă
formele cele mai diverse, după cum
modul lor de lectură va da şi el con
tur personajului.
Un caz aparte de intertext este, în O
scrisoare pierdută, discursul. Cei doi
oratori nu-şi rostesc discursul, ei
citesc un text scris de ei înşişi. Despre
această modal itate şi despre altele,
cu o ocazie viitoare, dacă va mai fi loc.
Horia Gârbea

Traditia
unul festival
�

estival u l de satiră si umor
"Gura satului", desfăşurat la
Macea, lângă Arad a ajuns la
cea de-a IX-a ediţie. Aceasta a
căpătat şi un caracter oarecum inter
naţional, prin participarea trupei din
Uzdin - Iugoslavia, cu un program
foarte actual, unde "politichia" a
primit titlul Partidul laburtist, partid
privat unic. Săgeţile acide, ca şi inter
pretarea plină de vervă, au asigurat
un "climat preelectoral" asemănător
în multe privinţe cu viaţa politică de

F

.

la noi. 'Teatrul veşnic tânăr" din Arad
a găsit o cheie comică inedită pentru
schiţa lui Caragiale Un pedagog de
�coală nouă, în regia actriţei Emilia
Dima Jurca: centrul de greutate I-au
constituit "şcolerii" şi mai puţin cele
brul Rostogan. Menţionăm şi umorul
sănătos, cu evidente valenţe popu
lare, pe care neobositul profesor
regizor Traian Lăpăduş 1-a insuflat
echipei de teatru a Căminului cultu
ral din Macea, cu spectacolele
Ultimul iepuran şi Economia de

piaţă la piaţă. O adaptare intitulată
Chi riţa la Macea (autor, l u lian

Copacea) a "Şcolii Ludice" din Arad a
"implementat" ticurile şi ifosele
cunoscutei eroine în mediul sătesc.
S-a bucurat de succes şi "Gru pul
Az/Best" din Gura H u morul ui, cu
interpreţi dotaţi cu simţul paradiei.
O atmosferă de sărbătoare şi molipsi
toare veselie a dominat această
ediţie.
Eugeniu Kuhartz

al râsului
ca rte aproape de graniţa de
vest a ţării, în deja celebra
local itate Macea, s-a constitu
it de aproximativ douăzeci de ani
un fel de centru al comicu l u i popu
lar, congruent cumva cu fai mosul
Gabrovo, din sudul Dunării. La
începutul lui septembrie, s-a des
făsurat la Macea a IX-a Bienală de
umor sătesc, man ifestare, d u păă
câte sti u, unică în Româ nia. În sala
,
a rhip lină a Casei de c u ltură, s-a
zâm bit, s-a râs în hohote si s-a
aplaudat cu însufleţire, în ti m p ce

F

pe scenă evoluau interpreţi şi
echipe de neprofesion işti ca re-şi
asumau cu aplomb, talent şi haz
texte de Alecsa ndri şi Carag iale,
precum şi de autori contemporani
puţi n consacraţi, dar observatori
atenţi şi cu vână satirică ai vieţii
actuale a satu l u i . În contextul
naţional cen uşiu, dacă n u de-a
d reptu l su mbru, al u nei economii şi
al unei democratii care întârzie să-si
a rate virtuţi le bi�efăcătoare, iată că
există pe teritoriul românesc zone
privilegiate de optimism şi sănătate
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spirituală, care, sunt convins,
a lcătuiesc suportu l de încredere şi
speranţă al naţiei. M i se pare nor
mal ca toate a cestea să-şi a i bă
sălaşul la Macea, unde majoritatea
oamenilor sunt veseli, pentru că
sunt harnici, întrepri nzători şi
înstăriti. Modelul Macea e de ur
mărit s i de u rmat.
Aşada r, să ne mai trăiască şi optimis
mul, că pesimismul ne-a făcut
destule zile amare!
D u m itru Solomon
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C l a u d i u Gog a :

,, Ori esti cel mai bun,
''
Ori nu esti
1

�

C l a u d i u Goga a p r i m it a n u l acesta Ce a determinat opţiunea ta pentru trebuie să i te dăruieşti, dacă vrei s-o
faci cu adevărat. Şi între douăzeci şi
P rem i u l U N ITER pentru debut cu teatru?
1
Am urmat doi ani de Politehnică
1 treizeci de ani, de la un an la altul, în
s pectaco l u l Conu' Leonida faţă cu Electronică şi Telecomunicaţii -, după 1 viaţa noastră l ucrurile se schimbă
reacţiunea de 1 . L. Ca ra g i a l e, rea- 1 care am renunţat, pentru că aveam destul de mult, încep să apară prob
l izat la Teatru i "Sică A l exa n d rescu " 1 senzaţia că nu fac nimic pentru mine. leme care nu te mai lasă să te consacri
Şi, în plus, mă dezamăgiseră oamenii acestei meserii.
d i n Bra şov. Este proas păt a bsol de acolo. Ţin minte că, după un curs Ce înseamnă pentru un tânăr regizor
vent al UATC, la clasa p raf. u n iv. foarte greu, nu mai ştiu ce materie, Premiul UNITER pentru debut?
profesorul ne-a spus, după ce ne Premiul UNITER înseamnă ceva pentru
Va l e r i u Mois esc u , p raf. a soc. chinuise bine un semestru: "Ştiţi, com mine în măsura în care înseamnă şi
M i rcea Corn i ştea n u , l ect. u n iv. ponentele acestea nu se mai fac nici în pentru directorii de teatru. Poate că
România, dar noi trebuie să le m-a făcut mai popular, unii oameni au
N icolae Ma ndea. D iscuţia u rmă învăţăm .... " Era' prea mult pentru mine, 1i mai auzit întrucâtva de mine. În orice
toare a avut loc cu câteva zile am renunţat şi am dat la UATC. Teatrul caz, nu mi-a dat o certitudine, pentru
î n a i nte d e s u sţ i n e rea p ri m u l u i e o pasiune destul de veche, deşi 11 că nici un fel de premiu nu-ţi poate da
niciodată nu m-am luat prea în serios, o certitudine, mai ales în această
exa men d e l icenţă.
1 până când am dat admiterea. Am 1 meserie. E adevărat că, atunci când

1

-

1
j

intrat de prima dată, primul chiar, 1 l-am primit, un teatru important din
chestie de noroc, de destin. Nu m-am i Bucureşti mi-a solicitat o colaborare
pregătit cu un profesor, dar m-am 1 care, din păcate, nu se va concretiza. în
interesat cum funcţionează examenul principiu, cred că e important să obţii
1
şi m-am antrenat, adică mi-am făcut 1 acest premiu, care e unul valoros, însă,
singur poveşti, decupând din ziare, 1 cum am spus, valoarea lui practică
am privit tablouri care trebuiau 1 depinde de directorii de teatru şi deo
descrise apoi în amănunt...
1 camdată s-a concretizat destul de
Cum a fost colaborarea cu profesorul 1 puţin pentru mine.
de clasă?
1 Explică-mi de ce ai ales Caragiale.
Mă consider un norocos pentru că am Cred că lucrul cel mai important este
fost la clasa d-lui Moisescu. Cred că 1 să descoperi semnificaţiile textului
întâlnirea cu el mi-a marcat destinul. Se 1 caragialian, dar nu din cărţile de
spune că există trei oameni care-ţi 1 exegeză. Consider că bibliografia cea
influenţează viaţa; cu siguranţă, dl. 1 mai bună acum o constituie "Din psi
Moisescu e unul dintre ei. Am învătat ! hologia poporului român de Drăghi
enorm de la domnia sa şi de la ceila lţi 1 cescu şi Rădulescu-Motru, cărţile lui
doi profesori, dl. Cornişteanu şi dl. 1 H.R. Patapievici despre români şi,
Mandea. Însă lucrul cel mai important 1 poate, cartea lui Alexandru Conde
pe care l-am înţeles, pe la douăzeci de 1 escu, "Planeta Moft"; şi, evident,
ani, de la dl. Moisescu a fost să fiu tânăr. 1 ziarele şi televiziunea, urmărite foarte
Se spune că regia de teatru e o 1 atent. Nu ştiu cât adevăr conţine sin
meserie pe care n-o faci la opt- i tagma "Caragiale, contemporanul
sprezece ani, pentru că ai nevoie de 1 nostru", însă există evident un suflet
românesc perpetuu în opera lui 1. L.
experienţă de viaţă. E o prejudecată?
Nu ştiu dacă e o prejudecată, cred că Caragiale. Opţiunea pentru dramatur
depinde de la caz la caz. Am intrat la gia lui mi-a fost determinată în primul
UATC la douăzeci de ani şi, acum, re- 1! rând de interesul pentru textul româ
�rospectiv, � i �e pare v� rsta ide� lă. � l nesc - de altfel, cred că 1. L. Caragiale e
Important sa a1 o anum1ta_ expenenţa 1 singurul dramaturg adevărat - şi, apoi,
de viaţă, o anumită cultură, dar, în 1 de actualitatea evidentă a pieselor lui.
acelaşi tin:' p, am impresia că dacă int�i J Înseamnă că nu te atrage nici un alt
_
prea tarz1u,
lucrunle nu ma1_ funcţ1- 1 text românesc, mai vechi sau con
1
onează foarte bine. E o şcoală căreia temporan?

1'
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Am montat la Casandra Dictatorul de
Al. Kiriţescu. Nu pot să spun că nu
există texte româneşti i nteresante, dar
cred că nu există texte româneşti de
valoarea acelora ale lui Caragiale.
ln ordinea importanţei afective,
numeşte câteva spectacole-examen,
pe care le-ai realizat în facultate.
Ca orice regizor, ca orice autor, îmi
iubesc aproape toate spectacolele, dar
au fost câteva care m-au marcat, pen
tru că din ele am învăţat, indiferent că
au fost examene bune sau mai puţin
bune. Din acestea din urmă am învătat
mai mult. Importante pentru mine a u
fost trei: primul examen, cu d ramati
zarea Străinul după Leonid Andreev,
ultimul, cu Dictatorul, pentru că acolo
am învăţat cele mai multe lucruri
despre actori, şi cel făcut în anul III,
Delir în doi de Eugen Ionescu, un exa
men care mi-a dat mult curaj şi
încredere în mine şi care a ieşit şi foarte
bine.
Cum a fost colaborarea cu actorii
consacraţi de la teatrul din Braşov?
Veneam de la Casandra, unde

Prima problemă, care nu e numai a
generaţiei mele, o constituie răs
p u n s u l la întrebarea " U n de vom
lucra, după ce l uă m o diplomă?", de
m ulte ori contând şansa, destinul...
Se spune că e o criză de regizori în
România, d a r în genera l foarte
puţini dintre studenţii care termi nă
reuşesc să lucreze constant în teatre
i mportante. Sigur că foarte puţini
dintre ei şi merită să l ucreze, adică
sunt talentati. Deocamdată mă con
sider norocos pentru că am montat
la Braşov două spectacole, primind
apoi şi alte oferte. Dar, oricum, cred
eu că cine vrea să facă această
meserie trebuie să-şi a s u m e d i n
start riscul.
Intotdeauna am crezut că regia de
lucrasem dificil cu colegii mei de an, şi teatru este o meserie pentru oameni
am descoperit acolo nişte actori care . foarte puternici. Ori eşti cel mai bun,
te ascultau şi chiar te respectau - sigur, ori nu ştie nimeni de tine. Ori eşti cel
după o perioadă de tatonări, în care au
mai bun, ori nu eşti.
încercat să vadă cu cine au de-a face. A Ce-ţi doreşti acum?
fost un lucru extraordinar, chiar am Tmi doresc să reuşesc să l ucrez în anul
constituit o echipă şi aproape n-a mai
următor măcar două-trei spectacole
contat diferenţa de vârstă şi de expe pe textele la care ţin. Am propuneri,
rienţă. Sunt oameni deschişi, având o am proiecte, dar ele nu înseamnă
calitate importantă, ce le lipsea stu
nimic până la o discuţie cu un direc
denţilor din anul IV cu care lucrasem: tor, când afli ce vrea teatrul respectiv,
vor să facă un spectacol bun, nu
ce distribuţie poţi face. O să continuu
neapărat un rol.
la Braşov, în sensul că dl. Cornişteanu
Te afectează părerea criticilor?
mi-a propus să mă angajez, şi cel
Deocamdată am avut parte numai de puţin un spectacol voi face acolo;
cronici bune, şi la Şantaj de Liudmila
probabil, în septembrie.
Razumovskaia, şi la Conu' Leonida . Ce consideri fascinant în regia de
M-au afectat în sensul că mi-au creat teatru?
bună-dispoziţie. Totuşi, de multe ori,
Faptul că te ţine tot timpul în priză.
deşi cronicile erau bune, mi-am dat Teatrul te face să înţelegi a ltfel viaţa.
seama că oamenii care le scriau nu
Cu fiecare spectacol pe care îl faci,
prea înţeleseseră despre ce e vorba în
personalitatea ta devine mai puter
spectacolul meu. Trebuie să văd cum
nică; ajungi la un moment dat să
va fi când voi citi cronici defavorabile; priveşti şi viaţa ca teatru şi să poţi să
atunci voi şti cât mă afectează.
o iei mereu de la capăt.
Care sunt problemele tinerilor regi
zori?
Mirela N agâţ
...
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de teatru

Organizarea
întrebat d e t i n e ri, l a reven i rea în Germa n ia d e Est, ce sens dă
demersu l u i său teatra l , B recht ră spu n de că u rm ă reşte org a n i
za rea sca n da l u l u i . Pâ nă l a u rmă, accent u l a fost pus mai m u lt
pe o rg a n iza re decât pe sca n d a l , ceea ce a d i m i n uat d rastic
reverberaţi i le post u m e a l e operei sa le. Exa m i nâ n d ce ră mâne
va l a b i l din B recht c u ocazia să rbătoriri i cente n a ru l u i d i n 1 998,
Georges Ba n u şi De n i s G u e n o u n a u a l că t u it o ca rte
fermecătoa re şi rafi n ată de convorbiri cu i m porta nţi oa m e n i d e
teatru despre relaţia l o r c u B recht. Formatu l o b l o n g , hârtia uşor
g ă l b u ie, corpu l de l ite ră a l es cu g rijă, i l u straţi i l e d e l icate fac d i n
Avec Brecht u n adevă rat Gesamtkunstwerk. Vol u m u l s e încheie
cu un fru mos eseu al l u i Georges Ba n u despre poezia exi l u l u i la
Brecht.
a rtea a re meritul de a
împrospăta imagi nea puţin
fanată a lui Brecht, fără însă
ca d iscuţiile să a i bă ceva d i n re
verenţa nosta lgică şi înduioşată a
conventio n a l i s m u l u i a n iversar. O
caracte ristică generală a abordărilor
este preferi nţa pentru tânărul
Brecht, expresion i stul tumu ltuos,
rimbaldian, faţă de autorul marilor
piese epice de mai târziu. Michel
Deutsch observă că abordarea actu
ală a l u i Brecht seamănă cu cea
întreprinsă de Louis Alth usser
asupra lui Marx, însă cu semn schim
bat. Dacă Althusser îl prefera pe
Marx cel matur tânărului romantic
care compusese Manuscrisele eco
nomico-filosofice, astăzi tânărul
Brecht este opus cel ui clasic, aşa
cum a fost in stituţional izat de
Berl i ne r Ensemble. Peter Stei n
povesteşte c u m a montat În jungla
oraşelor şi Mama pentru a marca o
anumită conti n uitate a traditiei cul
turale de stânga, dar şi pent ru a se
opune fixismului impus de legatarii
oficiali ai scriitorului. El "se distan
ţează" de Brecht, în măsura în care
acesta refuza să-şi apl ice sieşi meto
da critică pe care ştia s-o aplice cu
străl uc i re a ltora. Andre Steiger
evocă momentul cultural esenţial a l

C

Peter Stein
Andre Steiger
Judith Malina
Stephane Braunschweig
Michel Deutsch
Matthias Langhoff

Georges Banu
Denis Guenoun

§

44

https://biblioteca-digitala.ro

receptării lui Brecht la Paris în 1 954,
cu ocazia partic i pării l u i Berl iner
E n semble l a Festiva l u l Teatrul u i
Naţiunilor. Brecht reprezenta atunci
singura alternativă la propunerea de
teatru al a b s u rd u l u i făcută de
Ionescu, Beckett, Adamov etc.
Alternativă tentantă pentru u n
tineret ataşat d e politică ş i îmbătat
de ideologie, pentru care varianta
"absurdului", ancorată în ontologic
şi oferind cel mult un discurs meta
pol itic, părea evazionistă şi frus
trantă. Experi mentalismul frenetic al
anilor '60 poate fi pus mai curând
sub semnul lui Brecht decât sub cel
al lui Beckett, după cum o confirmă
şi Judith Malina. Cel mai interesant
d i ntre participa nţi este reg izorul
Stephane Braunschweig, singurul
care n u este cond iţionat de
receptarea lui Brecht prin filtrul con
tracultural al anilor '60. El îl abor
dează pe Brecht din perspectiva unei
metafore teatrale am ple, aceea a
teatrului ca oglindă a lumii. fn cazul
lui Brecht, oglinda este deformantă,
pentru el, Braunschweig, oglinda
este spartă. Metoda pe care Brecht
i-o oferă este de a nu se mulţumi
doar cu imaginea reflectată de unul
dintre cioburi, ci de a pune simultan
în scenă, adică în conflict, d iferitele
imagini parţia le. Braunschweig ştie
să simtă curentul de energie haotică
din piesele aparent cele mai raţio
naliste şi vede, în mod surprinzător,
vâna d ramatică pe care Brecht şi
Claudel ar avea-o în comun.
Este o carte n u de interviuri, ci de
convorbiri scli pitoare între parteneri
de idei. Planul fiecărei întrevederi
este atent întocmit, niciodată
l ucrurile nu merg în derivă. Din pă
cate, rareori se depăşesc reg u l ile
unui schimb bine reglat de întrebări
şi răspunsu ri, dialogul rămâne o
a lternantă de enunturi,
nu se încăl
'
zeşte la unctul de fuziune i ntelec
tuală la care ar fi devenit o piesă de
teatru su i-generis.

p

Adr i a n Mihalache

�soona

lumii

Un teatru
de reinventat
ragă Michel Tan ner, Îmi face
plăcere să vă revăd Întorcân
du-mă de la Paris, unde, deşi
lumea bună teatrală era deja plecată
la Festivalul de la Avignon, am avut
totuşi ocazia să văd două mari suc
cese ale ultimei stagiuni: Copenhaga
de Michael Frayn la Theâtre de
Montparnasse şi Atelierul de Jean
Ciaude Grumberg la Hebertot. Am fost
oarecum surprins să văd doi regizori
de prestigiu - Michael Blakemore şi,
respectiv, Gildas Bourdet - punându-se
necondiţionat, din proprie voinţă, în
slujba textului, să văd actorii pliindu-se
cu atenţie pe intenţiile autorilor, care
mijeau din umbra replicilor. Totul era
făcut, ca să spun aşa, ad majorem
auctoris g loriam. Credeţi că e vorba
despre o Întoarcere la respectul faţă
de text şi faţă de autor, că regizorii
renunţă la dictatura lor atât de
Îndelungată În favoarea autorului,
care acum revine din exil ?

D

Dia log cu M ichel Ta n ner, d i rectorul teatru l u i " La fa brique de
theâtre" din Mons, reg i u nea H a i na ut, Be l g i a . Acest d i a log a
avut loc, în elega ntu l sed i u a l teatru l u i con d u s d e reg izor u l
M ichel Ta n ne r, v i n e r i i 7 i u l ie 1 999, cu ocazia vizitei î n Belgia
a colaborato ru l u i nostru Ad rian M i ha lache.

Părerea mea este oarecum la mijloc,
şi afi rm aceasta într-o manieră
intenţionat paradoxală. Cred că ceea
ce aţi văzut la Paris reprezintă destul
de exact rea l itatea a ceea ce
în�eamnă astăzi teatrul privatizat.
Marele text al lui Grumberg, care
este rea l mente foarte elocvent,
alături de unul dintre stâlpii teatrului
comercial anglo-saxon, Frayn. Mai
sunt mu lţi alţii. Spectacolele acestea
- chiar şi minunatul Gru mberg, care
ne-a încântat pe toţi atunci când a
fost scris, adică în 1 979 - reprezintă
acum exemple tipice de teatru de
divertisment.

Este adevărat că, În cazul spectacolu
lui Atelierul, se miza pe dorinţa
comună a spectatorilor de a vedea "o
felie de viaţă ", personaje de toate
zilele, fiecare cu micul său destin etc.
În schimb, Copenhaga era un proiect
Îndrăzneţ, pornind de la o temă sofisti
cată, nici mai mult, nici mai puţin
decât principiul incertitudinii din fizica
cuantică aplicat relaţiilor interumane.
Am văzut un public supus unei
Încercări deloc uşoare, care se arăta
cooperant, gata să Înveţe, gata să
pornească spre necunoscut. Nu vedeţi
În asta o recrudescenţă a plăcerii pen
tru replica inteligentă, pentru spiritul
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vioi, sclipitor, pentru ceea ce englezii
numesc "the wit" ?

Cred, în primul rând, că Parisul nu
este exemplul cel mai bun pentru
viaţa teatrală de astăzi. Cel puţin, nu
pentru teatrul care-mi stă mai mult
la suflet. Publicul - în provincie, nu la
Paris - este un public captiv, un public de ostatici. La noi, în Belgia,
nimeni nu poate afirma că ar exista
un public fără componenta sa stu
dioasă, omogenă, formată din elevi
şi studenţi. Dacă nu ai studenţi în
sală, atunci nu ai pe nimeni. Deci,
proiectele noastre trebuie să fie
legate de programa şcolară. Direcţiile şcol ilor, profesorii ne spun:
"Suntem de acord să venim la teatru
numai dacă ne oferiţi un Marivaux,
un Racine, in extremis un lonesco
sau un Beckett". In nici un caz un
autor contemporan ca Grumberg
sau Paul tmond, autori pe care nu-i
cunoaşte nimeni şi de care nu-i pasă
nimănui, nefiind studiaţi în clasă.

1
1

Acesta este un pericol, într-adevăr.
Nu cred că am reuşit să scap.

1 Sunteţi cunoscut prin felul autoritar în
1 care conduceţi teatrul şi este firesc să
1 fiţi autoritar, de vreme ce ţineţi la stil.

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

.

!

1

1

j

1

1

i

Constrângerile de tot felul ne i mpun 1
simplificări: numim "clasic" ceea ce
se învaţă la şcoală. Conceptul garan- !
tează nu calitatea, ci audienta.
!

1

Nu cădeţi atunci în capcana didacti- !
cismufui? "lată ce trebuie jucat, iată 1
!
cum trebuie jucat!".

1

devăr, tentantă, tocmai pentru că nu
este realistă. Să nu uităm însă că
rolul meu este şi să-i fac pe oameni
să iubească teatrul, să-i fac să spună:
"lată, teatrul înseamnă şi asta, şi
asta . . . ". Trebuie să le arăţi oamenilor
că teatrul este ceva amuzant şi că
poţi fi distractiv chiar atunci când
joci clasici. Mie îmi place să arăt
partea de dramă, chiar de tragedie,
care se află în comediile cele mai
uşoare. N u mă interesează să fac
publicul să gândească, vreau însă ca,
prin spectacol, să-i ad �c în conştiin!ă
.
o sene de lucrun ascunse m
i nconştientul său - indiferent că
acesta este de tip freudian sau jungian, nu contează. Aş dori ca spectatorul - noi am vorbit despre public,
dar a m înţeles mereu prin asta spectatorul - să nu iasă de la spectacol
aşa cum a intrat. Dar nu vreau nici
să-i încarc conştiinţa, în bine sau în
rău, vreau pur şi simplu să i-o modific, să fac să-i apară, măcar pentru o
secu ndă, lucrurile pe care le-a
îngropat în uitare din voia lui sau din
cauza presiunii mediului.

Ceea ce spuneţi se apropie de dorinţa
lui Rimbaud ca arta să schimbe viaţa.
Dar, dacă vreţi să-I modificaţi, să-/
mode/aţi pe spectator, ar trebui să-/
cunoaşteţi foarte bine din start. Cum
adaptaţi repertoriul teatrului pe care-/
conduceţi la specificul comunităţii în
care sunteţi integrat?

Cred c ă suntem d e acord asupra faptu lui că teatrul este o artă minoritară.
Subliniez: minoritară, nu elitară. Pe
de altă parte, suntem mai puţi n de
acord asupra fa ptului că oameni i
care intră într-o sală de teatru trebuie în mod obligatoriu să ştie ce au
venit să vadă. Eu lucrez asupra
formei, propun un tip de lectură.
Actul de a participa la un spectacol
este un act conştient, de voinţă. Prin
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1

urmare, spectatorul ştie, sau crede
că ştie, de ce a venit acolo.

A tunci nu-i propuneţi spectatorului
decât piese! pe care acesta le-a mai
văzut sau le-a citit. Vreţi să-/ faceţi să
! Nu sunteţi tentat să extindeţi această ! regândească ceea ce deja ştie.
autoritate la nivelul publicului? TeaCa urmare, un contact prealabil cu
spectatorul este absol ut necesar.
1 trul subvenţionat ar putea ajuta la
realizarea unei utopii: publicul, aceCum realizaţi acest contact în afara
astă parte integrantă a spectacolului,
evenimentului teatral propriu-zis?
1
să nu mai fie lăsat la voia întâmplării,
Printr-o echipă de animatori.
să fie selecţionat aşa cum se face cu l Pe care tot dumneavoastră o "puneţi
actorii. De ce un simplu bilet de intrare . în scenă"?
să dea dreptul de a asista la spectacol?
Ar fi imposibil. Un animator trebuie
Spectatorii ar trebui admişi pe baza
să fie un mediator. El face parte din
1 unei audiţii organizate de regizor, ast- ech i pă, poate fi scenograful, u n
fel încât s ă nu intre decât cei care ! actor, regizorul, nu contează cine. El
1 împărtăşesc valorile şi stilul specta- propune o lectură posibilă, lectura
colufui.
i lui, asupra spectacolului.
l Această idee năstruşnică este, într-a- 1 Nu este aceasta funcţia criticului?

Ar fi vorba, aşadar, de un certificat de 1
calitate, de un fel de acreditare.

�

'l
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1 Diferenţa di ntre critic şi mediator

i

constă în primul rând în aceea că
1 primul este complet străin procesu
1 lui de creaţie. Altfel, ar fi o catastrofă.
1 Un critic n-are nimic de a face cu dis
1 cursul artistic. El nu are o perspectivă
artistică, ci una culturală. Cred că tre
l buie neapărat să distingem demer
i sul artistic de cel cultural.
1 Care ar fi criteriul distinctiv? Cum să
i trasăm demarcaţia dintre artă şi eul

1

1 tură?
1 Să fim foarte limpezi: cultura este
l inamicul art�i.
,

Argumentaţi!

1 Demersul artistic este în mod nece

1 sar individual, este o frenezie indi

1 viduală raportată la existent. Este un
i demers . . .

i . . . care
1

creează discontinuităţi în
ţesătura semnificaţiilor, care propune
o lume aparte, autonomă, distinctă de
ambientul simbolic.

Aş merge până la a afirma că demer
sul artistic trebuie să preceadă d is
cursul sociologic, ca şi pe cel politic.
Dacă arta nu vine înaintea politicu
l ui, ea este condamnată să se pună
în slujba lui . . . .

. . . şi să devină propagandă. S-a văzut
asta de mult. Totuşi, s-a văzut şi artă
propagandistică de calitate. Şi, în
cazul acesteia, discursul politic prece
da demersul artistic.

Tocmai am văzut o piesă de Brecht
pusă în scenă ca pe vremea l u i
Brecht.
Nu mai ţine, nu-i aşa?

Ei bine, am plecat la pauză. Eu, care
sunt fiul lui Brecht, nota bene!

Ca orice fiu, vă ucideţi tatăl pentru a
vă putea maturiza?

Bineînţeles, răspunsul este da! Dar,
în plus, găsesc că este penibil să
montezi Brecht ca în 1 956, cu teoria
distanţării, cu song-uri, cu proiecţii
de imagini. Eu, care am văzut toate

marile spectacole brechtiene la tim
pul lor - Opera de trei para le,
Coriolan, Omul cel bun din Seciuan
- ajung să spun "ce-o mai fi şi cu
această prăfărie?". Dar recunosc că,
pentru criticii interesaţi de istoria
culturii, toate acestea au un aer pres
tigios, remarcabil.

Aţi ocolit oarecum întrebarea. Nu
despre valabilitatea montărilor brech
tiene era vorba, ci despre supra
vieţuirea unui teatru care se re
cunoştea deschis ca fiind de propa
gandă.

Când îl recitim astăzi pe Brecht, a na
lizăm cu totul a ltceva decât ceea ce
părea esenţial în epoca sa.

Opera lui Brecht este deci destul de
bogată pentru ca să subziste destulă
substanţă vie după ce s-a extirpat tot
ceea ce este atrofiat?

Putem spune acelaşi lucru şi despre
Sofocle, despre orice dramaturg care
a scris coruri. Corul este propagandă,
vocea Puterii. Toată lumea o stie.

i

Nu este corul vocea domnulu 'Toată
lumea"?

Nu, este vocea Puterii. Dacă n-ar fi
aşa, corul n-ar fi omogen. Nu e vorba
decât de bătrâni, de fecioare etc. Nu
există un amestec de tipuri, de aceea
vocea corului nu este vocea omului
mediu.

Corul este expresia doxei, a locului
comun general acceptat.

Exact. Să încercăm să desluşim astăzi
care era latura i nconştientă care a
su bîntin s opera celor trei tragici
greci - Eschil, Sofocle, Euripide - la
nivelul corifeului, al lui Tiresias, la
nive l u l
coru l u i,
toate
aceste
recurenţe care apar în tragedii. _Îţi pui
problema: "era oare autorul credin
cios, era pios, credea în existenţa l u i
Dumnezeu?". D e exemplu . . .

O clipă! Văd că reformulaţi pro
blemele fundamentale ale tuturor tim
purilor nu în limbajul antichităţii, care
era cel al tragicilor greci, ci în limbajul
ideologiilor contemporane cu noi.

Îmi asum cu dragă inimă această
opţiune. În caz contrar, aş fi aseme
nea celor care conti n u ă să facă
Brecht ca în anii '50, ceea ce am con
venit că nu ne mai interesează.

Aţi realizat un spectacol cu o piesă pe
care puţini oameni de teatru în
drăznesc să o abordeze, Neguţătorul
din Veneţia. Care sunt problemele
timpului nostru, pe care le-aţi abordat
montând această piesă?

În Neguţătorul din Veneţia este
vorba despre gestionarea diferenţei.
Am vrut să insist asupra fa lsul ui,
asu pra falsei realităţi a stă rii de
l ucruri, asupra personalităţii false a
oamenilor. Mi-am dat seama că se
putea trata respingerea d iferenţei eu sunt foarte egalita rist, foarte
deschis, deloc rasist - fără a recurge
numaidecât la vocabularul umanist

al Drepturilor omului şi fără a te refu
gia în lumea valorilor umanitare (tre
buie să-ţi iubeşti aproapele etc.). Am
preferat să abordez tema u rii între
două persoane ca un caz particular
a l paradigmei u niversale a URII.

j ucat comedie shakespeariană,
Bassanio şi Portia nu sunt Romeo şi
Julieta.

Aş vrea să citez în această privinţă
excelentul eseu al Magdalenei
Boiangiu din numărul 1 3 a l revistei
"Scena", pe care aţi avut amabili
tatea de a mi-I dărui. "Este greu să
faci din Shakespeare un aliat a l lui
Hitler, dar nici să-I transformi într-un
membru al lui Amnesty International
nu merge". O altă exegetă de origine
româ nă, Myra losif-F isc h ma n n , a
făcut o remarcă foarte interesantă
despre spectacolul meu. Dar, mai
întâi, cred că dezbaterea filosemit/
a ntisemit nu este consubstantială
'
piesei. De a ltfel, d u pă m i n e, n u
evreul Shylock este personaj u l cel
mai important, ci Portia. Myra
spunea că dintotdeauna s-a văzut la
teatru fie un Shylock jalnic, fie unul
nemilos. În spectacol u l meu, se
putea vedea, pentru prima oară, un
Shylock demn. Nebun de furie şi de
disperare, căci era văduv şi fiica lui
plecase, lăsându-1 singur. El solicită
prietenia şi prietenia îi este refuzată.
Ca urmare, cade pradă u nei nebunii
furioase. Fiica l u i, singura care-I
putea i ntegra l u mii, societăţii,
pleacă, răpită fiind (aici am forţat
puţin textul, dar nu contează) de pri
etenul imund al lui Bassanio. Shylock
înnebuneşte de furie, de aceea îşi
reclamă datoria cuvenită. S-a spus că
piesa este antisemită pentru că se
vede acolo un evreu dorind să taie o
bucată de carne d i ntr-un creştin.
Dar, daţi-mi voie, toţi evreii ieşiţi din
lagăre şi-ar fi ucis cu plăcere călăii!
Or, cred că eu am mers mult mai
departe în ceea ce am încercat să
arăt. Portia îl condamnă şi, în acelaşi
timp, îl salvează pe Shylock, pentru a
nu da voie noii societăţi - o societate
democratică şi homosexuală - să
preia puterea în întregime, împotri
va raţiunii. Îndeosebi, ea îi împiedică
pe Antonio şi pe Bassanio să preia
puterea absolută asupra ei, care este
singură. Ea interzice noii societăţi - şi
acesta este un element premonito
riu - să instaureze o putere mas
cul ină, discreţionară, o împiedică,
într-un cuvânt, "să ia totul". Ea îi
prinde pe Antonio şi pe Bassanio şi
cu asta totul ia sfâ rşit. Povestea
i n e l u l u i pe care-I încredi nţează
amantului lui Bassanio - căci este evi
dent că Antonio şi Bassanio sunt
amanţi, e scris acolo . . . Vă amintesc
că am distribuit în rol u rile Portia şi
Bassanio doi actori bătrâ ni. N-am

Da, este evident că cei doi şi-1 ·d is
pută pe bietul Romeo. Confl ictul
homosexual există şi în Hamlet.

Credeţi că felul în care Shakespeare
tratează subiectul poate fi considerat
astăzi ca fiind "corect din punct de
vedere politic"?
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Deşi o legătură subtilă există între
aceste piese. Adevăratul conflict din
Romeo şi Julieta nu este cel dintre
Capulet şi Montagu, este cel dintre
Julieta, care este principiul naturii, al
soarelui, şi intelectualul rodat Şi per
vers care este Mercutio.

Aţi întreprins în Neguţătorul din
Veneţia o lectură care traversează
aproape întreg teatrul shakespe,arian.
Persistenţa temei homosexualităţii nu
vă sugerează să abordaţi dezbaterea
intelectuală privind rolul culturii gay în
redefinirea identităţii persoanei umane?

Lucrurile sunt în acelaşi timp simple
şi complicate. N u voi prezenta nicio
dată un autor care se reclamă în
exclusivitate de la cultura gay.

Nu este aceasta o politică directorială
cam represivă? Îi refuzaţi pe Koltes, pe
Copil

Dacă aceştia a r afirma "Noi facem
teatru gay", nu i-aş prezenta nicio
dată. Am un prieten foarte apropiat
care, slavă Domn ului, încă trăieşte,
se numeşte Rene Daniel Dubois şi
este un homosexual decis, dar care
refuză să reprezinte exclusiv cultura
gay. Scrie teatru, dar nu teatru
despre homosexuali pentru homo
sexuali. Altfel, de ce nu un teatru
exclusiv pentru vârsta a treia, sau un
teatru pentru surzi? Am văzut deja
ce aberaţie este teatrul pentru copii.
Desigur că înclinaţiile sexuale ale
a utorul u i sunt decela b i l e în, de
pildă, În singurătatea câmpurilor de
bumbac a lui Koltes. Dar aceasta nu
este o piesă cu teză gay. Deriziunea
extraordinară a lui Copi nu are, nici
ea, nimic de a face cu homosexuali
tatea autorului. Homosexualitatea,
în sensul de cult u ră închisă în
ghetou, nu mă i nteresează deloc.
Găsesc că mişcarea "gay pride" este
expresia prostiei supreme.

Cum reuşiţi totuşi să vă racordaţi
repertoriul şi demersul artistic .acestor
realităţi atât de ambigue? .

Care realităţi a m bigue?

Feminismul,
mopolitismul.

..

·

naţionalismul,
·

cos-

La noi, feminismul este o miscare
esenţială care a apărut în jurul a nu lui
1 955. Toate studiile mele - de Drept,
de filosofie, de teatru - a u fost mar
cate de această problemă. Acestea
fiind spuse, nu sunt feminist, dar ştiu
că fenomen u l există şi găsesc că
revendicările fem i n i ste sunt de
natură politică. În timp ce reven
dicările gay n-au nimic politic. Avem
un vice-prim ministru homosexual şi
nimeni nu zice "Ce mai e şi cu pe
derastul ăsta?".
47

�

lumii
Nu, folosesc întâlnirile d i n şcoli, din
instituţii. Mă sprijin pe munca ani
matorilor culturali. Eu însumi petrec
mult timp în şcoli prezentându-mi
proiectele.

Principiul teatrului meu este el însuşi
pus în cauză. Eu lucrez asupra
g rotescului şi aceasta mă ajută să
nu-mi contemplu mereu propriul
buric. Mă ajută să nu l ucrez prin
introspecţie. În felul acesta, nu mă
concentrez asu pra calităţilor, ci
asu pra defectelor mele. Grotescul
mă ajută să dobândesc simţul ridi
colului.

Mergeţi şi În societăţi comerciale, În
Întreprinderi?

Acolo merge mult mai g reu, nu sun
tem în Franţa.

Teatrul nu nunai c ă n e oferă perspecti
va, ne şi ajută să ne eliberăm de
demoni. "Să-ţi arunci demonii" - am
auzit această expresie la Maria
Casares.

Este, desigur, u n fel de catharsis.
Există însă si un fel de teatru care nu
face decât să-i cheme, să-i confirme
pe demoni.

Revendicările, politice sau nu, intere
sează mai puţin. Discursul identitar
este interesant pentru că este capabil
să modifice percepţia noastră asupra
propriei persoane, să declanşeze rein
ventarea ego-ului.

Care? Daţi-mi un exemplu.

Teatrul de bulevard.
De ce?

Pentru că este un teatru al identi
ficării.

Credeţi că suspansul excitant al piesei
"bine făcute'� care ne dă fiori, nu este
decât un ingredient al teatrului de
identificare?

R�inventarea identităţi i ţine mai
mult de dezbaterea naţionalism/cos
mopolitism. Aceasta este o problemă
care mă îngrijorează mai mult decât
cele pe care le-am mai atins. Naţion
alismul este un cuvânt care mă sperie
şi ale cărui înţelesuri în parte îmi
scapă. Sunt un copil al războiului, am
fost crescut într-o totală necu
noaştere în privinţa pasiu nilor na
ţionaliste, de aceea simt că există
fragmente de discurs care-mi scapă.

Da, dacă îl face pe spectator să se
identifice cu personajul. Spuneam
adineauri că doresc ca spectatorul să
cunoască sfârşitul, tocmai pentru a
elimina orice excitaţie neesenţială.

Dar dacă abordaţi un autor contem
poran, ca Paul tmond, dacă faceţi o
premieră absolută?

Atunci le povestesc subiectul.

Cum asta? Veniţi În persoană pentru a
spune un fel de prolog?

Cum aţi reuşit să vă ''puneţi În scenă" sen
timentul complex faţă de naţionalism?

De ce În Franţa e mai uşor?

Pentru că există consiliile de condu
cere. Jean Vilar a ştiut foarte bine să
le folosească.

Ce relaţie stabiliţi cu oamenii care vin
la teatru mai mult ca să fie văzuţi
decât ca să vadă?

Obişnuiesc să strâng personal mâna
a cel puţin jumătate din spectatori.
Le ofer, în foaierele din "La fabrique
de theâtre", un spaţiu decorat cu
îngrij i re, u nde ei pot evolua cu
plăcere şi folos. Dar avem încă multe
de făcut pentru a regăsi rol u l
esenţial a l teatrului de a ltădată,
acela de a conserva virtuţile atenie
nilor.

Vi s-a părut că teatrul românesc
reuşeşte Întrucâtva să dezvolte
virtuţile românilor?

Cunosc destul de bine teatrul d i n
Galaţi şi p e fostul lui director, exce
lentul regizor şi animator cultural
Adrian Lupu. M-au impresionat rea
l izările şi proiectele sale, iar vestea
înlăturării l u i de la conducerea
teatrului m-a mâhnit profund. Faptul
nu face decât să confirme dificul
tatea de a progresa în ceea ce
priveşte virtutea.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

talon de abonament
pentru România

3 luni • 30 000 lei

6 luni • 60 000 lei

pentru America

pentru Europa

3 luni • 20 USD

3 luni • 20 USD
6 luni • 39 USD

6 luni • 39 USD

1 2 luni • 68 USD

1 2 luni • 70 USD

Nume

-------

Prenume

------

Sex

Vârsta

___

Ocupatia

_______

__
__
__
__
__
__
__
_
__

Adresa

------

Localitate

__:J udet

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Cod Poştal
Data

Telefon

11

Semnătura
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Portret-flash
·
al teatrului american

umărul mare de săl i de teatru
şi varietatea spectacolelor, ca
genuri, sti lu ri şi m ij loace
materiale implicate, a r fi cele mai evi
dente caracteristici ale a rtei scenice
practicate peste ocean. Broadway-ul
newyorkez este i mperiul d ivertis
mentului, al musicalurilor şi comedi
ilor care aduc încasări fabuloase. Pe
marele bulevard, comercialul este
deviza teatrelor, care oferă, mai ales
turiştilor, variante plăcute de petre
cere a timpului liber. Pe Broadway
arta scenică este o afacere bună,
pentru că bulevardul e inclus în toate
traseele turistice, aşa încât nu poţi
spune că ai fost la New York dacă nu
ai ajuns şi acolo.
Musicalul, cel mai specific produs
a merican în domen i u l teatra l,
retrăieşte acum o perioadă glorioasă,
reluând titluri clasice ale genului, ca
Su netul muzicii, Fantoma de la
Operă, Mizerabilii, Chicago, Cabaret,
On the Town, dar şi încercând să
impună titluri noi: Miss Saigon, o
poveste de dragoste între o tânără
vietnameză şi un soldat american,
consumată, în anii 70, undeva în
Pacific; Jekyll şi Hyde, varianta muzi
cală a romanului lui Robert Louis
Stevenson, Footloose, povestea unui
copil care vrea să demonstreze că a fi
tânăr nu este un păcat etc. Multe din
tre musicaluri preferă calea cea mai
sigură către succes, reluând subiecte
deja consacrate de alte arte, mai ales
de cinematograf. Figurau pe afişele
de pe Broadway Regele Leu, Fru
moasa şi Bestia, Peter Pan, Titanic.
într-un top al preferinţelor publicului
amator de musicaluri, pe primul loc
se situează Cats de Andrew Lloyd
Weber, inspirat de una dintre scrie
rile lui T.S. Eliot, care urmăreşte mu
zical evoluţia a douăzeci şi trei de
dinamice feline. Cariera spectacolu
lui a început la Londra, în 1 98 1 . Un an
mai târziu, Cats poposea pe Broad
way, iar de atunci se joacă aici
neîntrerupt, fiind cel mai longeviv
spectacol, care nu a mai ieşit de pe
afiş de la data premierei. Musi
calurile, cu rare excepţii, sunt opera
unor muzicieni valoroşi (Gershwin,
Bernstein, Weber sunt numai câteva

N

Cea m a i i m porta ntă p reocu pa re a teatru l u i a merican este
entertain ment- u l . În a n sa m b l u l ei, c u l t u ra a merica nă este g â n 
d ită astfel încât s ă ofere middle class-u l u i m ici b u c u r i i s p i rituale
ca re, d u pă o zi sa u o săptă mâ nă d e m u ncă, să relaxeze.
America n u l med i u n u merge la teatru pentru a ieşi de aco l o
ma i preocu pat o r i m a i întri stat decât a i ntrat. "Culture is fun ",
defi n iţia concentrată a c u ltu r ii am erica ne, se potriveşte şi
teatru l u i de peste ocea n, d om i nat, ca structu ră repertoria lă, de
s pectacole m uzica le ş i comed ii, d a r ofe ri nd reprezentaţii pen
tru cele mai va riate ş i mai prete nţioase g u stu ri. America n i i
merg frecvent la teatru, i a r cozi le la casele de b ilete s u nt
frecvente. Depri n derea se dato rează şi fa ptu l u i că peste ocea n ,
ca şi în câteva ţă ri occidenta l-eu ropene, fa m i l ia riza rea cu a rta
sce n ică începe încă de la coleg i u , u nde toţi elev ii u rmează c u r
s u ri de d ramă, u rcâ n d pe scenă în postu ră de i nterpreţi, dezi n
h i bâ nd u-se şi înţele â nd fenome n u l teatra l d i n i nterior. De
aceea, spectato rul d e teatru din " l u mea nouă" e u n u l avizat.

g

nume), pe scenarii scrise deliberat pe
gustul publicului, iar fiecare dintre
ele lansează un hit, în semn de iden
titate muzicală. Transpunerile lor
scenice cer costuri foarte ridicate,
motivate de spectaculozitatea sce
nografiilor şi de mărimea onorariului
protagoniştilor. Orice spectacol de
acest fel este realizat cu maximum de
profesionalism şi pus la punct în cele
mai m ici deta l i i. Altfel nu ar da
nimeni 50 de dolari pe un bilet!
Dacă ieşi de pe Broadway, pătrunzi
într-o altă secţiune care a făcut isto
ria teatrului de peste ocean, "off" şi
"off-off" Broadway, unde, în teatre
mai mici, lucrează creatorii dornici de
inovatie. Aici se află "La MaMa E.T.C",
aici Ba sil Twist a prezentat, în pre
mieră mondia lă, un spectacol de
păpuşărie acvatică, manevrând, în
acordurile "Simfoniei fantastice" a lui
Hector Berlioz, figuri abstracte într-un
bazin cu 500 de galoane de apă. Aici
poţi vedea spectacole realizate pe
textele l u i Sam Shepard, David
Mamet, Marsha Norman, extrem de
multe one man-show-u ri, comedii,
comedii interactive (în desfăşurarea
cărora se implică si publicul), specta
cole de dans. î n tr-un oraş cu o
https://biblioteca-digitala.ro

asemenea inflaţie de teatre - peste
40 numai pe Broadway - şi cam 1 00
de spectacole pe seară, nu e uşor să
atragi atenţia şi să ai public. De
aceea, fiecare încearcă: un gen spec
taculos, un titlu ori un autor celebru,
o vedetă pe afiş. Un a lt element
curent a l New York-u l u i teatral,
foarte gustat de public, sunt clu
burile de noapte cu programe co
mice. În asemenea locuri s-au lansat
J i m Ca rrey, Tim Allen (ambii, la
"Da nger's Field"), Jerry Sei nfeld,
Robin Williams (la "Stand U p N.Y."),
toti făcând ulterior strălucitoare cari
er� cinematografică.
La Washington situaţia e cam aceeaşi,
din perspectiva scopului pe care şi-1
propune arta scenică: entertainment
u l . La National Theater se afla în
turneu capul de afiş al Broadway-ului,
musicalul Cats, adus în capitală da
torită enorm ului succes de casă. Con
siderat cea mai veche institutie de
acest fel (1 835 e data înfiinţă rii lui),
National Theater este cunoscut ca
"teatrul preşedi nţilor", dar îşi des
făşoară activitatea la parterul anost a l
unui building cu locuinţe şi birouri.
Nu este un teatru de repertoriu şi nici
nu are o trupă stabilă, programul său
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artistic constând în aducerea la
Washington a musicalurilor de succes
de pe Broadway. Un teatru interesant
este Ford's Theatre, considerat un loc

istoric deoarece aici, în 1 865, chiar în
timpul unei reprezentaţii, a fost asasi
nat preşedintele Lincoln. Clădirea din
secolul XIX păstrează aspectul de
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atunci al interiorului şi poate fi viz
itată ca un muzeu. Aici se montează
preponderent (tot) musicaluri ( 1 9
dintre ele a u fost produse în premieră
mondială) şi piese despre personaje
americane celebre (Henry Truman,
Martin Luther King, Mahalia Jackson).
Unul dintre cele mai marcante teatre
de repertoriu din Washington este
The Shakespeare Company, care
montează Shakespeare şi piese ale
autorilor considerati clasici. Aici, în
afara spectacolelor: foarte impor
tantă este latura educativă: teatrul
este deschis publicului în orice com
partiment al său; săptămânal sunt
organizate întâlniri de lucru cu elevii;
la câteva zile după premieră, se
poartă discuţii cu publicul pe margi
nea nou lui spectacol; trupe ale
colegiilor pot veni şi juca aici scene
din Shakespeare; lunar au loc specta
cole-lectură.
În America o atenţie deosebită este
acordată teatrului etnic. Teatrul afro
american, teatrul spaniol sau evre
iesc funcţionează pentru ca particu
laritătile culturale ale acestor comu
nităţ( să fie păstrate. Cu aproape un
deceniu în u rmă, 1 5 compa n i i
teatrale ş i peste 600 de teatre profe
sioniste au constituit African
Continuum Theatre Company care
urmăreste "teatrul african si afro
americ�n din diaspora", iar la vrem�a
călătoriei mele, la Washi ngton se
juca Hecuba de Euripide adaptată de
poeta de culoare Marilyn Nelson.
Teatro de la Luna este cel mai tipic
reprezentant al teatru lui hispanic,
prezentând simultan, în engleză şi
spaniolă, marile creaţii dramatice ale
acestui spaţiu lingvistic.
La capito l u l teatre i n edite, a ş
include T h e First Amendment Thea
tre şi America n Century Theatre.
Primu l prezintă piese care răspund
"cu o voce proaspătă" celor mai
urgente probleme de azi (pol itice,
emoţionale, spirituale, sociale), iar
pe afişul acestei stagiuni figurau Dr.
Faustus de Christopher Marlowe şi
Poveşti d u pă F raţii Grimm. The
American Century Theatre u rmă
reşte în special reprezentarea unor
piese a mericane. Se jucau Arthur
Mil ler, Eugene O'Neill, dar şi Zona
crep u sc u la ră, adapta rea pentru
scenă a câtorva dintre episoadele
serial u l u i de televiziune cu acelaşi
n ume.
Teatrul american încearcă în orice
chip să cucerească succesul. Dar
acest "orice chip" nu face rabat la ta
lent şi profesionalism. Iar sistemul
concu renţial, d u pă care "lumea
nouă" functionează, le cere tuturor
să se afle mereu în formă maximă.
Altfel, nu urcă pe scenă.
Oltiţa Cîntec
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