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u identific întotdeauna moda cu formele fără fond. Uneori, însă . . .
În primii ani ai socialismului românesc, ni se înşuruba cu de-a sila
imaginea unui Hegel cu capul în jos, conform viziunii onirice a
celui mai mare dialectician al tuturor timpurilor, Leninşistalin. Toţi
activiştii, mai ales cei care nici nu auziseră de filosoful genTian,
adoptaseră moda lui Hegel întors. Nu apucaseră însă bine comu
niştii să-1 răstoame pe Hegel, când, din penumbra disidentei, se ivise moda citării
lui Kierkegaarcl., Heidegger şi Barthes, pe care-i invocau mai abitir cei ce nu-i citi
seră. Moda este, în general, un ansamblu de fonne raportat la un ansamblu de
conţinuturi şi de contexte. Sau, eventual, la nimic.

În şcoala cinematografică naţională, despre care unii afmnă că nu există, se isca.se,

prin anii şaizeci, moda calului alb, apariţie aproape la fel de frecventă ca aceea a
absolventilor doritori

să meargă la ţtră. Cu timpul, calul alb a făcut loc porumbeilor

albi. Mai nou, se poartă în fll.m limbajul frust, cu influenţe dn
i
dicţionarele argotice
şi cu termeni absenţi din toate dicţionarele.
Cel mai des s-au schimbat m6dele în teatru. Liviu Ciulei a introdus costumul mixt,

care acoperea mai multe epoci şi care dădea reprezentaţiei un aer de eclectism
distins, elegant şi o tentă universalistă. Au urmat salopetele izomorfe, cămăşile şi
cearşafurile albe şi, în cele din urmă, nudurile. A existat - şi mai există - moda
punţii de flori japoneze, a stroboscopului, a lumânărilor şi fădiilo1� a crucilor, a
fumului de pe scenă

cu

prelungire în sală . Moda agresiunii asupra spectatorului a

evoluat de la inocenţă (şoapte la ureche, mângâieri, îmbrăţişări), la violenţă

(îmbrânceli, ghionturi, trageri de batbă, de bretele sau de curea). De curând, moda
teatrală a intrat pe teritotiul lui Traian Băsescu. Într-un spectacol cu o piesă de.
Moliere se aude puraind obsesiv o locomotivă, iar în alt spectacol locomotiva intră,

flZic, în scenă printre personajele lui Caragiale. Ambele spectacol<'f sunt valoroase,

remarcabile. Mă tem însă de momentul când moda loco1notivei va

fi

preluată ca

atare de spi1itele mediocre. Vom vedea atunci, probabil, o grevă ceferistă în Mult

7g0010t pentru nimic.

Dumitru Solomon
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Petre Gheorghiu:

"Exagerăm niţel,
mintim un PIC
.

.)

•••

ziu ei să aducă aceste personaje pe scenă.
Cum să vă spun, ceea ce făceam eu erau
lucruri plăcute, frumoase, chiar dacă să
vârşite cu sacrifi cii. Nu am aşteptat nicio
dată un câştig mat�rial; de multe ori le dă
deam tinerilor să mănânce, îi primeam să
doarmă la mine. În munca aceasta, natura
e un stimulator important Mergeam îm
nă la munte, sau doar în afara
lui... Acolo

tramvai.
mereu că
atât de putit\, m-am infuriat şi luna
toare le-am cerut� şaizeci de lei ! Sunt
însă mulţumit, când ml uit la tele:viac:lr,:"'

ei a însemnat o bucurie şi fiecare
ere a lor mă ţinea şi pe mine tânâr.
buia să gândesc asemenea lor, să simt ca
ei ca să-i pot ajuta. Întotdeauna am soco
tit că cel dintâi elev, la lecţiile pe care le
predam, eram chiar eu. Calitatea mea a
fost dintotdeauna intuiţia, capacitatea de
a vedea dincolo de text şi dincolo de per
soană. A.sUzi lucrul acesta e mai puţin im
portant, profesia -de actor intră tot mai
mult în sfera cOI'Tiei:'CiaL1ut $1 asta nu duce
decât la scăderea valorikir.
Cu tinerii nu poţi, nu trebuie � fad numai
teatru; eu i-am � SI fie mai alf:S oa
meni. Abia pe urTl\! ii Tndemnam si iu
bească această profesie. $i asta nu se face
stând închis intre zidurile unei încăperi.
Mergeam împreună în gară, priveam tre
cătorii şi ne străduiam să le desluşim pre
ocupările, indeletnicirile... incercam să le
reconstituim biografia pentru ca mai târ-

�

6

"

care învăţau la Conservator. Se pare că
le-am plăcut, pentru că, dintre toţi stu
denţii, am fost singurul care a primit califi
cativul "excepţional". M-am mirat întâi,
dar mai pe urmă m-am hotărît cu adevă
rat să devin actor. La institutul care toc
mai se înfiinţase, în 1948, se făceau, la un
moment dat, cincisprezece materii. Nici
nu apucasem să le ştiu pe toate, că deja

:

Conservator, la laşi, prin anii '46, vă imagi
naţi, nu se învăţau mai mult de trei mate
rii: actorie, limba franceză şi canto. De
fapt, totul se rezuma la... teatru. La celelal
te examene ni se dădeau note din oficiu.
Cum de s-a întâmplat să devin actor?
Eram coleg de liceu cu Octavian Cotescu,
care, intr-o zi, vine la mine şi-mi spune:
"Hai la Conservator să dăm examen !" Ti
răspund: "Păi eu n-am trecut pe acolo
decât de vreo două-trei ori". Zice: "Păi,
eşti pi listf'. Am dat, aşadar, examen şi am
fost remarcat de o profesoară din familia
Bulandra, pe nume Gina Sandri-Bulandra.
Nu am luat decât un amărît de şase; mai
târziu, însă, s-a înfiinţat Institutul de
Teatru şi au venit cadre didactice din
Bucureşti. S-a făcut o nouă audiţie a celor
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bună. Încă de pe atunci eram atras de
compoziţii; izbuteam să mă strecor prin
tre cei cu o vârstă mai mare decât a mea
şi să joc alături de ei.
Dacă spuneţi că se făcea mai puţină
şcoală, cum de existau totuşi atâtea
vedete ?

Nu e chiar aşa. De exemplu, în seria mea
au început studiile vreo patruzeci de aspi
ranţi, dar actor n-a devenit nici unul. În
liceu eram trei care mai târziu am
îmbrăţişat cu adevărat cariera artistică:
Octavian Cotescu, Dan lordăchescu şi cu
mine.
Care v-a fost calea după absolvirea fa
cultăţii?

La absolvire, sarcina noastră

era

sâ

ne

angajăm Tntâi pe la căminele culturale, dar,
pentru că fusesem "premiantul" clasei,
am primit oferte din partea Teatrului
Municipal, a Teatrului Armatei (actualul
"Nottara") şi a Teatrului Naţional din
Bucureşti. Totuşi, am preferat laşul şi in
locul meu s-a dus, la Municipal, Octavian
Cotescu.
Cât timp aţi rămas la laşi 1

Cinci ani, in care am jucat aproape şaizeci
de roluri; uneori interpretam câte două
trei in acelaşi spectacol. Când am venit la
Bucureşti, in 1956, se auzise deja c-aş fi
un bun pedagog, dar nu numai. Odată,
fiind invitat la doamna Costescu-Duca,
aceasta mi-a spus: "Domnule Gheorghiu,
faceţi canto ! Vă pun casa mea la dis
poz�ie..." Şi nu era oricine, fusese profe
soara lui Ohanesian, a lui Herlea... Era
prea târziu, aveam 26 de ani, aveam soţie
şi copil.

există acum, mai ales dacă e să punem la
socoteală toate şcolile de teatru din ţară.
Ei termină facultatea, iar noi trebuie să ie
şim la pensie ca să facem loc - cui ? Sigur
că au apărut şi oameni talentaţi, dar pe
cei mai mu�i îi vedem cu toţii cum sunt..

cariera dumnea
voastră/

O
întâmplare
destul de stranie

Vi se pare normal ca artiştii să fie pen
sionaţi, sugerându-se faptul că, în felul a
cesta, se face loc in teatru celor tineri/

Nici gând. Nicăieri în lume nu se întâmplă
aşa ceva. Unii absolvenţi se plâng că nu au
loc în teatre, dar sunt atâţia care pătrund
acolo şi nu-i cunoaşte nimeni... Se mu�umesc cu reclame, cu figuraţie... Socotesc,
Tnsă, că, oricum s-ar întâmpla lucrurile în
teatre, ei încă mai au nevoie de noi.
Dincolo de asta, observ că regizorii i
au uitat - sau nici nu au Tnvăţat vrF•()(Im:t

Cum aţi ajuns la Teatrul "Bulandra" 1

Mi-a dat telefon doamna Bulandra la
hotelul unde locuiam (era in timpul
filmărilor la "Citadela sfărâmată") şi m-a
invitat pentru a doua zi la biroul dumnea
ei. Am ajuns mai devreme, am văzut-o
coborînd din maşină, am salutat-o politi
cos. M-a întrebat "Cine eşti dumneata ?".
Ştiam că mă cunoaşte. Mai fusesem la
concursuri, îmi dăduse premii, mă văzuse
la laşi... Aşa că i-am spus: "Doamnă, m-aţi
invitat pentru o discuţie...". "Eu te întreb
cine eşti !"... "Şi eu vă spun că am fost
chemat de dumneavoastră." Ne-am
ambiţionat amândoi, astfel încât atunci
când a exclamat exasperată: "Ăsta e
nebun !", i-am răspuns politicos: "Sărut
mâna, doamnă" şi am dat să plec. A stri
gat după mine: "Hai, domnule Gheorghiu,
vino, te aştept !" M-a angajat, apoi m-a
ajutat să-mi găsesc şi locuinţă - eu nu
eram prea descurcăreţ.
Aţi jucat mult sub indrumarea lui Liviu
Ciulei, având parteneri excepţionali...

Prima lui montare la Municipal a fost
in care am jucat
şi eu. Pe vremea tinereţii mele, cu fiecare
nou spectacol redeveneam elevi. Discu
tam, analizam fiecare rol. Acum se trece
cu mare uşurinţă peste lectura la masă, se
ajunge pe scenă fără pregătire, fără o sta
re anume creată. Cei mai mulţi dintre re
gizorii tineri nici nu ştiu despre ce este
vorba în piesa pe care o pregătesc. Nu e
firesc ca ei să renunţe la poveste, la
înţelesurile sale ascunse. Apoi, dacă e să
vorbim despre actorii tineri, pe cei mai
mu�i dintre ei nu i-aş fi primit nici măcar
ca elevi ... Pe urmă, nimeni nu se gândeşte
la disproporţia dintre numărul de locuri
care era pe vremuri la Institut şi cel care
Omul care aduce ploaie

mănunt. Aşa se manifesta iubi

faţă de profesie. Astăzi cred că
mu�i le lipseşte cu totul
pentru ceea ce fac.

În afară de Liviu Ciulei aţi
regizori importanţi ...

Cu Pintilie m-am întâlnit
ne... Mai apoi, mă chema
eram distribuit, dar şi de
întâmpla să lipsească cineva.
fost dat afară de la televiziune
tat să-I aduc în teatrul nostru.
reproşez, totuşi, este faptul că
cont de public, face spectacole
pentru tumultul său interior, nu
ceila�i. De fapt, dacă mă gândesc
Liviu Ciulei avea metehnele lui. De
ţinea morţiş să joace. A "ratat" destule
producţii alegându-şi actorii abia după ce
se distribuia pe sine. O greşeală flagrantă
a făcut-o cu Azilul de noapte (prima vari
antă), distribuind actorii după vârsta per
sonajelor. Or aceşti oameni, trăind intre
cârpe şi păduchi, aveau a�i ani ...
Nu

v-aţi retras prea

devreme

din

teatru/

Nu m-am retras; n-am mai jucat în vre
mea din urmă ... Mai de curând mi s-a pro
pus să reiau Gin rummy, dar ar fi fost
teribil de greu. Şi, pe urmă, mă intreb: cu
cine? S-au stins şi Ileana Predescu, şi Gina
Patrichi... Am propus să se refacă unele
spectacole antologice ale teatrului, astfel
Tncât ele să poată fi cunoscute şi de către
generaţii mai noi de spectatori. Nu mi s-a
dat nici un răspuns.
S-au petrecut şi lucruri extraordinare Tn
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Gala Teatrelor Naţionale

C

onducerea unui festival de teatru

nal la Cluj - evident, laTeatrul Naţional-

este, în ultima vreme, privită ca

de opt ediţii, ultimele trei fiind conduse

un proiect managerial. E natural şi

de Doina Modela, critic de teatru. Este

politicos ca orice manifestare care se res

încurajator că, într-o perioadă în care se

pectă să se recomande printr-o mapă cu

înfiinţează

prinzând caietul-program cu afişul şi, după

Modela s-a înverşunat să creadă în rostul

companii particulare, Doina

buget, însemnul grafic imprimat pe mas

controversatelor instituţii de stat. De ce

cotă, insignă, pix, tricou, baloane, pungă

Ne răspund cuvintele sale din 1994: este

sau servietă etc. Chiar dacă cele de mai

vorba de păstrarea echilibrului şi de apă

?

sus se justifică, indiscutabil, cantitatea lor

rarea unei "vieţi teatrale sănătoase". Tea

nu este direct proporţională cu valoarea

trele Naţionale nu sunt o galerie de mu

evenimentului. De cea din urmă se ocupă

zeu, ci un mădular al aceluiaşi trup al tea

o altă listă, de astă dată de persoane, în

trelor. Iar rostul acestei întâlniri este de a

totdeauna împărţite pe categorii şi atri

afla în ce stare se mai află el, mădularul,

buţii. Numele lor garantează, potrivit cu

dacă e pe drumul cel bun ori, dimpotrivă,

funcţia, reuşita "aventurii". Dar, spre deo

dacă are nevoie de reanimare.

sebire de cum stau lucrurile în patria de

Aşadar, ce mai fac Teatrele Naţionale

origine a marketingului, la noi aspectul fi

primul rând, subliniez că le-am văzut

nanciar

? Tn
la

(departamentul economic) le

Cluj - ceea ce implică altă scenă decât

stâmeşte frisoane organizatorilor şi le res

cea proprie (dar măcar aceeaşi pentru

trânge simţitor ambiţiile. Tn această situa

toate montările), apoi, mai ales, altă acus

ţie, nici nu se mai pune problema "mate

tică- şi În Cluj, oraş ale cărui frumuseţe şi

rialelor promoţionale" când abia mai ră

forţă, fie şi contradictorii, au dat cu sigu

mân bani pentru transportul trupelor şi al

ranţă din energia lor proaspeţilor. sosiţi de

invitaţilor, diumă, cazare şi multe alte a

prin ţară.

mănunte imperios necesare. Dacă plăţile

Tn legătură cuTeatrul Naţional de aici, cel

fie, la emisie, învăluite într-un strat de aer

sunt suportate în special de Ministerul

dintâi lucru care m-a făcut atentă a fost

care le proiectează înapoi mai blâ�de, u

Culturii, a continua este semn de mare

nu atât sala, cu aspect preţios, împodobit.

şor vătuite. De aceea, replica pare spusă

cutezanţă îndeosebi pentru directorii de

de bijuterie, cât felul cum "se aude" în ea.

în surdină şi, când actorii nu o pronunţă
după toate regulile respiraţiei, ea ajunge

festival. Să o pomeşti din nou voiniceşte,

Dacă la început nu desluşeam aproape

cunoscând foarte bine ce greutate iei asu

nimic, mi-am dat seama pe parcurs că, de

estompată la urechile spectatorului; sau

pră-ţi fără a primi în schimb aproape ni

fapt, nu ştiam să ascult. Ceva anume din

nu ajunge deloc. Prin urmare, nimic nu

mic, seamănă mai curând cu martirajul.

modul în care sunt construiţi pereţii face

mai poate ascunde lipsa dicţiunii sau a

ca sunetele - altundeva sparte şi reci - să

unei voci melodioase. Dar tot rezonanţa

Gala Teatrelor Naţionale se petrece bie-

dă mai multă intimitate spectacolului prin
iluzia că te afli într-o sală cu scena lângă

spectatori, nu în una a /'itolienne. Aceasta
a contat mai ales la spectacolele noctur
ne, când, fiind public puţin, acustica a spo

rit sentimentul de confidenţialitate şi căl

dura receptării.

Reprezentaţiile cărora

le-am fost martoră mă fac să cred că tea
trele

înţeleg

prin

menirea

lor

de

"Naţionale" şi altceva decât mult-discuta
ta diversitate de repertoriu (dramaturgia
românească: Tnviere de Lucian Blaga,T.N.
Târgu-Mureş şi
T.N.

Craiova;

Matca

de Marin Sorescu,

clasicii:

Bacantele

Euripide, T.N. Bucureşti, Unchiul

de

Vanea

de A.P. Cehov, T.N. Cluj-Napoca; dra
maturgia contemporană: lnes de

Castro

de Alejandro Casona, T.N. Târgu-Mureş,
Aşteptându-1 pe
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Godot

de

Samuel

Beckett, T.N. Cluj-Napoca,

demonul ei

Totuşi, Gala a examinat nu numai ce şi-a

Teibele şi

propus, adică Teatrele Naţionale, ci şi

de Isaac Singer, T.N. "Vasile
de John Whiting,

teatrul românesc în general. Scenei i s-au

T.N. Timişoara). Aceste texte, deşi mon

alăturat Teatrul Naţional de Televiziune

Alecsandri" laşi,

Diavolii

adaptarea şi regia: Do

tate de regizori total diferiţi ca stil şi vizi

(Sub clar de lună,

une, au din punct de vedere scenic un

minie Dembinski) şi Teatrul Naţional Ra

numitor comun: însemnătatea "poveştii".

diofonic

Este aproape un lux pentru teatrul prac

dramatizare de Cornel Udrea). Artiştii

(Recurs la judecata de apoi,

o

ticat în prezent, în care, cu cât firul epic

aflaţi la maturitatea creaţiei au avut ca re

este mai bine înghesuit sub delirul vizual

plică - pare-se, într-un soi de secţiune

sau auditiv al creatorilor, cu atât specta

- versiunea studenţilor, prin spectacolele

colul e socotit mai "interesant". Rezultatul

Facultăţii de Litere, Catedra deTeatru: un

off

este plictiseala, care îi îndepărtează de

Eugen Ionescu

(Englezeşte fWă profesor,

teatru pe spectatorii obişnuiţi, deoarece

clasa Marius

Bodochi) şi un

le dă impresia că au de-a face cu o artă

(Livada de vişini,

Cehov

clasa Cristina Pardan

abstractă, încâlcită, de neabordat. Chiar

schi/Comel Răileanu). În plus: o ani

dacă,

versare emoţionantă a celor

spre

exemplu,

Bacantele

lui

sea incontrolabile, dacă

SO de ani de

scenă ai Silviei Ghelan, ateliere de mana

Măniuţiu foloseşte energii viscerale, ade

lnes de Castra, în

gement-marketing (Aurelia Corbeanu) şi

regia lui Mihai Lungeanu, cade uneori în

de regie (Cătălina Buzoianu), expoziţii de

tr-un sentimentalism ieftin de telenovelă,

afişe, lansări de carte (una dintre ele,

sau dacă

montată

"Vremea cireşelor amare" de Darei Vi

de Alexander Hausvater, se joacă nu prea

şan, a scos la iveală faptul că sensibilitatea

justificat

acestui actor poate lua şi fonma, adesea

Teibele şi demonul ei,
cu

simboluri

ale

Cabalei,

naraţiunea poate fi unmărită. Înţelegi -

bine găsită, a cuvintelor) şi revista festiva

lucru rar - că la una e vorba despre orgo

lului - cam greu de citit din cauza graficii

liu şi pedeapsă divină, iar la celelalte des

şi a hârtiei -, scrisă de studenţii teatrologi

pre iubirea care biruie convenienţele şi,

clujeni.

respectiv, despre dragostea care, de când

Încă un aspect cu greutate în organizarea

pul atelierelor a fost tocmai pregătirea de

e firea, amestecă la un loc senzualitate şi

festivalului: grija pentru viitor, intenţia

buni manageri şi de creatori avizaţi, cu

spirit. Spectacolele din Gală au însemnat

prospectivă de care o "suspectez" pe vi

ochi critic, dar mai ales infonmaţi, care, pe

pentru

gilenta Doina Modola. Aproape jumătate

lângă sămânţa de aventurier şi rezistenţa

din invitaţii Galei au fost tineri teatrologi

cu care �unt înzestraţi, să cunoască soluţii

chemaţi să înveţe din experienţa celor

la întrebările de acum.

"trecuţi prin viaţă". Pe de altă parte, sco-

Mirona Hărăbor

reapariţie mult aşteptată
Jăudabile) ambiţii

într-o alăturare ce na"'ite nu o dată confuzii,

'Teatrul

scrieri extrem de interesante ale regizorilor

dE!O<:aJTl<:fat:ă sub forma unui "număr

unor montări recenzate şi recenziile propriu

revista

special", legat de Festivalul Naţional de Teatru
(când publicaţia a şi fost lansată), (re)apariţie de

c.u-e ne bucurăm sincer. "Seria nouă" a revistei

zise,

semnate, multe

dintre ele, de tinerii despre

care vorbeam şi care nu se ridică, toţi, la nivelul

de maturitate reclamat de cronica într-o revistă

e scoasă mai ales de un contingent compact de

de specialitate. În fine, un alt contrast apare

tineri teatrologi (mulţi, încă studenţi), îndrumaţi
de abnegaţia entuziastă a Floricăi Ichim, gaze

între calitatea (foarte bună) a cartonului co

rar cu experienţă şi critic laureat anul trecut de

(adică titlul) revistei e plasat nu... în cap, ci la

UNITER

pertei şi grafica acestei coperte, unde "capul"

Din

teral şi vertical, fiind, astfel, aproape ilizibil. De

(care, la o
privire mai atentă, se dovedeşte a conţine, de
fapt, numerele 3, 4, 5 şi 6/1998) ne-a reţinut

altminteri, ţinuta grafică a publicaţiei este în

pentru

"întreaga

activitate".

cuptinsul acestui număr special

atenţia în primul rând grupajul dedicat lui Jerzy
Grotowski

şi întocmit

de

George

Banu -

secţiune de admirabilă altitudine teoretică. De
aceea ne-a izbit, prin contrast, aerul improvizat
al "modulului" dedicat Festivalului Naţional,

general în suferinţă - o suferinţă pe care nu o
atenuează nicicum grupajul de fotografii color

de la sfârşit.

Deşi notaţiile de mai sus pot părea cam con
tondente (dar nu e oare bătaia ruptă din Rai ?),
salutăm cu simpatie colegială apariţia revistei

'Teatrul azi" şi îi urăm "La mulţi ani !" şi "La

unde domină citatele mai mult sau mai puţin

mulţi bani", - mai mulţi, oricum, decât a căpătat

reprezentative din presă despre montările din

până acum de la Ministerul Culturii...

program. Tot pe principiul contrastului pare a fi

"Scena"

alcătuită şi secţiunea "Spectacole", incluzând,
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Piesele secolului XXI

� ancheta

O mare nelinişte.
Creatoare

C

a mâine
Dar
nu

ce

se

încheie veacul...

zic eu? Mileniul ! Şi

ştim ce va urma în cel

ca

tatea apropierii de

de inimă

tot

ai.

angoasa şi pen
schimb de vederi, interesant
oricând, am rugat câţiva dramatur
gi europeni din tăfi diferite să-mi
răspundă la o întrebare. Toţi au sub
40 de ani şi deci speră să mai acti
veze, cu voia Domnului, vreo câte

re vine. Neliniştea autorului de tea

Pentru a-rni potoli

tru fată de acest moment nu este

tru un

mai mică decât a altor grupuri de

oameni. Fiecare este îngrijorat în le

gătură cu munca lui,
s-o continue dincolo

pe

care vrea

de marginea

Se poate spune:

secolului.

"Dar

anul 2000 este doar un prag con

venţional, prima zi a lui �001 va

semăna cu
E drept,
este

multe de dinaintea ei !".

se

chiar

poate spune şi poate

adevărat. Dar astfel de

fraze rezonabile nu potolesc anxie-

Elena Penga- Grecia
Elena Penga s-a născut fa Salonic În 1 964.
A studiat (1/oso(lo şi teatrul În Statele Unite
şi o făcut un "masterat" În scenoristicăldra
moturgie. Scrie deopotrivă În greacă şi
engleză, iar piesele i-au fost repre<entote şi
În Grecio, şi În SUA. Prima ei piesă s-a jucat
În 1 989. Dintre piesele repr�zentote:
Excitaţia valsului (Teatrul Notos. Atena),
Extraterestrul grec (Teatrul Foumos, Atena
şi Nodo Theotre, NY), Nevasta lui Gorki
(FestJVolul Boy Areo Ploywrights, Son
Francisco). Scrie un teatru surprinzător şi
pragmatic.
Care ar fi, după opinia mea, elementele
principale ale unui text de succes în seco
lul viitor?
1. Scriitorii ar trebui să scrie în l oc să se
ocupe de coregrafie, montări <:le spec
tacole şi joc actoricesc în aceste specta
cole.
2. Să se ocupe de ceea ce pare ridicol în
faţa aparatului de fotografiat.
3. Să arate cum rădăcinile lor culturale au
efect asupra pieselor pe care le scriu.
4. Reinventarea limbajului.
5. Contrazicerea aşteptărilor.
6. Senzaţia apocaliptică.
7. Misterul.
8. Să nu discute cu publicul.
9. Juxtapunerea.
1O. Acţiune în afara scenei.

�

10

asemenea limită.

Cât n-ai fi de milenarist, o strângere

va decenii bune în mileniul trei.

toţi a fost:
"Care crezi ci vor fi elementele
unul text dramatic de succes tn
secolul urmi�or?".
Trebuie să spun că am pus întreÎntrebarea pentru

1 1 . Suspansu \.
12. Apariţiile surprinzătoare.
13. Metafora.
14. Entuziasmul.
15. Ceea ce vezi şi ceea ce auzi să nu
semene.
16. Fără burţi.
17. Dezvăluirea spaţiilor ascunse.
1 8. Un sărut care să se transforme în
altceva.
19. Amintirea faptului că arta manipula
toare este o artă fascistă.
20. Amintirea faptului că nici un
autor/autoare nu reprezintă nimic singur.
2 1. Confruntarea tradiţiilor.
22. Forewe/1.

Andreas Laudert- Germania
Andreos Loudert s-a născut În 1 969 fa
Bingen/Rhein şi locuieşte la Berlin, unde o
studiat teatrul (dramoturgio) fa Academia
de Artă. A publicat poezie şi proză Înainte
de o scrie teatru. I-au fost reprezentate
două piese: Feeb (Teatrul "Zerbrochene
Fenster" din Berlin, / 996) şi Viata crudi1
dintr-un loc de parcare (Academia de Artă,
/ 998). A/te piese: Pedala dromaderului
( 1 997), Golgota ( 1 998). Andreos Loudert
este un visător plin de lirism of teatrului.
Teatrul este mister. Scenele sunt graniţa
între cer şi pământ, între viaţă şi moarte.
Însăşi întâlnirea dintre oameni este o
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barea
de

?
•

Lmui număr

autori

scuzat,

de

destul

teatru.

cu câteva

de

Unii

mare
s-au

vorbe amicale,

pentru lipsa de timp. Cu alţii cores
pondenţa

n-a

funcţionat.

S-o

fi

scrisoarea mea sau a lor ?
Dar tot am primit răspunsuri pe
care le reproduc, traduse, mai jos.
Ele mi se par cât se poate de incitante şi mai neliniştitoare decât a
pierdut

propiatul an 2001. Poate vor veni şi

altele, de la alţi scriitori sau, de
nu, de la spectatori/cititori.

ce

Horia Gârbea

experienţă la limita dintre rai şi iad, dintre
bine şi rău pentru că, de fapt oamenii
sunt foarte diferiţi. Popoarele sunt
diferite. Întâlnirile între ele sunt întrebări.
Teatrul nu-i făcut să răspundă la ele, ci să
se confrunte cu cel mai important aspect
al acestor întâlniri: suntem noi liberi ?
Vreau să scriu texte care să prezinte
oamenii în situaţii-limită, oameni care se
găsesc dintr-o dată la o poartă, la o
graniţă a vieţii lor. O poartă care poate să
se deschidă datorită situaţiei politice sau
sociale în schimbare sau doar imploziilor
din sufletele lor. Lucrurile acestea nu pot
fi despărţite între ele.
Aceste "elemente ale unei piese de suc
ces" pot părea oarecum demodate pen
tru că implică posibilitatea de a avea o
viziune asupra unei poveşti sau asupra
faptului de a spune o poveste despre
viaţa unui individ. Vreau personaje con
crete şi situaţii concrete. Dar ce înseamnă
"concret" ? Ceea ce putem percepe în
mod fizic ? Sau ceea ce, deşi nu putem
vedea, ne influenţează deciziile ?
O piesă bună încearcă să găsească echili
brul între cer şi pământ şi, chiar dacă nu
izbuteşte în încercarea sa, tot este impor
tant să fie pusă în scenă.
Naţia din care fac parte a demonstrat la
ce catastrofe se poate ajunge dacă
oamenii se lasă dominaţi de puteri
iraţionale. Dar pentru mine acesta nu

.

este un motiv pentru a înceta să mă con
frunt cu ele. Este tocmai motivul pentru a
arăta în piesele mele personaje concrete
luptând cu forţele iraţionale din ei înşişi.
Poate că astfel vom fi în măsură să
răspundem la o altă întrebare care este
conţinută în orice confruntare: întrebarea
asupra vinovăţiei.
Sunt sigur: secolul viitor nu va înceta să ne
întrebe, să-i întrebe în special, poate, pe
artiştii tineri: Ce-aţi făcut cu libertatea
voastră ? Cu identitatea voastră ? Aţi pier
dut-o atunci când aţi păşit dincolo de
graniţă, de prag ? Aţi lăsat-o la garderobă?
Această întrebare va fi una cu adevărat
dramatică.

Ognen Georgievski s-<J niJscut şi locuieşte fa
Skopje. Are doar 22 de ani şi studiaziJ
teatrul fa Academia de specialitate. A avut
un mare succes cu prima sa piesiJ,
reprezentatiJ fa Belgrad. Are o deosebitiJ
deschidere şi mobilitate spiritualiJ, Îşi
doreşte siJ (te În fegiJturiJ cu toatiJ lumea,
este un piJtimaş navigator pe Internet

uli care să funcţioneze la fel în State, în
Europa de Vest şi în Est? Cu toate
imploziile care sunt, mai curând decât cu
exploziile, cu tot fragmentarismul ima
ginilor mai degrabă decât cu un tablou
mare, unic, cu toate progresele în comu
nicaţii şi tehnologie, ce este cel mai
important? Mi-ar plăcea să aflu cu
adevărat într-o bună zi.
Dacă vrei să afli un răspuns direct, punc
tul meu de vedere personal, şi nu un fel
de previziune generală, tot ce pot spune
este că eu cred puternic într-o piesă VIE,
un teatru VIU, o artă VIE. Şi, desigur, mă
vei întreba: dar, atunci, ce este aceea artă
VIE?
Dă-mi voie să răspund în felul acesta:
Jorge Luis Borges a fost întrebat odată ce
fel de cărţi îi place să citească. El a
răspuns: "Cărţi în vârstă de cel puţin 50
de ani şi rămase vii de 50 de ani". Să mă
baţi dacă ştiu să traduc această frază în
termeni tehnici sau formule. Dar răspun
sul lui mi-a răscolit sufletul şi de aceea
este singurul lucru adevărat pe care îl ştiu
despre artă.

Întrebi: care vor fi elementele principale
ale unui text de succes în secolul viitor?
Înainte de a încerca să anticipez, aş între
ba şi eu: dar care sunt elementele princi
pale ale unui text de succes acum, în
secolul în care încă trăim? Sunt oare reg-

Dan Mihu s-<J niJscut la Sibiu În 1972 şi
locuieşte fa Bucureşti. A absolvit Facultatea
de FiziciJ. Este redactor-şef al revistei
"2000-P/us", scrie teatru şi proziJ. Piesele
sale cele mai importante, prezentate dea-

Ognen Georgievski - Macedonia

Dan Mihu- România
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camdatiJ În versiunea for radiofoniciJ, sunt
Orbul Borges şi Poveste despre Felixandra.
Nu am nici cea mai vagă idee cu privire la
viitoarea înfăţişare a textelor dramatice.
Sper şi îmi pun toată credinţa în faptul că
arta teatrală va continua să existe, dacă
nu pentru publicul larg, atunci măcar pen
tru câteva elite binevoitoare. Sper şi îmi
pun toată credinţa în faptul că eu însumi
voi continua să scriu piese de teatru. Ce
fel de piese ? Întemeiate pe care valori ?
Asta nu ştiu. Şi găsirea unui răspuns nici
nu mă prea atrage. Ar fi plictisitor să ştiu
dinainte ce şi cum voi face. Extrem de
plictisitor.
Desigur, remarc cu sporită nelinişte pre
siunea exercitată de un număr apreciabil
de actori şi regizori în direcţia promovării
unor spectacole cu puternică amprentă
vizuală. Am spus spectacole, reţineţi, şi nu
piese de teatru. Cred că aceasta este o
tendinţă firească în toate ţările, dar în spe
cial în cele mici şi sărace, interesate să
pătrundă pe piaţa internaţională.
Spectacolele vizuale sunt spectacole de
export. Iar deocamdată exportul este mai
rentabil şi mai atractiv decât oricare din
tre eforturile solicitate de publicul pro
priu. Nu am încercat şi nu încerc să le
concurez. E drept, nu pot. Dar nici nu mă
interesează. Şi nici nu cred că mă va
interesa vreodată. Renunţarea la miezul
unui text pentru a obţine o imagine fru11

�

moasă mi se pare o întreprindere relativ
îngustă, obtuză, limitată. Iubesc poezia şi
superba ei libertate, dar până şi aceasta
are regulile ei. Întemeiate pe uzul cuvin
telor. Teatrul nu este dans, ci o artă a ros
tirii, a trăirii cuvintelor. A acelor cuvinte
care alcătuiesc un text dramatic, o piesă.
Eu nu pot scrie cu imagini. E absurd. Fără
a fi teatru.

Mark Ravenhill- Marea Britanie
La 38 de ani, Mork Rovenhi/1 este unul din
tre cei moi celebri dramaturgi din Anglia. A
devenit faimos datorită piesei sale
Shopping & Fucking, jucotă cu succes la
Royal Court din Londra şi apoi În
numeroase alte tări, din Statele Unite până
În Africa de Sud. Deşi nu o scris decât trei
piese, Mark Rovenhi/1 o obtinut o avere con
siderabilă şi este invitat să conferentieze şi
să conducă workshop-uri pretutindeni.
Răspunsul său este un fragment dintr-un
text mai more, dedicat viitorului dro
moturgiei.
Dacă stau într-un hotel din Los Angeles şi
mă uit la televizor, e aproape imposibil să
urmăresc ce se petrece. Pe ecran se trece
de la programul curent la reclamă, apoi la
secvenţe anunţând programele viitoare,
cu atâta repeziciune, încât nu mai înţelegi
care dintre ele e la rând. Poate asta se şi
intenţionează.
Dacă merg în maşină prin Los Angeles,

�
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şoferul îmi tot spune, la fiecare colţ:
"Ăsta-i cartierul coreean", "Ăsta-i
cartierul pentru gays", "Asta-i zona mili
onarilor". Fiecare stradă are grupul său
aparte de locuitori, cu magazinele sale
speciale, cu restaurante şi baruri core
spunzătoare acestui grup.
Am vizitat şi un teatru prestigios care
organiza ateliere pentru diferite grupuri
de dramaturgi: pentru dramaturgi latino
americani, pentru dramaturgi asiatici, pen
tru dramaturgi negri, pentru dramaturgi
handicapaţi etc. Şi nici o şansă ca piesele
lor chiar să ajungă pe scenă. Cum poate
dramaturgul să reacţioneze la această
experienţă: televiziunea, ghetourile, sce
naristica de la Hollywood, axată pe un
singur erou central ?
Reacţia radicală în America este un teatru
autist, fragmentat, cu piese ilogice care
arată deruta autorilor. O radicală dură,
Ann Bogart, se transpune când scrie în
starea de copil ameţit şi îngrozit de lumea
înconjurătoare.
Da. lumea este fragmentată, ne împărţim
în grupuleţe tot mai mici. Soluţia cred că
este realizarea unor piese pe modelul
cauză-efect, piese cronologice. Ceva s-a
întâmplat, ca urmare altceva trebuie să
urmeze, în succesiunea dictată de logică.
Fiecare eveniment este cauză pentru
altul, care devine şi el cauza unui al treilea.
Astfel, înlănţuirea e logică. Pvblicul se
angajează emoţional şi intelectual în
urmărirea acţiunii care decurge din decizi-
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ile personajelor, nu doar ale celor princi
pale. Sesizarea înlănţuirilor cauzale ca
potenţial model al lumii este o experienţă
reconfortantă pentru orice public.

Mart Kivastik- Estonia
Mort /(jvostik s-a născut În 1 960 şi trăieşte
În oraşul Tortu, al doilea ca mărime al
Estoniei. A studiat filologia şi este tatăl o trei
copii. A scris piese de teatru şi scenarii, fiind
şi regizor de film. Piesele lui s-au jucat la
Ta/lin, iar primul film, Tati1 !, o fost prezen
tat la moi multe festivaluri internationale.
Este un adept al realismului.
Dragă Horia,
întrebarea ta este interesantă, dar nu ştiu
să răspund la ea. Dacă ţii minte, ne-am
jucat odată propunându-ne să scriem
primele cinci lucruri care caracterizează o
piesă bună şi primele cinci care o fac
proastă. Eu mai cred şi acum că pot fi
foarte bine aceleaşi. În secolul viitor va fi
la fel. Tot aşa a fost şi până acum, secole
de-a rândul.
Succesul la public este un lucru mai puţin
important şi nu are legătură cu calitatea
piesei. Eu ştiu numai că, dacă-mi place
piesa, în fundul sufletului meu, e bună.
Dacă nu. e proastă.
Cred că nu te-am ajutat prea mult la arti
colul pe care-I scrii, dar ştii că am fost sin
cer.

ps

Al

praful de pe scândură

ncerc să-mi imaginez anul
1999 elin punct de vedere
teatral. În mijlcx:ul conce
dierilor masive, al închiderii
întreprinderilor nerentabile, va
interesa pe cineva cum se sal
vează teatrul?
În timpul războiului elin fosta
Iugoslavie, fiecare elintre pătţile
beligerante a încercat să supra
vieţuiască spiritual păstrând
deschise, printre altele, teatrele
şi universitătiJe. Deşi în timpul
spectacolelor se puteau auzi
uneori tiruri de artilerie şi
alarme aeriene, teatrele erau
pline, pentru că oamenii îşi do
reau cu încrâncenare normalita
tea. Sub embargou, Iugoslavia
redusă a continuat să finanţeze
BITEF-ul, unul elintre cele mai
fascinante festivaluri teatrale
europene. la Zagreb şi Skopje·
şi-au păstrat
festivaluri

�f
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grad magazinele erau goale,
dar lumea era elegantă, oraşul,
luminat şi străzile, curate. S-a
montat acolo (şi se montează şi
azi) un repertoriu contemporan
universal, continuau să existe şi
să ia fiinţă companii indepen
dente şi, poate cel mai impor
tant lucru, nu a dispărut simţul
umorului. Din acest punct de
vedere, pot să afirm că, elin câte
cunosc,
toate popoarele ex
iugoslave au trecut pragul aces
tei încercări teribile care a fost
războiul şi şi-au păstrat demni
tatea. Au continuat să se simtă
parte elin lumea civilizată şi să
accepte provocările acestui
final de mileniu.
O vizită recentă la Sofia mi-a
confirmat efortul permanent al
creatorilor de teatru bulgari de a
deschide teatre independente,
de a se angaja în coprodu<ţii
internaţionale şi de a fi la curent

cu ce se joacă în lume. Texte
contemporane care provoacă
fiisoane la Bucureşti ("Încă nu e
timpul" sau "Nu de asta avem
nevoie acum") sunt reprezen
tate pe scene importante elin
Sofia. Regizorii bulgari tineri
lucrează mult în străinătate, în
special în Germania şi Franţa. ·
De altminteri, teatrul bulgar e
considerat astăzi de multă lume
ca fiind cel mai interesant elin
Estul Europei. Totul, pe fondul
unei situaţii economice mai difi
cile decât a noastră.
Simt extrem de puternic o mare
tensiune în societatea româ
nească la acest final de mileniu.
Care va fi rezonanta ei în creaţia
teatrală şi în ce măsură soci
etatea va dovedi că are nevoie
de teatru, rămâne de văzut.
În 1999.
. Theodor-Cristian Popescu

ma1
sponsorizată

ituaţiunea este gravă! Subvenţiile nu ajung!
Panica domneşte cetăţeni !
la unele edituri ţi se cere, dacă vrei să publici,
să vii cu sponsorul. Şi cât costă tipărirea unei
cărţi faţă de montarea unei piese? la teatre,
frreşte, au prioritate autorii care-şi aduc sponsori
sau, mă rog, vin cu bani de undeva. Probabil,
în curând şi spectatorii vor trebui să găsească
sponsori pentru bilete, iar pasul unnător va fi
făcut la cafenele sub forma, de minunată
amintire, "Setvim cafea cu zahărul clientului".
Este oricum limpede că Ministerul Culturii tre
buie să se debaraseze de teatrele pe care le
(mai) tutelează, câtă vreme n-are cu ce să le ali
menteze. E ca şi cum la t.m trib elin junglă ar
apărea Ministerul Informaţiei sau Ministerul
Vestimentaţiei.
În acest fel, al promovării pieselor sponsori
zabile, vor ajunge în mod sigur să fie jucaţi

autorii cei mai valoroşi şi nu unul ca, să zicem,
Cehov care, elin motive obiective, nu mai poate
aduce sponsori.
Invitaţia "Adu-mi 50 de milioane şi te joc" se
aude tot mai des. Numai că, dacă aş avea banii
aceştia, mi-aş organiza propriul spectacol,
eventual în mijlcx:ul străzii, ba chiar propriul
teatru sau, mai ştii, m-aş angaja actor la stat
(prin concurs cu comisie în regulă sau chiar
direct; precizez: tarifele sunt diferite).
În orice caz, popularul concurs Cea mai bună
piesă" trebuie înlocuit cu Cea mai sponsorizată
piesă". A doua se va juca sigur. Prima, numai
dacă întruneşte şi condiţia a doua.
Am auzit că unii au început să strângă bani. O
să vedem mai târziu dacă merg până spre 50
de milioane sau s-or opri, vorba nu ştiu cui, la
preţul unui Kalaşnikov.
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a l e s d i n o fe rta F e st i va l u l u i N aţ i o n a l d e T e at ru
• Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia şi ver
siunea scenică: Ion Cojar, Teatrul National din
Bucureşti • Uşa iJK::hfiă de J. Gr--aham Reid,
regia: Vlad Massad, Teatrul Tineretului din Piatra
Neamt • Şi cu vioJoncelul ce f3cem ? de Matei
VJŞniec, regia: Vasile Nedelcu, Teatrul "C.<>iky
Getgely" din Timişoara, Fundatia Pt..'"!ltru O
hnagine liberă, Teatrul National din Timişoara •
Lungul drum al zUei ditre noapte de Eugene
O'Neill, regia: Alexandru Dabija, Teatrul
"Nottara" • Orest:ia după E<;chil, regia: Silviu
Purcărete, Teatrul National din Craiova Uvada
de vişini de A.P. Cehov, regia: Vlad Mugur,
Teatrul Maghiar din duj • 1794 după Danton
de Carnii Petrescu, Moartea hd Danton de
Georg Biichner, Marat-Sade de Peter Weiss,
regia: Alexandru Darie, Teatrul "Bulandra" •
Dom ]uan de Moliere, regia: Silviu Purcărete,
Theâtre de L'Union din Limoges • Conu'
:uonida faţă cu reacţi:unea de I.L. Caragiale,
regia: Claudiu Goga, Teatrul Dramatic "Sică
Alexandrescu" din Braşov • Petru de Vlad

Zografi, regia: Cătălina Buzoianu, Teatrul
"Bulandra" • Richard al ll-lea de William
Shakespeare, regia: Mihai Măniutiu, Teatrul
National din Bucureşti şi SMART Production.
•

.

'

•

�

:

.
.
•

ilEANA BERLOGEA: Azilul de noapte
MAGDALENA BOIANGIU: Uvada de vişini
MARINA CONSTANTINESCU: Uvada de vişini
IRINA COROIU: Dom]uan
AUCE GEORGESCU: Uvada de vişini
MIRCEA GHIŢULESCU: Richard al ll-lea
FLORICA ICHIM: Uvada de �ini
DORU MAREŞ: Richard al ll-lea
ADRIAN MIHALACHE: Uvada de vişini
DOINA PAPP: Uvada de vişini
CONSfANTIN PARASCHIVESCU: Orestia
ION PARHON: Uvada de �ini
VICTOR PARHON: Uvada de vişini
LUDMIIA PATLA1'-ij0GLU: Richard al ll-lea
MIRUNA RUNCAN: Richard al ll-lea
NATAUA SfANCU: Azilul de noapte
MARINEIA ŢEPUŞ: Uvada de vişini

J u de c ată provizorie
Această rubrică nu este campio
nat mondial cu medalii de aur,
argint şi bronz, iar participantii
la joc nu vor fi traşi la răspun
dere pentru optiunile lor de
către Academia Suedeză, cea
cu premiile Nobel. u avem le-

gături şi nu avem cum să influ
enţăm institutiile sau persoane
le care acordă burse, subventii,
premii şi alte bunuri ale lumii
acesteia. Pur şi simplu am în
cercat să oferim un răspuns ce
lor ce nu conswnă, din obliga
tie sau din pasit.me covârşitoare,
toată oferta teatrală şi, într-o
seară probabil liberă, vor să
aleagă un spectacol.
Desigur, există posibilitatea de a
recomanda un spectacol care
nu şi-a găsit încă spectatorii sau
unul oricum programat să pro
voace afluentă la casă . Oamenii
au încredere în cutare critic şi
acceptă să "meargă pe mâna
lui". Dacă vor fi dezamăgiti, da
ta viitoare vor merge pe mâna
altuia. Sau nu va mai fi nici o
dată viitoare. A spt.me că, într-o
lună în care ai văzut în medie
cinci-şase spectacole, unul este
mai bun decât altele nu este un
legământ pe viaţă şi, fireşte, la
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capătul stagiunii fiecare îşi or
donează altfel preferinţele. E
ciudat câte rezerve întâmpinăm
din partea colegilor în fata unei
simple recomandări, în timp ce
aceiaşi colegi deplâng disparitia
premiilor (deci a ierarhiilor glo
bale) din regulamentul unor
festivaluri. Să fie optiunea unui
juriu unde există protecţia ano
nimatului preferabilă exprimării
unor optiuni în nume propriu ?
Nu, nu suntem naivi, ştim ce
priviri ît:i aruncă artiştii pe care i
ai văzut şi nu i-ai declarat exce
lenti în scris sau oral la o oră de
vârf, ştim cum ît:i spun ei că eşti
nepriceput, vândut, comunist,
"omul" celui mai mare duşman
al lor. Dar o meserie publică
implică asemenea riscuri. Ori
uun, sunt mai mici decât cele
asumate de artiştii care se ex
pun zilnic şi depind de judecata
anonimă a publicului anonim.
M.B.

C

cronica

Supradimensionare

1 Timon

din Atena 1

s u bdimensionată

profunzime şi de fineţe a procesului
ineva spunea - şi era o persoană nu atât povestea, cât punerea ei în pagină;
cu experienţă în domeniu - că ; în monologurile dezamăgitului Timon descompunerii sufleteşti a lui Timon, o
nu a văzut niciodată un spectacol ' răsună o disperare şi o ură ale căror configurare viguroasă a peisajului socio
bun cu Timon din Atena (ce-i drept, accente răscolitoare evocă prăbuşirea în uman (şi, de ce nu ?, politic) al textului, o
recunoştea interlocutorul, nu văzuse nebunie a bătrânului rege Lear. (De alt iluminare subtilă a verbului shakespearian
minteri, cercetătorii au găsit o serie de şi, implicit, o îndrumare autoritară, dar
montarea lui Peter Brook). Lucrul nu e
puncte comune între
greu de crezut, pentru că Timon este o
piesă complicată şi pretenţioasă - cu atât cele două tragedii, TlMON DIN ATENA de W1lliam Shakespeare. Traducerea: Dan
fiind
chiar Duţescu ŞI Leon Leviţchi Adaptarea scenică: Mihai Măniuţiu
mai mult cu cât pare, dimpotrivă, extrem Timon
socotită, de către unii, o TEATRUL NAŢIONAL din CRAIOVA Data reprezentaţ1ei: 19
de simplă. Aproape lipsită de "acţiune",
cu un singur erou propriu-zis (Timon) şi eboşă a Regelui Lear.) Şi decembrie 1 998 Reg1a ş 1 costumele: Mihai Măniuţiu Decorul:
doar două-trei caractere (Apemantus, nici amintirea lui Filoctet Aurel Vlad D1stribuţia: Ilie Gheorghe (Timon), Valer Dellakeza
cel părăsit nu e prea (Apemantus), Adrian Andone (Aicibiade), Vasile Cosma (Fiavius),
Flavius, Alcibiade), a căror funcţie este, de
altfel, mai mult aceea de a-1 defini, prin departe...
Ion Colan (Pnmul senator), Nicolae Poghirc (Al doilea senator),
contrast, pe protagonist, tragedia trăieşte Fireşte că o astfel de Nataşa Raab (Poetul). Geni Macsim (Pictorul), Theodor
în primul rând prin forţa poetică a cuvân- piesă nu e uşor de pus Marinescu (Pnmul nobil). Valeriu Dogaru (Al doilea nobil),
tului. Avem de a face cu un fel de "pildă" j în scenă, căci nu e la Gabriela Baciu (Spectrul), losefina Stoia (Însoţitoarea spectrului),
- atenianul Timon, de a cărui generozi- îndemâna oricui să Angel Rababoc (Vent1d1us), Mirela Goabă (Phryn1a). Ramona
tate oarbă amicii profită fără scrupule, se transforme în spectacol Drăgulescu (Timandra), Ştefan Mirea (Titus). Ilie Turcu (Caphis);
pomeneşte, concomitent, sărăcit şi
aşa-zicând palpabil spec- în alte rolun: Constantin Gcort, Tudorel Petrescu, Mihai Arsene,
părăsit de oameni, ceea ce TI transformă j tacolul teribil, dar atât Sorin Ionescu, Laurenţiu Stratan. Marian Politic. Nicolae Vicol ş.a.
din filantrop în mizantrop (termenii se
de dificil de vizualizat al
potrivesc perfect aici, mai ales în înţelesul
unei năruiri interioare totale şi înfăptuite, : inteligentă şi sensibilă a actorilor. În loc de
lor etimologic) -, cu un apolog căruia chiar, cu bună-ştiinţă. Mihai Măniuţiu nu e ' toate acestea, regizorul ne oferă o viziune
amănuntul că Timon a fost un personaj însă un regizor oarecare şi trece, în plus, monumentală şi seacă asupra tragediei, o
istoric real îi sporeşte, parcă, valoarea drept specialist în Shakespeare. Am fi . viziune impresionantă, desigur, sub raport
simbolică. Importantă, în piesă, este însă aşteptat, de aceea, de la el o analiză de
plastic, dar lipsită nu numai de fior, ci şi de
nuanţe. Un decor copleşitor
(autor: Aurel Vlad), cumva
faraonic acoperă şi striveşte tot
ceea ce putea fi suferinţă ome
nească adevărată în povestea
lui Timon, trimiţând conflictul
într-o incertă zonă "cosmică"
unde înţelesurile se încâlcesc şi
se pierd. De altfel, întreaga
esenţă a piesei este expusă
scenografic încă din primele
scene (când Timon e înconju
rat de statuile supradimension
ate ale unor indivizi în felurite
atitudini "cotidiene" - imagine
de impact vizual deosebit,
nimic de zis), restul spectacolu
lui urmând doar să comenteze,
mai mult sau mai puţin inspirat,
această metaforă iniţială. O
oarecare dimensiune umană
sugerează, rapsodic, doar per
sonajul inventat al Spectrului
(încarnat cu dramatism intens
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de Gabriela Baciu), dar aceasta nu este,
din păcate, suficientă pentru a-1 feri pe
spectator de senzaţia de indiferenţă rece
pe care i-o dă mizanscena. Şi pe care nu
izbutesc să o risipească nici actorii, parcă
prea puţin convinşi de misiunea lor în
spectacol. Excepţionalul Ilie Gheorghe,
interpret capabil să "mişte", după cum a

dovedit-o adesea, şi pietrele, este, fireşte,
corect: ceea ce, în cazul lui, nu înseamnă
- tot fireşte - nimic. Dintre numeroşii săi
colegi de distribuţie se "zăresc" când şi
când Valer Dellakeza şi Vasile Cosma 
ceea ce, iarăşi fireşte, nu înseamnă mai
nimic pentru nişte actori de calitatea lor.
Mihai Măniuţiu a realizat în 1998, înainte

Emil Boroghină - directorul Teatrului
Naţional din Craiova

devenit actor al

Colaborarea cu

mari

personalităţi

artistice reprezintă pentru

noi

o

Naţionalului cra

ireal pentru mine şi cel de care m-am
apropiat cu o incredibilă bucurie.
Raportarea lui Timon la lumea încon

urmare a acestor intâlniri putem avea

jurătoare se face prin absolut abso

şansa de a transforma fiecare specta

lută este generozitatea sa fără limite

col intr-un moment inedit Plecând la

prin care îşi dăruieşte nu doar averea,

drum cu Mihai Măniuţiu, cu Tompa

ci şi inima şi sufletul, absolute sunt şi

violenţa, ura şi inc�cenarea sa

Purcărete, avem garanţia că specta

De aceea m-am întrebat cine este cu

colele vor deveni evenimente.

adevărat Timon? Omul luminos sau

Naţionalului

mizantropul, omul bun sau cel violent

craiovean va purta tot semnătura lui

până la crimă, omul abstract, ireal sau

Următorul proiect al

Mihai Măniuţiu, care va face atât regia

cel teluric ? Cred că răspunsul potri

cât şi scenariul spectacolului Fran

vit a fost găsit de domnul .Măniuţiu,

coproducţie intre Craiova şi Weimar,

spaţiu cosmic. Toate relaţiile sale cu

capitala culturală a Europei in 1 999,

"prietenii" sunt permanent mediate

locul şi perioada celor zece reprezen

deoarece

taţii ale acesteia fiind deja stabilite.

raportează la conceptul abstract şi

Ilie Gheorghe - Timon

ideal al ideii de prietenie. Prăbuşirea

kenstein Tn Est Este vorba de o

Alice Georgescu

iovean: e cel mai copleşitor şi mai

nevoie organică, deoarece numai ca

Gabor, ca să nu mai vorbesc de Silviu

de limon, încă trei spectacole; nu e de
mirare că a ajuns la Craiova foarte obosit.
În economia de piaţă, relaţia dintre
"mărimi" - timp, bani etc. - este, cum se
ştie, direct proporţională. Numai că în
această ecuaţie nu intră întotdeauna şi
arta.

care 1-a plasat pe Timon intr-un

generozitatea

lui

se

Timon este cel de-al şaptelea per

lui Timon dintr-o lume perfectă - a

Singurul consecvent cu sine însuşi, el

sonaj din dramaturgia lui Shakespeare

iubirii şi a generozităţii - se face tot

este asemeni unei oglinzi care nu se

pe care îl interpretez de când am

intr-o lume perfectă - a urii şi a

sfieşte

să

demaşte,

masca

ipocriziei,

tată este aceea cu spectrul său, cu

impostura. El este cel care nu face

propriul

său

destin

de

care

se

micimea

sub

crimei. Singura relaţie directă, accep

sufletească

şi

compromisuri, cel care nu ezită să il

eliberează printr-o crimă echivalentă

infrunte permanent pe Timon, cel

cu o sinucidere.

care il preţuieşte cu adevărat şi care

Gabriela Baciu - Spectrul
Acest

personaj

fără

cuvinte

a

reprezentat pentru mine o dublă

luptă să il trezească la realitate.
Adrian Andone - Alcibiade

Tntr-un context al minciunii şi făţărni

provocare. Spectrul există pentru a

ciei,

prelungi, dincolo de căderea cortinei,

excepţia lui Apemantus) care încear

cuvântul generos şi cuvântul blestem,
cuvântul linguşitor şi cuvântul mus

Alcibiade

este

singurul

(cu

că să răsplătească dragostea ce i-a

fost oferită cu o dragoste pe măsură.

trător sau, altfel spus, pentru a ne

Dificultăţile pe care interpretarea

face mai conştienţi de forţa cuvin

acestui rol le ridică sunt legate de

telor.

demnitatea şi de sobrietatea scenică

Valer Dellakeza Apemantus
-

Apropierea de acest rol a fost iniţial
extrem

de

dificilă

pentru

mine,

deoarece Apemantus este atât de
diferit de toate celelalte personaje.
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a personajului care mi-au impus o
paletă restrânsă (dar convingătoare,

nădăjduiesc) a mijloacelor de expri
mare.
Florina Bucur

1 Visul unei nopţi de vara
V

.
Mult zgomot .
pentru nimiC

rintre însemnările provocate lui
Ion Sapdaru de Visul unei nopţi
de var.l incluse în caietul-pro
gram al spectacolului, citim şi următoarea
afirmaţie a lui Gordon Craig: "Pentru ca
teatrul să fie salvat. el trebuie să fie dis
trus!". Să fie oare aceasta deviza actorului
Ion Sapdaru în drumul său, din ce în ce mai
grăbit, spre râvnitul rol de regizor ? - ne-am
întrebat, înainte de gong. Da - ne-am
răspuns cu tristeţe, după. Doar că teatrul
shakespearian nu are nevoie să fie salvat
Structura foarte bine articulată a textului
explodează în imagini ce nu-şi găsesc un
suport real, create de dragul surprizei
vizuale, al unui altfel steril, al unei bufona
de gratuite, care sufocă sensurile, aşa cum
lipsa de dicţiune a actorilor anulează
poezia unor pasaje şi substanţa unor
replici-cheie. Astfel, cuplul Theseu
Hipolita, a cărui maturitate şi stabilitate se
opune, în text, instabilităţii celorlalte
perechi, fiind punct de plecare şi de
"sosire" a acţiunii, irumpe pe scenă în
strigătele unei Hipolite punkiste (Tatiana
lonesi), răţoindu-se la un Theseu
Dionysos pederast (Daniel Busuioc), sim
bol al dorinţelor amoroase şi al
revărsărilor senzuale maladive.
Amestecul de oniric şi realitate piere,
jocul dintre aparenţă şi esenţă se reduce
la o monocordă "joacă de-a visul", carac
terul iniţiatic al aventurii nocturne se
dizolvă nepermis, iluzia îşi frânge magia,
iar sugestia nu mai îndeamnă la reflecţie.
De altfel, ţesătura complicată de întâm
plări şi intrigi sentimentale, fantezia poe
tică de alcătuire barocă, misterioasele
transformări şi fantasme sunt plasate sub
semnul Răului, scăpând de sub vălul inefa
bilului. Acesta este înlocuit de un voal
roşu, pe care Puck (Antonela Comici) îl
agită peste ochii îndrăgostiţilor şi ai
Titaniei, ca într-o coridă ce dezlănţuie
confruntări camale şi nu metamorfoze
interioare. Negru şi durduliu, Puck este
un iluzionist de circ. Galopând caraghios
şi terestru, el sabotează spiriduşul shake
spearian care, în text, este maliţios dar
fermecător. Deplasarea sub semnul
maleficului se petrece, în viziunea lui Ion
Sapdaru, şi în cazul lui Oberon (Doru
Aftanasiu). Ascuns după nişte ochelari
negri, de mafiot, purtând o pălăriecoroană multicoloră şi generos încor-

P

norată, Oberon rămâne
totuşi regele elfilor care VISUL UNB NOPŢI DE VARĂ de William Shakespeare.
pune ordine în pasiunile Traducerea: Dan Grigorescu TEATRUL NAŢIONAL "VASILE
amoroase, restabilind ALECSANDRI" din IAŞI
Data reprezentaţiei: 1 5 noiembrie
practic armonia cu 1 998
Regia: Ion Sapdaru
Decorul: Mihai Pastramagiu
plurilor. Acţiunile lui Costumele: Alina Dind Coregrafia: Angela Doni Distribuţia:
intră însă în total deza Daniel Busuioc (Theseu), 01talin Tudor Manea (Egeu, Blându),
cord cu imaginea, gesti Constantin Puşc:aşu (Lysander), Vrtalie Bichir (Demetrius), Gelu
ca şi intonaţiile ame Zaharia (Filostrat), Doru Aftanasiu (Gutuie, Oberon), Teodor
ninţătoare cu care I-au Corban (Fundulea), Radu Ghilaş (Flaut), Ion Creţescu (Subţirelu),
înzestrat actorul şi sem Tatiana lonesi (Hipolita), Petronela Grigorescu (Hermia), Anne
natarul regiei. Sapdaru Marie Chertic (Helena), Doina Deleanu (Trtania), Antonela
intervine încă mai brutal Comici (Puck): în alte roluri: Uvia Iorga. Oana Sandu, Vasilica
în semnificaţiile textului, Ondoaia. Rori Ţilea, Cezar Antal, Ioan Oofu, Marius Manole,
construind, împreună cu Oprian Hutanu.
scenograful Mihai Pas
tramagiu, un spaţiu mai degrabă al apei cu mişcări de pisică sălbatică, înveşmân
decât al pădurii. Copacii devin bărci cu tată în roşu şi gata să zgârie, ori din
pânze suite pe nişte suporţi fragili, din interşanjabilii îndrăgostiţi, personaje cu
spatele cărora apariţiile coşmareşti cu date fizice greu de confundat. Sugestia
capete de dihănii nu provoacă efectul
scontat, ci ne
dumerire. Cel
mult.
Legănarea coră
biilor pe fondul
lunei
purpurii
trimite gratuit
(ca şi muzica de
scenă, ca şi anu
mite elemente
ale costumelor)
la stampa japo
neză. Imagina
rului din această
zonă asiatică pa
re să i se inte
greze şi şarpele
balaur roşu-portocaliu din visul Hermiei, trasarea prea apăsată a elementelor exte
moment coregrafie prea lung, deşi cu rioare, pedală ce accelerează fără dis
impact imediat asupra publicului, şarpele cemământ un ritm căruia îi scapă
întruchipând libidoul. În aceeaşi zonă se nuanţele, · opunându-se tocmai stării de
situează luna care domină, în fundal, toată vis. Tumultul astfel "obţinut" înghite con
agitaţia din scenă. Portocaliu! ei, semn al fuzia simţurilor care, în text, semnifică dis
echilibrului dintre spirit şi libido, devine tanţa dintre instinctual şi raţional, dislo
ţipător, aprinzându-se până la roşu şi care sesizabilă până şi la grosierul
transformându-se într-o emblemă a des Fundulea (excelent interpretat de
frâului. "Oamenii simt nevoia să devină Teodor Corban). Aplauzele generoase
animale (în sensul frumos al cuvântului)", ale publicului i se datorează în bună
este de părere Ion Sapdaru, reflectând pe măsură lui şi trupei sale de actori amatori,
marginea Visului... Ne îndoim de adevărul care au răsplătit aşteptarea spectatorilor
acestei cugetări, cum ne îndoim de soluţia veniţi să vadă o comedie de Shakespeare.
regizorală care face din Titania cea fragilă,
dar versatilă, nu o regină a zânelor de
An ca-Maria Rusu
inspiraţie ovidiană, ci o prezenţă feminină
•

•

•

•

•
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Pă d u r ea A rd en
s-a mutat
l a Valeea
.

regizori ca Silviu Purcă
rete, Alexandru Dabija,
Mircea Comişteanu, Cri
stian Ioan, Gheorghe
Marinescu. intemeietorul
trupei, şi, in momentul
de faţă, Dan Micu,
directorul artistic al insti
tuţiei. Şi iată că, după ce
a montat peste şapteze
ci de spectacole pe sce
nele britanice şi nu
numai britanice, jona
than Chadwick a poposit
şi la Râmnicu Vâlcea, cu
o montare Shakespeare: Cum vă place.
Şi, chiar dacă bucuria acestei întâlniri nu
este lipsită de neplăceri - căci nu numai
unii actori, dar şi spectatorii (aflaţi şi ei pe
scenă) trebuie să se apere de frigul din
sală cu paltoane, căciuli, pături sau ce mai
au la îndemână - trebuie spus că specta
colul oferă o surpriză foarte plăcută prin
simplitatea şi sinceritatea lui cuceritoare,
ferită cu iscusinţă de teatransm şi de
ispitele unor soluţii "comerciale".
Decorul imaginat de regizor şi implinit de
scenografa Raluca loanovici ne aduce

CUM VĂ PLACE de William Shakespeare
TEATRUL
"ANTON PANN" din RÂMNICU VÂLa.A Data reprezen
taţiei: 4 decembrie 1 998
Regia: jonathan Chadwick
Scenografia: Raluca loanovici
Compoziţii muzicale: Gelu
Stratulat Distribuţia: Adrian Damian (Orlando). Paul Cretan
(Slujitorul), Radu Constantin (Oiiver, Un nobil). Cristian Stanca
(Dennis. Ducele surghiunit), Gabi Tudorin (Atletul luptător, Un
nobil, Tânărul ţăran), Corina Merişescu (Celia). Oaudia
Cacoveanu (Rosalinda), Doru Zamfirescu (Tocilă), Gabi Popescu
(Le Beau, Silvius), Corneliu Jipa (Frederick. Preotul), Dumitn.J
NeguJescu (Un nobil). Iulia Antonie Alexandrescu (Un nobil,
Phebe), Lidia S"tratl.dat (Un nobil, Audrey). lidl Dumitrescu
(Corin). Cristian Alexandrescu Oacques), Daniela Zamfirescu.
Martha Bllteanu.
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uiţi se vor fi intrebat, probabil,
ce caută un regizor englez cu o
prestigioasă carte de vizită
(director artistic şi director asociat la
importante teatre din Marea Britanie, dar
şi colaborator apropiat sau profesor la
instituţii reprezentative din Anglia, Franţa,
SUA şi Australia) tocmai la Râmnicu
Vâlcea, pe scena acestui teatru încă lipsit
de sediu, "tolerat" în Casa de cultură a
sindicatelor. Adevărul este că acest oraş
mic s-a făcut cunoscut şi apreciat prin
conlucrări nu mai puţin surprinzătoare cu

M

A

înaintea ochilor un "fragment" (mai
degrabă o "schiţă") din pădurea Arde
nilor, cu mesteceni ce au suportat pâ�olul
timpului şi care sugerează discret şi
ambianta manevrelor de la Curte sau, mai
târziu, a neastâmpăratelor jocuri de iubire
"regizate" de fantezia Rosalindei. În prim
planul preocupărilor regizorului englez a
stat capacitatea poveştii shakespeariene
de a vorbi şi acum despre noi, despre
conflictele şi despre năzuinţa noastră
către armonie. Permanent. în spectacol.
accentul este pus pe adevărul trăirilor. pe
capacitatea actorilor de a interioriza
simţămintele şi pe economia mijloacelor
de expresie; lăudabilă e, de asemenea,
grija interpreţilor pentru susţinerea
emoţională, printr-o expresie mimică
adecvată, a partenerului care îşi rosteşte
replica. Rolul hotărîtor al actorului, partic
iparea lui deplină la joc (cu sau fără text),
descifrarea migăloasă şi, apoi, restituirea
cât mai firească a relaţiilor dintre perso
naje reprezintă câteva dintre "obsesiile"
regiei. Şi, în ciuda unor ezitări - inerente,
poate. unui demers de asemenea anver
gură -. ezitări legate fie de ritmul unor
scene, fie de omogenitatea echipei ·(sunt
şi interpreti care reuşesc mai greu să se
exprime), noul spectacol al trupei vâlcene
culege aplauzele binemeritate ale înfrigu
ratului său public. Câteva dintre evoluţii
şi-au apropriat meritul unor mici perfor
manţe. Ele aparţin, în ordine, interpreţilor
Claudia Cacoveanu (intr-un travesti
convingător şi savuros, dar etalând şi o
feminitate impetuoasă în Rosalinda).
Corina Merişescu, Doru Zamfirescu
(configurând cu haz histrionismul
măscăriciului), Gabi Popescu (savuros în
Nobilul manierat. ca şi în păstorul Silvius),
Radu Constantin, Gabi Tudorin (un atlet
mai mult caraghios decât fioros). Cristian
Alexandrescu, Lidia Stratulat, Iulia
Antonie, Corneliu Jipa, Adrian Damian,
Tică Dumitrescu, veteranul trupei,
Daniela Zamfirescu şi Martha Bălteanu.
Nădăjduim că, în ciuda necazurilor finan
ciare ce apasă asupra acestui teatru, pro
ducţia vâlceană va putea fi văzută şi din
colo de graniţele judeţului.
I on Parhon
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1 Livada de vişini 1

Cozonac ul din VIS
•

a începutul piesei, Ranevskaia se
întreabă dacă reîntoarcerea ei în
ţară nu este numai un vis. La
sfâ�it. valetul Firs, uitat în casa încuiată,
constată că "viaţa a trecut, de parcă nici
n-am trăit". Între aceste replici se con
sumă zbaterea tuturor personajelor: reali
tatea dorită încalcă teritoriile realităţii
trăite, nimic nu este cert. Contradicţiile,
trecerile de la o stare la alta se petrec cu
uşurinţa caracteristică fugii în irealitate,
nenorocirile pot să dispară printr-o
dibace scamatorie, dar şi limanul fericirii
este doar un miraj. Cozonacul din vis e
vis, nu este cozonac, obişnuiesc să spună
psihiatrii. În spectacolul lui Vlad Mugur,
buchetul de flori trimis de grădinar este o
mare cracă uscată asemănătoare trunchi
urilor răsucite din prim-planul scenei,
patul copilăriei este unul dintre puţinele
obiecte focalizând atenţia tuturor perso
najelor. Decorul lui Helmuth StUrmer
recompune spaţiul oniric alcătuit din
amănunte precise şi contururi vagi. Din
vis este intensitatea trăirii şi neputinţa de
a o transforma în act. Din viaţă se aud, din
afara scenei, zgomotele brutale, tropăi
tunle, strigătele înăbuşite. Pare că undeva
se petrece o dramă, dar până aici nu
ajung decât ecourile ei confuze. Visul
evoluează, conform unei logici proprii, de
la idilă la coşmar, trecând prin străful
gerări de luciditate, când se încearcă con
tactul cu adevărul, prea dureros totuşi
pentru a fi suportat şi acceptat
Spectacolul expune prin semne clare
starea de imponderabilitate când vişinele
uscate puteau fi "fragede, zemoase, dulci,
parfumate", când oamenii obosesc stând
degeaba şi dezrobirea este considerată
de către foştii robi o nenorocire. Comică
şi tristă este revelaţia neputinţei de a trăi
acţionând conform necesităţii. Nu doar
Ranevskaia e incapabilă să înţeleagă că
livada trebuie tăiată şi că astfel terenul
poate fi vândut în câştig, dar şi pragmati
cul Lopahin, blocat în propriile complexe,
nu poate, nu ştie să o ceară în căsătorie
pe Varia. Vorbele se rostogolesc
atrăgându-se una pe alta: dulapul, munca,
banii, libertatea, Parisul, dragostea,
medicamentele, generozitatea, telegra
mele, totul se învălmăşeşte, obiectele iau
locul sentimentelor şi viceversa. Vlad
Mugur ne conduce în intimitatea perso-
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najelor, cât mai aproape
LNADA DE VJŞINI de AP. Cehov. Traducerea: T6th Ărpăd
de misterul lor, care
TEATRUl MAGHIAR de STAT din Q.Uj Data reprezentaţiei:
rămâne însă întreg,
3 decembrie 1 998
Regia: Vlad Mugur
Decorul: Helmuth
indescifrabil. Pe terito
Stilrmer Costumele: Ua Mantoc Muzica: Iosif Herţea Distri
riul interzis al intimităţii,
buţia: Stief M6gda (Ranevskaia). Kâli Andrea (Ania), LAzăr Gabri 
regizorul păşeşte cu
ella (Varia), Csiky AncHs (Gaev), Bogdăn Zsolt (Lopahin), Dim6superioară
discreţie,
ny Aron (Trofimov). Bir6 j6zse( (Semionov-Pişcik). Borbăth j(Jiia
refuzând, împreună cu
(Chartotta lvanovna), Orb6n Attila (Epihodov). Kăntor Melinda
Cehov, mahalagismul
(Duniaşa), � Endre (Firs), Hathăzi Andr6s (laşa) ş.a.
caracterizărilor sigure şi
superficialitatea concluziilor indubitabile. : Julia - derizoriul amăgirii, sunt întrupările
Forţa spectacolului nu decurge din unui pustiu sentimental cotropit de vorbe
ambiţia înnoirii, ci din coerenţa lecturii, şi de efectele unei false memorii.
din adecvarea detaliilor la întreg, din stilul lnconsistenţa bărbaţilor, definiţi mai
care lipseşte atât de des în tentativele de curând prin ceea ce nu au decât prin ceea
ce au, explică şi determină caracterul
impunere a originalităţii regizorale.
Actorii îl sprijină cu devotament pe regi agreabil al catastrofei: Dimeny Aron este
zor, interpretarea captează datele el însuşi plictisit de discursurile eternului
realităţii şi distorsiunile visului, într-un tot student, care nu va termina niciodată
organic, inteligibil şi credibil. Nu doar vreo facultate; ar vrea să-i spună An iei că
Ranevskaia îl visează pe Lopahin, ci şi el o iubeşte, dar dă din mâini şi îşi caută
pe ea. Stief Magda este şi amintirea galoşii cu o neîndemânare care îl scuteşte
moşieresei autoritare care 1-a impresionat să ia vreo decizie. Bir6 j6zsef este profi
pe copilandru! pripăşit la bucătărie, şi torul casei, o prezenţă episodică pisăloagă
femeia zăpăcită mai curând de pierderea şi obositoare, Orban Attila şi Hathâzi
ultimei iubiri decât de cea a ultimei moşii. Andrâs dau aparenţa realităţii unor
Bogdan Zsolt urmează să descifreze alcătuiri care sfidează legea gravitaţiei.
vocabularul de stăpân, acum este copleşit Ceea ce impresionează este profesiona
încă de surpriza drumului parcurs: nesigu lismul, precizia cu care fiecare interpret
ranta din momentul devenirii, când este cântă în acest ansamblu, contribuţia
încă prezentă recunoştinţa, dar se prefi fiecăruia la armonia generală. Când
gurează deja abjecţia. În Gaev, Csiky Senkâlszky Endre iese la sfâ�it din falsa lui
Andrâs se răsfaţă propunând mereu alte ascunzătoare şi se pregăteşte să moară,
feţe ale imaturităţii bărbatului adult. se produce şi ieşirea din vis: moartea e
Pentru că nimeni nu-l ia în serios, se simte singurul lucru adevărat Împreună cu liva
dezlegat de obligaţia de a fi serios, pentru da mor foştii ei stăpâni şi piere ceva din
că nimeni - cu excepţia lui Firs - nu-l fiinţa viitorilor proprietari.
iubeşte, nici el nu iubeşte pe nimeni, dar
stăpâneşte politeţea relaţiilor şi ridicolul
Magdalena Boiangiu
este o formă de
exprimare a indifer
entei. El este ultimul
produs al acestei
minunate livezi, con
semnată şi în enciclo
pedii, o vişină fragedă
şi uscată în acelaşi
timp. Kâli Andrea feminitatea
ofilită
înainte de a fi înflorit,
Lazăr Gabriella veşnica aşteptare a
iubirii, Kantor Me
linda - o viaţă cât o
zi de vară, Borbath
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stilul

Mu g u r

şansa a tăcut să ne bucurăm de versiunea
clujeană a vodevilului lui Eug€me Labiche
Crima din strada Lourcine, pus în scenă
de seniorul cu ochi de stele şi zâmbet
mereu tânăr, Vlad Mugur. Zic versiunea
clujeană, pentru că vodevilul a fost realizat
mai întâi la Piatra Neamţ, cu aceeaşi
echipă de colaboratori - Helmuth
StOrmer (decor), Varga-Jar6 116na (cos
tume), Nicu Alifantis (muzică). Zic şansa,
pentru că în aceeaşi seară se prezenta pe
scena Galei Matca de Marin Sorescu,
spectacol al Teatrului Naţional din Craio
va, pe care-I văzusem la premieră, cu unul
dintre cei mai buni interpreti în rolul
Tatălui: Vasile Cosma.
Aşadar, Crima din strada Lourcine în ver
siune clujeană, pe scena Teatrului Ma
ghiar, ce e ? Un remake ? Ei şi ? Nu l-am
rganizatorii Galei Teatrelor Na receptat astfel - şi poate că şi colega care
ţionale de la Cluj au bunul obi a consemnat versiunea nemţeană într-un
cei de a include în program şi număr anterior al revistei mi-ar da drep
câte un spectacol al colegilor de la Teatrul tate (cu nuanţe fireşti). Aşadar: o încăpe
Maghiar de Stat, de regulă foarte bun. Aşa re cu pereţi mari şi mai multe uşi, domi
s-a întâmplat în 1 994, când oaspeţii au nată de portrete masive de album şi o
putut vedea strălucitoarea montare cu biecte de epocă, somptuoasă şi imperso
Cântăreaţa chealli de Eugen Ionescu, aşa nală, unde lumina se frânge în u�bre lun
în 1 996, cu originala versiune a Operetei gi, mahmure. Domnul Lenglume se tre
lui W. Gombrowicz. La actuala ed�ie, zeşte de-adevăratelea mahmur şi încearcă
să reconstituie ultima
CRIMA DIN STRADA LOURCINE de Eugene Labiche.
fază a unei agape la care
Traducerea: V!Sio/ Andrâs TEATRUL MAGHIAR DE STAT din
a fost fără ştirea soţiei şi
O.UJ Data reprezentaţiei: 14 decembrie 1 998 Regia: Vlad
unde a tras un chef
Mugur Decorul: Helmuth Stormer
Costumele: Varga-jăr6
zdravăn. Inutil - faza
116na
Muzica: Nia.J Alifantis
Distribuţia: Bogdăn Zsolt
rezistă, ca o bucată de
(Lenglume), Hathăzi Andrăs (Mistingue), Kardos M. R6bert
peliculă ruptă dintr-un
(Potard), Bir6 J6zsef Oustin), M. Kăntor Melinda (Norine).
film. Interpretul. Bogdan
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Exerciţiu
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proză, fără mari intenţii reformatoare,
respectiva literatură dramatică îl scuteşte
binişor pe regizorul care o pune în scenă
de chinuitoarea întrebare dacă spectacolul rezultat "e sau nu e
URSUL şi PUCI< ROBIN BĂIAT BUN de AP. � şi W.
cehovian",
ceea
ce
Shakespeare
TEATRUL DE STAT din TURDA
Data
înseamnă că partitura îi
reprezentaţiei: 1 3 decembrie 1 998
Regia: Rodica L.Jpuşte
îngăduie o lectură mai
Scenografia: Olin Anton
Muzica: Iosif Herţea
Mişcarea
liberă, mai fără oprelişti.
scenică: MAiina Andrei
Distribuţia: Doina Soproni (Popova),
Foarte liberă, chiar prea
Radu Batar (Smirnov), Ginuc Crişan (Luka), Stelian Roşian (Puck).
liberă a fost modalitatea
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Constantin Paraschivescu

1 Ursul

şi Puck 1

fara fina l itat e

rsul face parte din ceea ce se
cheamă "dramaturgia neceho
viană" pe care Anton Pavlovici a
scris-o până spre 1 890. Derivată din

•

Zsolt, are mişcări lente şi ondulatorii,
forţează desluşirea, dar oboseşte cu un
zâmbet gol, autocompătimitor, în faţa
semnului de întrebare. Care sporeşte cu
noi nedumeriri, ca firul deşirat anapoda
dintr-un ghem, când se trezeşte cu un
lungan necunoscut şi cam necioplit, cu
care se dovedeşte că a parcurs faza mis
terioasă: Mistingue - Hathăzi Andrâs.
jocul se precipită, ghemui duce firul către
paroxism când ştirea despre o crimă,
citită într-un ziar, le dă acestor protago
nişti de hazard semne certe, indubitabile
şi spaima că ei sunt asasinii. Dacă Labiche
a fost un maestru al deşirării firului în
alternanţe de intrigă ce se încâlcesc în cas
cade, Vlad Mugur e un incontestabil
maestru al construirii jocului de alternanţe
joviale. Cu spirit şi haz în cascade. Cu
inteligenţă şi farmec. Scenele au parcă
acumulările de suspans ale unui film de
Hitchcock. cu rafinamentul bonom, aris
tocratic al unui spirit superior detaşat,
care se amuză de toate astea. Şi ne amu
ză şi pe noi, generos, cu o veselie ele
gantă, în care măiestria artistului a împletit
un stil - stilul Mugur, să-i spunem ? De
teatralitate şi fineţe? Poate.
Cinci personaje - cinci remarcabile creaţii.
Celor doi pomeniţi mai înainte li se
adaugă Kardos M. Robert (un amant în
focat şi ipohondru, Potard), servitorul lui
Lenglume, justin, jucat cu savuroasă per
plexitate de Bir6 j6zsef, şi Norine, soţia lui
Lenglume, trupeşă, severă şi predispusă la
cochetărie (M. Kantor Melinda).
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prin care Rodica Lăpuşte, studentă la
regie la o facultate particulară bucu
reşteană, s-a apropiat de Ursul. Atât de
liber a gândit juna aspirantă la titlul de
director de scenă încât nu a avut nici o
reticenţă să intersecteze textul cehovian
cu mici fragmente din Visul unei nopţi de
varl1 de Shakespeare, personajele binişor
caricaturale ale clasicului rus fiind
"manevrate" de bagheta magică a zveltu
lui Puck Rezultatul e un exerciţiu de tip,

hai să-i zicem, postmodern, în care poţi
descoperi o sumă de citate, imagini şi
semne ce inundă câmpul vizual al specta
torului, produsul final fiind un fel de paro
die ce vizează deopotrivă comedia rea
listă şi stilul cehovian, teatrul oriental şi cel
al absurdului. Cărui "ideal estetic" i se
subordonează o asemenea tentativă e
greu de precizat. "Am avut revelaţia că
Puck se simte la el acasă printre personajele cehoviene" şi "numai un duh al

Trecerea
1n
A

Mircea Morariu

1 Orranul Zhao 1

conserva r e

trece în conservare o între
prindere înseamnă a împiedica
degradarea mijloacelor fixe în
aşteptarea reluării activităţii productive;
avem de a face cu menţinerea infrastruc
turii în absenţa funcţionalităţii. Un lucru
similar se întâmplă când un spectacol
memorabil este conservat, adică reluat în
viziune riguros identică, folosind însă altă
distribuţie: totul pare neschimbat, lipseşte
însă fiorul evenimentului originar. Ale
xandru Dabija reia la Teatrul "Nottara",
neschimbat în litera lui, faimosul său spec
tacol Orfanul Zhao, realizat la Piatra
Neamţ în 1 994 şi încununat atunci cu
cele mai diverse premii, toate binemeri
tate. Nu ar fi prima dată când se încearcă
păstrarea unei montări exemplare dinco
lo de orizontul temporal obişnuit, cu
reuşite mai mult sau mai puţin discutabile.
Cazul de faţă ne îndeamnă să reflectăm
asupra condiţ iilor în care un asemenea
demers îşi atinge scopul.
O posibilitate este menţinerea specta
colului de către aceeaşi trupă, în acelaşi
spaţiu, cu aceleaşi decoruri, cu primenirea
treptată a distribuţiei de-a lungul anilor.
Situaţia este similară cu aceea din celebra
problemă a corăbiei lui Tezeu. Scândurile
unei corăbii sunt înlocuite în timp, una
câte una. Scoaterea unei şipci şi introdu
cerea alteia noi nu modifică esenţial
structura vasului. Din aproape în aproape
se poate arăta că, schimbările fiind gra
duale, identitatea corăbiei se păstrează
chiar dacă ea nu mai conţine nici o planşă
originală. Mutatis mutandis, într-un spec
tacol peren, fiecare actor nou este supus
influenţei colectivului rodat, astfel încât,
prin transmitere treptată, fiorul esenţial al
concepţtet
originale
se
menţine.
Arlecchino - slugă la doi stăpâni al lui

A

muzica de scenă compusă de maestrul
Iosif Herţea, nici scenografia semnată de
Călin Anton, nici mişcarea scenică ima
ginată de Mălina Andrei, nici actorii care
s-au străduit cum au putut mai bine să
pătrundă "gândul adânc" al regizoarei nu
au reuşit să facă nimic spre a salva talmeş
balmeşul de pe scenă.

serbărilor galante poate să strunească
stările şi reacţiile bruşte, precum cele care
caracterizează aventura personajelor
cehoviene" - scrie Rodica Lăpuşte în pro
gramul de sală. Eu însă, în fotoliul meu de
spectator, am făcut încă o dată con
statarea elementară că nu orice este per
mis, că preţul căutării încăpăţânate a unei
pretinse "modemităţi", cu riscul transformării acesteia într-o trăsnaie gogonată,
poate fi uneori extrem de mare. Nici

Giorgio Strehler,
ORFANUL ZHAO de ji junxiang TEATRUL "NOTIARA"
respectiv specta
Data reprezentaţiei: 1 6 decembrie 1 998
Regia: Alexandru
colele itinerante
Dabija Scenografia: Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar Muzica:
ale lui Lev Dodin
Mircea Octavian Distribuţia: Valentin Teodosiu (Du Anja), Ion
sau Peter Stein
Haiduc (Chen Ying), Constantin Codrescu (Kong Su), Rareş
sunt câteva exem
Stoica (Zhao Sun), Andreea Mllcelaru (Printesa), Dragoş Bua.Jr
ple.
(Han lue), Mihai Danu (Orfanul Zhao - Chen Bo), Sorin Cociş
A doua situaţie
(Crainicul), Anca BljenanJ (Crainicul surdomut), Ion Siminie
constă în reluarea
(Trimisul împăratului), Emilia Dobrin 0Nei jiang), Daniel Popescu
unui spectacol în
(Soldatul), Daniela Minoiu (Slujitorul lui Kong Su) ş.a.
alt spaţiu, cu altă
trupă, păstrăndu-se doar în linii mari con continuităţii, nici pe cea a unui remake
cepţia originală, acceptându-se însă pro înnoitor. Revoltat, pur şi simplu, împotri
vocările noului mediu ca pe nişte impul va .efemerităţii actului teatral, care con
suri la reînnoire. În acest mod, o trans damnă excelenta sa prestaţie la o prea
fuzie de energie poate reînsufleţi un spec timpurie uitare, el şi-o doreşte doar fixată
tacol de demult, redându-i viabilitatea, în în timp prin repetare, fără să îngăduie ca
ciuda contextului · cultural schimbat. ceva să se schimbe. Rezultatul era previ
Trilogia antică a lui Andrei Şerban, în ver zibil încă din primele dezamăgiri ale
siunea ei bucureşteană, a fost primită ca o copilăriei: fluturele din insectar nu mai are
noutate în zone culturale în care con graţia zborului, floarea presată nu mai are
cepţia ei originală era binecunoscută.
parfum, întreprinderea conservată nu
spectacolul de
Alexandru Dabija nu adoptă nici soluţia
•

•

•

•

•

•
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"Nottara" nu mai mişcă pe nimeni.
Cu toate acestea, nu lipseşte nimic din
ceea ce ne-a încântat acum câţiva ani:
fluenţa perfectă a povestirii, timing-ul
excelent, decorul din perdele de lumină,
costumele copleşitor de frumoase.
Actorii de la "Nottara" nu sunt mai slabi
decât cei de la Piatra Neamţ, dar primii
au fost trataţi ca simpli înlocuitori, puşi să
reconstituie cu aplicaţie ceea ce ultimii, la
vremea lor, au creat. Faptul că o trupă
nouă a fost pusă să imite ceea ce alta a
realizat exemplar a înăbuşit din faşă orice

vibraţie emoţională a actorilor, iar efectul
nefast s-a transmis şi publicului. Nu este
vorba numai de publicul care apucase să
vadă versiunea primă şi care se aştepta,
poate îndreptăţit, la o demonstraţie
ostentativă de reînnoire din partea regi
zorului. Chiar şi cei care nu au văzut
montarea princeps au ajuns între timp să
se familiarizeze cu formula spaţialităţii
luminoase, au apucat să vadă alte specta
cole excelente ale lui Dabija, în care
fluenţa acţiunii se combina fericit cu rafinamentul vizual, astfel încât ei nu pot fi

Is p ita

convinşi să se entuziasmeze în faţa reluării
tale-quale a unei formule, în timp ce ori
zontul lor de receptare şi contextul cul
tural au fost schimbate în parte chiar prin
impactul versiunii primare a Orfanului
Zhao. Cu cât este mai mare succesul, cu
atât el determină mai mari transformări
ale receptorilor, deci impune din partea
em�ătorului un plus de noutate. Or,
acesta nu se poate obţine conservându-ţi
vechile reuşite, ci demolându-le tu însuţi.
Adrian Mihalache

Jucăria de vorbe

echivalentelor scen1ce
•

Al

.)

n urmă cu vreo doi ani, Jucăria de
vorbe, în aceeaşi formulă de specta

col, cu aceeaşi distribuţie, regie şi sce
nografie, ne delecta pe scena Teatrului
Tineretului din Piatra Neamţ. Acum, ace
laşi spectacol ni se înfăţişează sub firma
Teatrului Odeon şi, spre meritul său, e la
fel de cuceritor prin candoare şi prospe
ţime, la fel de ataşant prin simplitate şi
vervă, cu cond�ia să-i acceptăm ,regulile.
Ele se rezumă, de fapt, la invitaţia de a ne
dezbăra de toate poncifele şi sclerozele
educaţionale, acumulate pe parcursul ani
lor, ca stranii vietăţi adulte ce ne aflăm, o
ferindu-ni-se în schimb şansa de a rede
veni pentru o oră copiii care am fost. A
ceastă nesperată dar posibilă încă racor
dare la universul copilăriei de odinioară,
cu bucuriile lui absolute, spaimele dispro
porţionate şi, nu în ultimul rând, gâlcevile
- de fiecare dată "definitive" !
decur
gând din nenumăratele noastre pozne, de
care uitasem de mult, e poate singura
"restitutio in integrum" din toate câte ni
s-au promis până acum.
Maestru al simplităţii discursului scenic,
dar şi jucător de elită, căci mizează totul şi
câştigă pe această singură carte, Alexan
dru Dabija are, desigur, conştiinţa valorii
proprii şi a lucrului său bine făcut, transla
rea sau "mutarea" unui spectacol din
provincie în capitală nefiind atât de lesnicioasă pe cât s-ar
părea. Am zice că este şi
jUCĂRIA DE VORBE de Alexandru Dabija. după "Cartea cu acesta un "pariu", şi încă
jucării" de Tudor Arghezi
TEATRUL ODEON
Data
unul câştigat, audienţa
reprezentaţiei: 22 noiembrie 1 998 Regia: Alecanclru Dabija
pe care merită s-o aibă 
Scenografia: Adina Panaitescu Distribuţia: Liviu TIITtU$ (Tătuţu),
şi pe care fără îndoială o
Afi'Odita Androne (M�). Mihai Danu (Baruţu).
va avea !
spectacolul
-

•

•

•

•

•

-
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justificând acest demers mai puţin
obişnuit, chiar în contextul remake-urilor
din ultimii ani.
Cunoscând preferinta regizorului pentru
lucrul în echipă, menţinerea integrală a
acesteia, în reprezentaţia bucureşteană. ni
se pare a fi mărturisitoare pentru o anu
mită consecvenţă, mai rar întâlnită, căci e
nu numai profesională, ci şi morală. Să re
ţinem aşadar numele celor trei actori pe
care ni-i propune Alexandru Dabija. Este
vorba în primul rând de Liviu Timuş
(Tătuţu), actor afirmat cu temeinicie pe
scena pietreană şi care e de nădăjduit că-şi
va găsi locul şi pe scena Teatrului Odeon,
unde până acum a fost mai puţin con
cludent distribuit. În Jucăria de vorbe el e
conducătorul jocului, are naturaleţea ne
cesară şi tactul de a nu forţa efectele
comice, configurând cu fineţe bonomia
patemă, dar şi causticitatea spiritului
arghezian. Nu sunt lipsite de interes
evoluţia lui Mihai Danu (Baruţu), actorul
având o mare mobilitate fizică şi o reală
disponibilitate pentru comedie, şi cea a
Afroditei Androne (M�u), simpatica nea
jutorare a personajului nefiind chiar la în
demâna oricăror resurse actoriceşti. Eco
nomicitatea (parcă sună mai bine decât
parcimonia) scenografiei semnate de
Adina Panaitescu serveşte deliberata sim
plitate a montării.
O simplitate delicată şi tandră, singura ca
re ne poate apropia de înţelegerea uni
versului copilăriei. O simplitate la care nu
se poate ajunge decât prin găsirea echiva
/entelor scenice pentru te miri ce, căci
"Nici o jucărie nu-i mai frumoasă decât
jucăria de vorbe".
Victor Parhon

Contradictia
lui
li

rice adaptare sau simplă punere
în scenă românească a Avarului
de Moliere se confruntă cu
riscul de a face din Harpagon un fel de
Hagi Tudose combinat, eventual, cu
Costache Giurgiuveanu. A reduce miza
piesei la comicul de caracter şi abisalitatea
personajului la zgârcenia obsesivă ar
însemna să se transfonme o mare dramă
socială într-o comedie benignă şi un per
sonaj tragic şi malefic într-un Pantalone
înşelat. Spectacolul Omul care n-are al lui
Adrian Lupu evită cu abilitate o aseme
nea capcană. El propune o lectură
proaspătă a Avarului, care se raportează
atât la contemporaneitate, cât şi la con
textul epocii lui Moliere.
Personajul lui Moliere trăieşte într-o
epocă de mari transfonmări, în care se
schimbă atât tipologia semnelor bogăţiei,
cât şi percepţia şi interpretarea lor.
Suntem în epoca de diseminare a modu
lui de producţie capitalist, când invest�iile,
circulaţia capitalurilor, băncile câştigă
teren în faţa practicilor trad�ionale de
acumulare a bogăţiei prin exploatare fun
ciară, cuceriri, colonizări şi descoperiri de
noi El Dorado-uri. Înainte, etalarea
bogăţiei era privilegiul puterii aristocrat
ice, predispuse la imprudenţe. Pentru
ceilalţi, bogăţia era semnificată de
comoara care trebuie ascunsă pentru a
nu risca să fie prădată sau disputată. În
zilele lui Moliere contau biletele de bancă,
înscrisurile, cambiile, bogat era cel care se
bucura de credit, nu cel care ascundea
comori, iar pentru a avea credit trebuia să
arborezi însemnele prosperităţii, chiar
deasupra posibilităţilor. Ridicolul lui
Harpagon nu stă pur şi simplu în zgârce
nia lui, ci în ataşamentul depăşit pentru
semnele tradiţionale ale bogăţiei
(comoara din casetă) din care îşi face un
fetiş. Spectacolul lui Adrian Lupu este
îndrăzneţ pentru că nuanţează cu grijă
personajul-emblemă, până la a ne con
traria aşteptările. "Omul care n-are" al lui
Grig Dristaru este un sanguin, departe de
emacierea trad�ională şi, mai ales, un om
care se mişcă o dată cu vremurile, care
începe să înţeleagă mecanismele fructif
icării banilor (vezi îndemnurile către fiul
său de a împrumuta bani cu camătă în loc
de a-i cheltui), dar care rămâne totuşi

O

1 Omul

care o-are

1

Ha r p agon

ancorat în simbolistica
depăşită a averii ca OMUL CARE N-ARE de Adina ZefN după Avarul de Moliere
fetiş, a comorii care TEATRUL DRAMATIC din GAlAŢI Data reprezentaţiei: 1 2
trebuie ocrotită cu dea!mbrie 1 998 Regia: Adrian l...upu Scenografia: T.Th Oupe
Distribuţia: Grig Dristaru (Harpagon), l...ucian Plnzaru (Valeriu),
gelozie. Tragicomicul
personajului vine din Cannen Albu (Eiiza), Aureliu Batcl (Cieant), Daniel Iancu (Aaps),
eşecul de adaptare la Cltllin Cucu (Simon), Swdana Friptu (Frosina), Petre Plpuşl
noile valori sociale, Oac), Ana-Maria Oucanu (Servitoarea, Cea care scoate din
eşec care se repetă şi impas), Crina Stoica (Mariana). Gabriel Constantinescu
în plan erotic. El nu (Comisarul).
reuşeşte să meargă
până la capăt în modernizarea strata abulic al servitoarei, care duce figura
gemelor sale financiare, după cum nu "toantei" din Caragiale până în marginile
reuşeşte să se desprindă de ataşamentul expresionismului şi face din ea o
cvasi-erotic pervers pentru "comoară" în emblemă a morţii care veghează asupra
favoarea unei satisfacţii deplin consumate lumii din piesă.
alături de aleasa fiului său. Soluţia finală, în Ceea ce totuşi i s-ar putea imputa acestui
care contradicţia lui Harpagon este rezol spectacol original şi bogat în idei, care se
vată de apariţia Morţii, dă spectacolului bucură şi de o scenografie expresivă, este
insistenta exagerată asupra unor
fior şi altitudine.
Spectacolul abundă în semne şi accente momente, grija de a duce totul până la
teatrale judicios distribuite. Înclinaţiile capăt, de a explica toate intenţiile astfel
artistice ale lui Harpagon, manifestate încât să nu rămână nimeni nedumerit şi
prin încercările de a-şi înfrumuseţa prin nimic neînţeles. Teatrul este o artă demo
forţe proprii habitat-ul, arată altă dimensi cratică, desigur, dar în sensul că pro
une refulată a personajului. Concepţia movează dezbaterea, nu didacticismul.
personajului Valeriu, în interpretarea lui lntelligenti pauca, spune un proverb itali
Lucian Pânzaru, este interesantă prin ian, adică cei deştepţi nu au nevoie să fie
legătura de unire fin trasată cu Tartuffe. bătuţi la cap, aluziile le ajung. Iar regula
Între personaje se creează relaţii com jocului ne obligă să presupunem că spec
plexe; Harpagon nu este văzut pur şi sim tatorii sunt cel puţin la fel de inteligenţi ca
plu ca o personalitate accentuată con şi noi.
fruntată cu o multitudine indistinctă.
Adrian Mihalache
Foarte interesant este personajul mut şi
•

•

•

•
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Ex p e r ientă

� dezolantă

upă ce în vară s-au organizat
concursuri succesive cu comisii
dintre cele mai exigente şi
respectabile, decise să recruteze noi şi
autentice talente actoriceşti, după ce în
luna noiembrie, cu prilejul unei microsta
giuni, am primit promisiuni ferme că trupa
"Liviu Rebreanu" a Teatrului Naţional din
Târgu-Mureş e hotărîtă să regăsească
drumul către performaţă, nu poate fi
decât dezolant să vezi un spectacol pre
cum lfies de Castro. O fermecătoare
poveste de dragoste ce a prilejuit scrierea
a nu mai puţin de 45 de texte pentru

teatru e înfăţişată scenic într-o exaspe
rantă linearitate expozitivă şi cu lipsă de
nerv dramatic. Aceasta după ce, la
începutul spectacolului, preţ de vreo
zece-cincisprezece minute, am avut
impresia că M ihai Lungeanu a încurcat
genurile şi, dintr-o tragedie scrisă în se
colul nostru, a extras o pastorală pe
specificul secolului al XVII-lea. Însă "clari
ficarea" o dată petrecută, ea aduce cu
sine şi impune iremediabil o lâncezeală
maladivă, o relatare dialogată deritmată
cu nişte personaje de eprubetă care par a
fi plimbate prin faţa publicului doar pentru a dovedi că există şi
ll'iJES DE CASTRO de Alejandro Casona Traducerea: Zeno care evoluează numai
Fodor
TEATRUL NAŢIONAL din TÂRGU-MUREŞ, Trupa spre a-şi certifica tre
"Liviu Rebreanu" Data reprezentaţiei: 1 O decembrie 1 998
cerea prin scenă. jocul
Regia: Mihai Lungeanu Scenografia: Maria Miu Muzica: Csiky actoricesc se consumă în
Csaba Distribuţia: Mihai Gingulescu (Don Alfonso), Nicu Mihoc
condiţiile unei absenţe
(Prinţul Don P.edro), Mihai Horga (lnfantele Don juan), Aurel absolute a performanţei.
Şteftnescu (Mareşalul Curţii), Dan RJclulescu (Coello). Sorin Interpreti experimentaţi,
Leoveanu (Pacheco), Gabriel Dumitraş (Aivargonzales), Eduard pe care cu alte ocazii
Marinescu (Fragoso), Liviu Pancu (Un student), Diana Vlcaru i-am apreciat şi lăudat,
(Dona li'ies), Cristina Holtzli (Constanza Manuel), Mihaela Stoica
au apariţii anodine. Mă
(Leonora). Luminita Vlleanu (Eivira). lolanda Dain (Amaranta). gândesc, bunăoară, la
Ada Milea (O studentă).
Mihai Gingulescu ori la
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Aurel Ştefănescu. Nicu Mihoc, eronat dis
tribuit în Don Pedro, nu a fost deloc
îndrumat regizoral, se mişcă .stingher şi nu
găseşte nici un moment ţinuta adecvată
rolului. Diana Văcaru, actriţă tânără, dar
având deja câteva performanţe în pal
mares, e frumoasă şi nimic mai mult. Dan
Rădulescu, Sorin Leoveanu, Gabriel Du
mitraş, Liviu Pancu, Cristina Holtzli,
Mihaela Stoica, Luminiţa Văleanu şi Ada
Milea s-au înfăţişat cu o pregătire super
ficială a partiturilor, fapt care în unele
cazuri trădează şi o precară însuşire a
ceea ce, în chip generic, se cheamă alfa
betul profesiei - de la gestică la dicţiune
şi frazare, de la trăire la sugestie şi
reprezentare.
Decorurile Mariei Miu sunt masive,
impozante, dar nu relevă nici ele un efort
creator prea intens. Iar cum Maria Miu
este una dintre cele mai bune scenografe
din ţară, rigoarea fără altitudine pe care
o probează în acest spectacol reprezintă
şi ea un motiv de tristeţe.

Mircea Morariu

un

g est
d

diverse teatre câte o "sămânţă" din cul
tura teatrală a ţării sale de adopţiune,
Canada. El a ales, şi de data aceasta, o
piesă a lui Michel Tremblay, prieten şi
coleg de generaţie al regizorului pentru
care nostalgia "acasei mele", cum o nu
meşte, înseamnă evocarea singurei iz
bânzi a vieţii de sub dictatură: calitatea
spectacolelor create cu fraţii întru frus
trare, actorii. Poate că amintirea acestei
frustrări TI şi face să înţeleagă în profunzi
me destinul eroinei din Albertine, îh cinci
timpi, piesă pe care o defineşte "lungul
drum al ţipătului spre şoaptă". Definiţia
pare să aparţină însă mai degrabă mu�cii
asupra textului, care, de fapt, nu e decât
un monolog interior - împărţit între cinci
actriţe, fiecare reprezentând câte o vârstă
a eroinei, între 30 şi 70 de ani -, presărat
ici-colo cu dialoguri imaginare cu o soră
moartă mai demult.
Spectacolul este o bijuterie a comunicării:
există o osmoză autor-regizor şi regizor
trupă, o unitate în diversitate a celor cinci
personalităţi ale Albertinei şi o osmoză
scenă-sală. Cheia impresiei profunde
asupra spectatorilor este înrudirea - de
sânge, aş îndrăzni să spun - între cele
cinci interprete ale Albertinei, persona
lităţi puternice, distincte, care modelează
împreună - dar şi în dialog-contrapunct
cu Madeleine - chipul lipsei de persona
litate şi de forţă.
Pentru că Albertine este întruchiparea
eşecului, a incapacităţii, a lipsei de
înţelegere faţă de sine şi de viaţă - un
personaj care mi se pare mult mai greu
de înfăţişat decât personajele posedând
inversul acestor defecte. Actriţele devin
coautoare ale unei tragedii pentru care
eroinei îi lipsesc calităţile. În intenţia
autorului, Albertine ar fi portretul femeii
eterne, subordonate bărbatului, lipsite de
posibilitatea de autoafirmare şi al cărei
destin este cvasi-programat pentru fali
ment. O tânără colegă a numit piesa lui
Tremblay "feministă" - dar se înşală.
Textul este scris cu o nemărginită com
pasiune, dar şi eroinei îi lipsesc unele date
esenţiale ale feminităţii: nu ne dăm seama
dacă a iubit vreodată sau a fost pur şi sim-

1 Albertine, în cinci timpi 1

ne""'

co

Mai există şi alte nelămuriri: din ce Albertinei: un miracol al talentului şi al
trăieşte Albertine, cine o întreţine - pen empatiei. Cadrul scenografic e discret, în
tru că, de pildă, drogurile costă, ca şi de bejuri şi umbre, cu o căldură mai degrabă
zintoxicarea, ca şi ultimul adăpost, azilul. .. sugerată, totul reprezentând, de asemeAm citit odată un repor
taj
despre
mizeria ALBERllNE. lN CINCI llMPI de Michel Tremblay. Traducerea şi
demnă în care trăia o adaptarea: Petre Bokor TEATRUL NAŢIONAL din TÂRGU
aristocrată expropriată; MUREŞ, Compania "Liviu Rebreanu" Data reprezentaţiei: 1 3
reporterul scria: "fără noiembrie 1 998
Regia ş i ilustraţia muzicală: Petre Bokor
dragoste se poate trăi - Scenografia: lldik6 L.ăszl6
Mişcarea scenică: lldik6 Selyem
fără pieptene sau săpun, Distribuţia: Suzana Macovei (Aibertine la 30 de ani), Diana
nu". Lipseşte şi motivaţia � (Aibertine la 40 de ani), Marinela Popescu (Aibertine la
sărăciei afective a Alber- 50 de ani), l..ivia Gingulescu (Aibertine la 60 de ani), !olanda Dain
tinei. Dar echipa, în (Aibertine la 70 de .ani), Rodica Baghiu (Madeleine).
frunte cu regizorul, crede în ea, crede până şi în condamnarea nea, un gest (artistic) de compasiune.
conformismului surorii, care a fost doar
Halăsz Anna
un compromis cu viaţa sau, poate, chiar
•

•

•

•

•
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1 Koporshow 1

Hitler, Stalin, Moza

şi u m a n i t a
ragicomedia burlescă a scriitorului
şi regizorului Kincses Elemer cred că nu greşim traducând titlul
prin Copâr-show (de la regionalismul
copârşeu sicriu), el, titlul, bazându-se şi
în limba maghiară pe un calambur aminteşte un schimb de replici dintr-o
piesă de Alexandru Mirodan: "- Şi mai

T

=

capacităţi de a ucide
cu privirea, el este
înhăţat de
securişti - unul tâ
năr şi român, celălalt
bătrân şi maghiar electronică, cu

eter, tare şi ameninţător
KOPORSHOW de Kincses Elemb- TEATRUL NAŢIONAL din (într-o maghiară stricată,
TÂRGU-MUREŞ, Compania "fompa Mild6s" Data reprezen cu accent când româ
taţiei: 1 3 noiembrie 1 998 Regia: Kincses flern6r Scenografia: nesc, când rusesc, când
l...abancz Klâra
Tn distribuţie: Bocskor SaD6 l...6rănt. M6zes englezesc). Aceştia vor
� Kovăcs �Anna. L..ăszl6 Zsuzsa, VIOla Găbor, să-I trimită cu un avion
Domokos L..ăsz16 , Tatai Săndor, CsergOffy L..ăsz16 , Kătay lstvăn, de luptă în anumite lo
BSes Ganther Attila, Magyari Gergely, Kozsik j6zsef. GyOrfiY curi, de unde să se uite
AncHs, Găspărik Attila, Fodor Piroska. Mârton GyOngyi, Kozsik jos spre pământ, adică să
ucidă cu privirea acolo
ramas.
unde ordonă mai-marii
râzi, mai râzi ?! - Iertaţi-mă, ăsta-i felul ţării sau ai lumii. El refuză, dar este şanta
meu de a plânge".
jat cu viaţa copilului său. lată însă că, în
Piesa este profund "legată de glie", fiind
urma unor ''tumbe" ale avionului, înzes
localizată, cu toată problematica sa, la trarea lui Peter se inversează: sub ochii lui
Târgu-Mureş; astfel, Shakespeare, ''înviat" mormintele se deschid, începe învierea
în piesă, crede că s-a întors în vremea generală. Cei doi securişti îi aduc pe rând
Tudorilor britanici, deşi a nimerit doar în Îl) apartamentul lui de bloc, în .sicrie, pe
cartierul de blocuri Tudor... Această Cleopatra şi Marilyn Monroe, pe Lenin,
"legare de glie" accentuează însă univer Stalin şi Hitler, pe Mozart, Beethoven,
salitatea problemelor care-i frământă pre Petofi şi Chaplin, pe care Peter îi învie. În
tutindeni pe oameni pe această "biată cele din urmă apar nişte paraşutişti cu
planetă provincială",
mitraliere şi retrimit pe toată lumea "din
colo". Concluzia: Dumnezeu este nepu
Mihail <;pr,�d·i"n
tincios faţă de uneltirile infernului, care ar
trebui să fie oprite, poate chiar cu mitra•

•

•

•

•

liera. O cer cei buni: muzicienii, actorul,
poetul. Dar Stalin le atrage atenţia că
mitraliera le aparţine lor, celor ven�i din
infern ...
Un singur sicriu ajunge gol în locuinţa lui
Peter - cel al lui Ceauşescu; şi nu se ştie
nici cine i-a trimis pe paraşutiştii care îi
întorc pe înviaţi înapoi în morminte ... În
ultima scenă, Peter, prăbuşit pe podea
printre înviaţii săi ucişi nu magic, ci me
canic, imploră intervenţia lui Dumnezeu,
care să dreagă ceea ce a stricat diavolul sau noi, oamenii?
Spectacolul este captivant, sclipitor, iar
trupa, bogată în talente tinere, care se
bucură vădit de rolurile generoase. Avem
totuşi bănuiala - aşa cum de multe ori, la
un spectacol regizat de Kincses Elemer,
simţim că poate ar fi trebuit să mai
strângă "şurubul" montării - că piesa mai
are, dimpotrivă, rezerve neexplorate. Tn
orice caz, revine mereu, ca un refren, dis
preţul faţă de artişti al marilor ucigaşi,
batjocura lor faţă de cei ce simt şi gânde
sc, faţă de cei ce vor să oprească forţele
Halăsz Anna

nti mente
şi totuşi încărcată de
tensiune.
ne invitase la ceva intitulat
Atelier, organizat de Catedra de improvizaţie şi mişcare
scenică a Facultăţii de arte de la Universitatea Ecologică. Un
examen în care cinci fete şi patru băieţi interpretau prin dans şi
muzică mici povestioare nostalgice, ironice, dramatice.
Sentimente în stare pură.
Combina muzicală era la vedere, cei nouă studenţi nu aveau
întotdeauna timp să se retragă în camera alăturată ca să-şi
schimbe elementele de costum, se îmbrăcau şi se dezbrăcau
acolo, în faţa noastră, în camera cu parchet lucios şi câteva
scaune pentru spectatori. Ar fi trebuit, cu aceeaşi ocazie, să-şi
schimbe şi personajele, manevră greu de efectuat şi la case
mari. Însă ceea ce făceau ei era încântător prin libertatea cu
care se mişcau, prin credinţa investită, prin dorinţa de a trans-

r:t
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mite ceea c� primiseră de la atât de speciala lor profesoară.
Miriam este un om al spectacolului de dans şi nu al dansului
pur şi simplu. Modalităţile prin care ea inserează cuvântul, ca
moment al neputinţei de a mai păstra tăcerea, este exemplar
sub raportul dramatismului. Miriam stătea pe un scaun, îi
urmărea, din când în când dădea un slab semnal sonor sau
mişca mâna. Dar cea mai importantă era privirea. Acolo se
concentrase puterea ei de a transforma nişte oameni mai mult
sau mai puţin dotaţi în artişti liberi, de a introduce armonia în
haosul lumii. Miriam Răducanu, fiinţa aparent liniştită care iu
beşte dansul, teatrul şi muzica, sublimează insuportabilul din
viaţă într-o versiune care TI face nu doar acceptabil, ci şi fru
mos.
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M.B.

acă nu ar fi maltratat flagrant un
text valoros, dar absolut
neteatral, scris de John Whiting
şi tradus de Mirela Iacob, dacă nu ar
marca dezastruos începutul "Stagiunii
europene" pe care şi-a propus-o Teatrul
Naţional din Timişoara, dacă nu ar abuza
în mod nepermis de răbdarea şi
bunăvoinţa publicului care, nu-i vorbă,
profită ingenios de orice moment favora
bil spre a părăsi sala transformată în loc
de supliciu, spectacolul cu piesa Diavolii
nu ar merita dreptul la cronică. Flască,
imatură, lipsită de orice idee regizorală, cu
un decor masiv, utilizat haotic, şi cu nişte
costume aberante, montarea semnată de
Lăszl6 Keszeg e doar un bruion diletant
ce pune în situaţii cum nu se poate mai
penibile mai mult de douăzeci de actori şi
un număr apreciabil de figuranţi. Degeaba
citim în caietul-program că un cronicar de
la prestigiosul "The Times" a calificat tex
tul drept "o piesă răvăşitoare, una dintre
cele mai reuşite creaţii ale ultimilor ani
apărute pe Broadway" şi că "Qiavolii are
un aer elisabetan de netăgăduit şi bogăţia
unui text dramatic foarte bine scris", câtă
vreme prin faţa ochilor ne trece o succe
siune de secvenţe malformate care, în loc
să reflecte oroarea provocată de intole-

D

0

Total

1 Diavolii 1

nea rt iStiC

ranţa bisericii, nu izbu
DIAVOUI de john Whiting. Traducerea: Mirela Iacob
tesc decât să stâmească
TEATRUL NAŢIONAL din TIMIŞOARA Data reprezentaţiei:
oroarea spectatorilor. jo
1 1 decembrie 1 998 Regia: L..ăszl6 � Decorul: Găbor
cul actoricesc e pauper,
Valcz
Costumele: Edit Szocs
Muzica: Albert Martc6s
schematic şi pripit, când
Distribuţia: Dorin Dragoş (Mannourry), Cristian Szekeres
cu un ton prea jos, când
(Adam), Valentin lvanciuc (Louiş Trincant), Aura Clllraşu Hasnaş
cu un ton prea sus.
(Philippe Trincant), Doru Iosif Qean d'Armagnac), Dan Antoci
Lipsesc accentele vigu
(Guillaume de Cerisay), Gheorghe Stana (Un gunoier), Armand
roase şi incantaţiile fulgu
CaJot1 (Urban Grandier), Mllina Petre (Ninon), Damian V.
rante pe care le pre
Oancea jr. (De La Rochepozay). Constantin Tovamiţc:hi (Părin
supune piesa. Spectato
tele Rangier, Ludovic al Xlii-lea). Aorin Ionescu (Părintele Barre),
rul răbdător (masochist?)
Carmen Ionescu (Sora Jeanne a fngerilor), Daniela Bostan (Sora
aşteaptă în zadar aşeza
Claire). Ana Maria Cojocaru (Sora Louise), Damian Oancea (De
rea clară în imagini ferme
Laubardemmont), Ştefan Sasu (Părintele Mignon), Laura Avarvari
şi spirituale a ideilor tex
(Sora Gabrielle), Zoltan Lovaş (Henri de Conde). Horia Ionescu
tului. 1 se oferă în schimb
(Richelieu). Mircea Bellu (Un crainic). Rorin Ruicu (Bontemps. Un
o organizare scenică mai
copist), Daniel Petrescu (P:irintele Ambroise) ş.a
mult decât discutabilă,
care amalgamează situaţiile dramatice. Iar artistică. Dar ce e artistic în această
ca premiu de fidelitate pentru cei ce au montare cu totul neartistică ?
stat până la capăt. actriţa care o inter
pretează pe Sora jeanne a Îngerilor se
Mircea Morariu
despoaie fără nici un fel de motivaţie
•

•

•

•

•

•

opera

D irectorul d e teatru...

Smaranda Oţean u - Bu nea

um pe lumea asta nimic
nu-i întâmplător, tocmai
cu singspiel-ul mozartian
Directond de teatru şi-a făcut
debutul Opera Comică - cea
dintâi trupă particulară de gen
din România. . .
Pentru cine nu a văzut încă pre
miera respectivă şi deci nu înţe
lege la ce mă refer, trebuie să
spun că trei sunt coinddenţe
le... defel întâmplătoare dintre
naşterea - şi "botezul" - acestei
trupe şi alegerea acestei lucrări
drept prim titlu în repertoriul ei.
Înainte de toate, faptul că fon
darea şi conducerea Operei Co
mice îi aparţin chiar unui... di
rector de teatru: Smaranda
Oţeanu-Bunea a părăsit recent
unul dintre fotoliile directoriale
ale Operei Naţionale Române,
pe care îl ocupa deja de ceva

C

ani. De altfel, a devenit de
multă vreme o obişnuinţă pen
tru ea să conducă tot felul de
organisme muzicale - cele mai
multe, înfiintate de către ea
însăşi: Colegiul Criticilor Muzi
cali din fosta Asociaţie a oame
nilor de teatru şi muzică (ATM)
şi una dintre unnaşele acesteia,
Uniunea Criticilor Muzicali,
apoi revista "Melos" şi Fundaţia
"Oedip". În cadrul acestei din
urmă asociaţii non-profit (al că
rei preşedinte de onoare este
Ludovic Spiess) şi cu sprijinul
Uniunii Criticilor Muzicali (căre
ia îi este preşedinte Grigore
Constantinescu), Opera Comi
că nu face decât să dezvolte
una dintre acţiunile de mare
succes ale colaborării dintre ce
le două: tumeele realizate cu
concertul de arii şi duete
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"Vedetele Operei" în oraşe
unde nu există teatre de gen.
Pare destul de dudat, dar, apar
ţinând unei otganizaţi.i non-pro
fit, şi Opera Comică este tot
non-profit ! Profitul urmează să
fie - evident - acela cultural, de
care vor beneficia amatorii de
operă din alte localităţi decât
cele unde se joacă în mod
curent operă. Dar fiecare pre
mieră din proiectata serie a a
cestor spectacole itinerante va
avea loc la Bucureşti, la Teatrul
de Operetă "Ion Dadan", care
se implică în proiect punându
şi la dispoziţie nu doar sala, ci şi
orchestra. Qar veritabila perfor
manţă pe care orchestra Opere
tei a atins-o sub bagheta încă tâ
' nărului şi extrem de talentatului
dirijor Iurie Florea este deosebit
de benefică pentru ridicarea şi

•

consolidarea profesionalismului
acestui ansamblu.)
A doua coincidenţă marcată de
DirectonJI de teatru este ace
ea că aqiunea singspielrului
compus de Mozart pe libretul
lui Gottlieb Stephanie jr. o con
stituie chiar alcătuirea unei tru
pe de operă. Dacă în 1786,
când a fost scrisă partitura, o
asemenea trupă putea cuprin
de doar două soprane - dna
Herz (în versiunea actuală, nu
mită pe româneşte: dna Inimă)
şi dra. Silberklang (dra. Sunet
de-Argint) - şi un bas (. . . buf,
numit - fireşte - Buffo), trupa
Operei Comice de azi mai in
clude, pe lângă cântăreţii ce au
susţinut rolurile respective la
premieră (Silvia Voinea, Tieana
Tonca, Ştefan Popov şi - inter
pretul personajului titular, direc
torul Franck - tenorul Marius
Brenciu), alţi şase solişti care
urmează să le preia, dar şi un
regizor (Radu Gabrea), un
scenograf (Viorica Petrovici),
doi pianişti ('m prima reprezen
taţie a fost Mihaela Vâlcea; ur
mează Diana Spânu) şi doi diri
jori (după Iurie Florea, va veni
la pupitru Cristian Alexandru
Petrescu).
.

.

fme, ultima coincidenţă cu
realitatea o reprezintă însăşi
ideea de bază a singspielrului
Directorul de teatru: ple
doaria pentru spiritul de echipă
pe care practicarea operei îl
pretinde şi la care se poate a
junge atât de greu, doar învin
gând vanitatea şi interesul pe
cuniar de care individualismul
artistului liric este atât de puter
nic impregnat în aspiratia sa
spre glorie personală.
Dincolo de parcimonia montă
rii (indispensabilă pentru un
spectacol itinerant), destule "hi
be" pot fi lesne obsetvate de
către un spectator avizat: o sta
tuie din altă piesă", care încurcă
locul pe scenă şi maschează
fără rost pianul - ce ar trebui
expus ca element de decor, nu
ascuns,
căci doar la el sunt
acompaniaţi cântăreţii veniţi să
dea o audiţie (cu arii şi duete
din alte opere mozartiene) în
faţa unui impresar imaginar,
într-o prefaţă alcătuită ad-hoc la
altminteri prea scurta partitură
mozartiană; însuşi textul acestui
preambul, nu foarte spiritual şi
nici măcar suficient de instructiv
pentru spectatorii novici ai
genului liric, cărora le poate in"

duce de pildă falsa idee că
Blonda şi Constanze ar fi amândouă ! - logodnicele lui
Belmonte sau că numai came
rista Donnei Elvira, nu şi
Zerlina, ar fi "o fată din popor" ;
rostirea acestui text. . . la micro
fon (cu toţi paraziţii de rigoare!),
de către o actrită (Victoria
Cociaş) a cărei voce cu sigu
ranţă s-ar fi putut auzi şi fără
amplificare, aşa cum se aud
perfect, chiar şi în proză,
glasurile educate totuşi pentru
cânt ale celor patru solişti; cos
tumul de paiaţă în care viitorul
Buffo participă la audiţia pre
mergătoare . . . cu rolul Don Gio
varmi; trecerea în contempo
raneitate a directorului de teatru
- trecere nemotivată, atâta vre
me cât ceilalţi membri ai trupei
rămân până la sfârşit tot în
epoca lui Mozart; jocul gratuit şi
nici foarte artistic cu un gea
mantan care nu se ştie prea
bine al cui este (dacă îi aparţine
drei. Silberklang, atunci de ce
Franck şi Buffo îşi permit să
scotocească în el, scoţând la ve
dere piese de lenjerie ? iar dacă
este al lor, atunci de ce el apare
în scenă o dată cu dra. Silber
klang şi de ce tocmai când a
ceasta li se prezintă, cei doi băr
baţi răscolesc în el cu frenezie?);
în fine, defectele din primele e
voluţii ale basului (cântând sub
ton) şi tenorului (forţând în
acut), din fericire remediate pe
parcursul reprezentaţiei.
Regizorul Radu Gabrea izbuteş
te să-i facă pe cântăreţi să fie şi
actori întrucâtva, adică să ros
tească proza cu un firesc ce nu
prea se întâlneşte la soliştii de
operă şi să-şi pigmenteze rolu
rile cu unele detalii savuroase
de mişcare scenică, dar - în ma
re vorbind - nu reuşeşte în
schimb să înfrângă schematis
mul şi convenţionalismul spec
tacolului liric. Nu pot să nu
recunosc faptul că, sub acest
raport, Directonll de teatru
montat acum câţiva ani la
Opera din Constanta de către
regizorul Cristian Mihăilescu (şi
el.. . director de teatru !) era
superior. . .
Lumin iţa Vartolomei
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Dom i n i q u e Bago uet

u n clas1c

al dansului modern

Al

n luna decembrie s-au împlinit şase
ani de la moartea coregrafului francez
Dominique Bagouet
L-am cunoscut în 1 992, cu ocazia unui
stagiu pe care 1-a susţinut la Bucureşti în
cadrul proiectului cuttural "La danse en
voyage". Un surâs mereu sincer. Eleganţă
şi umor. Mâinile sale cu degete fine, nicio
dată indiferente sau banale, trasând în
spaţiu mişcări - fragmente de elan, graţie,
mister.
Născut în 1 95 1 , Dominique Bagouet s-a
afirmat mai întâi ca dansator de formaţie
clasică: elev al celebrei Rosella Hightower,
apoi interpret la Grand Theâtre de Ge
neve (unde a dansat repertoriu
Balanchine), la Compania de Balet "Felix
Blaska" şi la "Baletul secolului XX" al lui
Maurice Bejart. Întâlnirea - în 1 974, cu
prilejul unui stagiu - cu Carolyn Carlson a
fost decisivă pentru traseul pe care TI va
urma cariera sa. Bagouet descoperă
tehnica şcolii americane de dans contem
poran, colaborând apoi cu Peter Goss,
jennifer Muller, Maggie Black şi, mai ales,
cu Merce Cunningham.
În 1 976 Bagouet prezintă prima sa creaţie
coregrafică, Chanson de Nuit, la
Concursul Internaţional de Coregrafie de
la Bagnolet, câştigând Premiul 1. Imediat
înfiinţează propria sa companie de dans,
transformată, în 1 984, în Centrul
Coregrafie Naţional de la Montpellier 1
Languedoc-Roussillon. Sub direcţia artis
tică a coregrafului. aici va lua naştere şi
Festivalul Internaţional de Dans de la
Montpellier, eveniment de importanţă
majoră în lumea baletului modem.

Recunoaşterea sa pe plan internaţional a
fost întregită de două importante dis
tincţii pe care statul francez i le-a acordat:
tit lul de "Cavaler al Artelor şi Literelor" şi
Marele Premiu Naţional al Dansului, ofe
rit, în 1 989, de Ministerul Cutturii.
Dincolo de date biografice şi prem1i ne
rămâne descoperirea unui coregraf sur
prinzător cu fiecare nouă creaţie. Un stil
extrem de bine conturat în muttitudinea
de tendinţe ale dansului contemporan.
Văzându-i spectacolele, am trăit mereu
aceeaşi impresie: de perfecţiune "lejeră",
de profunzime fără ostentaţie. Bagouet
este, în primul rând, un coregraf baroc prin liniile de fugă ale desenului coregra
fie, prin mişcările de poignet (faimoasele
sale gesturi mici, pline de umor). În rest amestec de intim şi universal, de melan
colie şi delicateţe, suprapuneri de epoci
prin rapelurile la pictura naivă şi pop-art.
În anii aşa-numiţi "militanţi", în care dan
sul tânăr francez îşi căuta miJloacele pen
tru a supravieţui, Bagouet (împreună cu
Maguy Marin, Jean-Ciaude Gallota ŞI alţii)
a fost unul dintre primii coregrafi care au
luptat pentru ca dansul să fie recunoscut
şi să beneficieze de aceeaşi consideraţie
ca şi teatrul. S-a trezit astfel în postura de
lider, deşi niciodată nu şi-a dorit-o.
În 1 986, Rudolf Nureev i-a solicitat lui
Bagouet un balet pentru scena Opere1
din Paris: Fantasia Semplice care, în ciuda
unei receptări doar parţial favorabile, a
marcat o etapă, o deschidere către
tânărul, pe atunci, dans contemporan
francez. A doua invitaţie i-a fost făcută lui
Bagouet în 1 988 de către jacques Gamier
ŞI al său Grup de Cercetări Coregrafice al
Operei şi a avut, de asemenea, impor
tanţa sa, aducând o noţiune nouă pentru
o companie clasică: noţ1unea de reperto
riu contemporan.
1 998 e anul în care Bagouet este
"prezent" pentru a treia oară pe celebra
scenă cu un coupe, alături de alt mare
coregraf, John Neumeier. So schnell. una
dintre cele ma1 reprezentative creaţii ale lui
Bagouet. a fost refăcută pe scena Operei
ch1ar de către membrii vechii Companii de
la Montpellier, într-o inedită acţiune de
recuperare a patrimoniului lăsat de artist.
acţiune ce poartă numele Carnetele
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Bagouet. De
ce "Carnete
le .. ?" Pentru
că Bagouet
avea obiceiul
de a-şi scrie
c o regrafi i l e
tot timpul, cu
fiecare ocazie.
VOYAGE ORGA AIIsE" "
�F61UfPf-4
lJOnti.liQIIE &+GOi/eT
Aceste car
nete, de care
nu se despăr
ţea niciodată.
s-au adunat.
în timp, într
o
colecţie
impresionan
tă, o adevă
rată "memo
rie" a dansu
., NECESiTO "
lui său.
Coe�GJ!APiA
Apărea în
sala de balet cu carnetele sub braţ, cu
creaţi? deja scrisă (cum a fost cazul spec
tacolului So schnell), cu un decupaj sec
venţă după secvenţă, cu parcursuri, de
sene, scheme... Un pariu nebun de a
reproduce cu exactitate în studio ceea ce
a imaginat pe hârtie. Aceste documente
nu pot fi descifrate, bineînţeles, decât de
dansatorii care au interpretat piesele,
care au stat în apropierea coregrafului. La
moartea creatorului. dorinţa lor a fost
clară: opera sa nu trebuie să dispară a
doua zi după uttima reprezentaţie progra
mată, ea trebuie dusă mai departe într-o
manieră cât mai fidelă, respectându-se
complexitatea stilului. fineţea muzicalităţii,
geografia delicată a desenului coregrafie,
unicitatea personajelor. O dovadă că spi
ritul operei nu moare o dată cu creatorul
ei.
Există două lucruri care, mai presus de
toate, îmi evocă universul lui Bagouet
felul în care m-a învăţat cum poate un
dansator să fie, pe scenă, enigmatic şi
transparent în acelaşi timp şi cele câteva
cuvinte pe care mi le-a scris pe colţul unul
afiş: "Pentm Răzvan, in ammtirea dansulw
său, a gentiletei sale. Cu pneteme sinceră,
Domimque Bagouet".
.

•

Răzvan Mazilu
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invăţămânhd teatral

Agr eabi l ,

dar neconcludent

pectacolele de absol

S

venţă de la Casandra (şi

le cunosc doar de vreo

35 de ani) au avut întotdeauna

un farmec aparte - şi un public
aparte,

gata

să

le

susţină

aproape necondiţionat. Treptat,
locul

montărilor

dificile,

care

porneau de la necesitatea (şi
responsabilitatea)

de

a

re

comanda actori (distribuindu-i
în roluri care puteau măcar su
gera
fost

posibilităţile
luat

"haioase"

de

acestora)

montări

sau

a

facile,

"băşcălioase",

absolvenţii convingându-ne că

au învătat mai curând să paro

dieze decât să joace "pe bune"
textele puse în scenă. Desigur,
n-au

dispărut

nici

montările

serioase,

<?ar

restrâns,

nemaifiind parcă

ponderea lor s-a

de

N,

Iar, nu unul, ci doi profesori.

pentru

N-am să dau nume, zicind că

devenind astfel l.m spectacol de
absolvenţă în toată regula, pen

"bonton" să iei şi să te iei în

lucrurile

deml.tlt şi sunt probabil total

tru care se plătesc bilete la casă.

mului şi deriziunii, care nu prea

mai avea şi nici nu mai are în ce

străine

I .A.T.C-ului,

să creadă. Nimeni n-a stat să se

schimbat denumirea în UA.T.C.

spectatori care au apucat să cu

întrebe însă cât de "originale"

Nici despre

noască

rodice,

să

Alecsandri la

zicem

de

la

s-au

practicilor

tocmai

de

actuale

ale

Nu e lipsit de interes, chiar dacă

doar

şi-a

trama se întrerupe brusc, micii

caCl

Harap Alb

uşor

punctul

petrecut

"studiul"

serios, într-o lume a scepticis

erau în fond spectacolele pa

astea

anul

de

nu e

scris,

vedere

al

din
sta

basmul

lui

Creangă

putând eventual să-1 accepte şi

aşa, ca pe un fragment ca atâtea

Oscar Wtl.de, sau

bilirii paternitătii spectacolu

altele,

cât de ieftină, ''băşcălia" culti

lui, chiar dacă unii confrati

multe ori acolo unde bunicul a

vată sistematic, şi încă în regim

s-au grăbit mai curând să-1

adormit înaintea lor. Cei care-s

universitar, sub pavăza "recon

recenzeze favorabil decât să-1

destul de mari şi încă şi-1 mai

·

siderării scenice" a începuturilor

comenteze aitic. Reprezentaţia

dramatwgiei autohtone (dar nu

nu

e

semnată

regizoral

de

basmul

amintesc,

oprindu-se

vor zice

poate

de

că

până aici a conceput "studiul"

numai).

nimeni, din foaia de distribuţie

cine 1-a conceput sau că aşa 1-a

N-am scris despre toate astea

aflând noi că e vorba de un

dorit cine 1-a coordonat Şi într-un

între

"studiu experimental după bas

caz, şi într-altul, fmalul e fără

altele, mă jurasem să nu mai

mul lui Ion Creangă conceput

motiv expediat.

scriu despre

spectacol de

de Dinu Manolache". Nu ni se

singura problemă.

absolvenţă, mai ales dacă purta

spune însă explicit că e vorba

Problema e că spectacolul nu

semnătura unui tânăr regizor

de un studiu conceput pe vre

mai

demult

pentru
un

că,

absolvent. Mi-a fost dat, pe de o

mea când studenţii săi se aflau

parte, să întâlnesc regizori care

în

şi-au luat licenta cu astfel

de

spectacole, contestându-le apoi

anul

II,

nu

în

anul

N,

recomandă
toată

Dar

pe

nimeni,

vânzoleala

descifrându-se

nu asta e

din

şugubeaţă

destule

defi

ultimele două rânduri ale foii

ciente de dicpune şi comporta

menţionând doar "Studiu de

ment

Arta

scenic,

fără

să

ni

se

de

imixtiunii masive a profesorilor,

praf. univ. Mircea Albulescu ".

impună însă în mod deosebit,

iar, pe de altă parte, să saiu

Meritoriu pentru cine 1-a con

ca studiu la clasă, poate că asta
s-a şi dorit! Urcată pe scenă, ca

ca nereprezentative, din cauza

coordonat

mult

ceput ca studiu, mai ales pen

decât promiţător al unui regizor

tru anul II, exerciţiul în chestiu

care după aceea n-a mai făcut

ne nu mai e chiar atât

nimic, spectacolul cu pricina re

toriu pentru cine 1-a coordonat;

vendicându-şi-1 însă în particu-

tot ca studiu, cum se zice, dar

despre

mai

actorului

spectacolul

,

5;j
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,

calităţile vreunui actor. Cine ştie,

spectaco4

oferta actoricească e

agreabilă, dar necondudentă.
Victor Parhon

LJt

învăţământ!1! teatral

Doi ameri ka

arcă abia s-a încheiat "Săptămâna
absolventilor" şi Studioul Casan
dra ne cheamă din nou să-i ascul
tăm profeţiile, materializate în examene
de absolvenţă. Cea mai harnică se vă
deşte, deocamdată, clasa ·prof. univ.
Mircea Albulescu (prof asoc. Irina
Mazanitis, conf univ. Cătălin Naum, prep.
univ. Alexandru jitea), care a dat la iveală
al doilea spectacol de "producţie", cum se
zicea pe vremuri, intitulat 1 love you,
Amerika 1. De ce se cheamă aşa şi ce vrea
să spună această grafie bizară (Amerika ar
fi pe nemţeşte - ori, poate, pe ameri
kăneşte), e greu de explicat. Dar, la unma
unmei. ce contează? Când tinerii viitori
actori vorbesc aşa cum vorbesc (citeşte:
ca nişte inşi oarecare de pe stradă, suiţi în
tâmplător pe scenă), mai are vreo im
portanţă cum e scris un biet titlu, acolo ?
Altminteri, sub acesta (sub tit lu, adică) se
adăpostesc două subtitluri: Edge (La
limită) de Paul Stamat. în traducerea lui
Mircea lvănescu, şi No exitway (Autostra
dă fruă ieşire) de Clay Mcleod Chapman
- reproduc întocmai infonmaţiile din foaia
program. Este vorba despre două piese
scurte, probabil americane (personal, îmi
sunt complet necunoscute) şi sigur debi
toare teatrului absurdului; mai cu seamă
cea de a doua, care parodiază acţiunea şi
personajele din Cu uşile 1hchise (în plus,
soţia din piesă se numeşte jean, soţul, Paul
şi amândoi, bineînţeles, Sartre...). Dacă
acest gen de texte este cel mai nimerit

P

� C a s a n d ra

pentru punerea în valoare a unor ab
solvenţi, aşadar a unor tineri pe care di
rectorii de teatre, se presupune, unmează
în curând să se bată, este o chestiune de
discutat; eu, una, dacă aş conduce un tea
tru, mi-aş completa trupa cu persoane în
stare să joace Shakespeare, Cehov, Ibsen,
Caragiale. Dar eu (din fericire) nu conduc
un teatru. Oricum, spectacolul (cele două
mini-spectacole, de fapt) e vioi şi amuzant,
iar regia le-a oferit studenţilor destule o
cazii de a se "arăta": Alexandru jitea în
primul caz şi Mircea Albulescu în cel de-al
doilea au "decupat" textele astfel încât
fiecare dintre interpreţi să aibă spaţiu de
manevră pentru a demonstra ce poate.
Au profitat de el mai cu seamă fetele, Ana
Maria Moldovan (cu trei roluri net dife-

renţiate, în La limită) şi Miruna Coca
Cazma. respectiv Cristiana Răduţă (în ÂJ
tostradă M ieşire), dovedind că şi-au
însuşit viitoarea profesie destul cât să poată
face faţă şi unor solicitări mai dificile. Dintre
băieţi i-am re�nut pe Adrian Văncică şi
Alex. Nicolae Mihai, în prima piesă, în
legătură cu ceila�i interpreti neputând încă
să mă pronunţ
Un spectacol, cum spuneam, agreabil.
Dar... Am nostagia (căpătată, e drept, mai
mult în unma povestirilor) vremii când la
Casandra "ieşeau" spectacole în care
descopereai pe loc viitoarele vedete - şi
nu în cutare piesuţă anonimă, ci în piese
de Shakespeare, Cehov, Ibsen, Caragiale...
Alice Georgescu

Intrebari

A

e curând a fost prima ieşire la
public a studenţilor la Actorie,
Universitatea Hyperion, clasa
profesorului Virgil Ogăşanu, cu Casa
Bemardei Alba de Federico Garcia Lorca.
Sala Izvor a Teatrului "Bulandra" s-a
prezentat dezolant de goală. Doar câţiva
părinţi, colegi, prieteni - răsfiraţi, parcă
pentru a încropi iluzia că, de fapt, sunt
mai numeroşi. Se vedea limpede: cei mai
mulţi nu erau dintre spectatorii frecvenţi
la teatru. Dar veniseră cu o ocazie spe
cială şi, ca atare, autentic emoţionaţi. La
fel s-au dovedit şi tinerele interprete.
Pentru ele vreau să scriu. Ca de la stu-

D

•

dent la student, gata să absolvim. Încă
suntem sub aceeaşi "umbrelă", a posi
bilităţii de a greşi, de a ne lua cuvân
tul/replica înapoi fără a fi sancţionaţi prea
grav. Să mă asculte cu sufletul şi să ierte
dacă m-am înşelat. Actoria e o meserie
grea. Din ce în ce mai mulţi discipoli ai ei
sunt crainici sau animatori de televiziune,
fotomodele pentru reclame sau. pur şi
simplu, şomeri. Şi, paradoxal, cu cât acest
fenomen ia amploare, cu atât se îngroaşă
rândurile pretendenţilor. M-a înspăimân
tat lipsa de responsabilitate din privirile
candidaţilor la admitere de anul acesta.
Cred cu convingere că, la nici o vârstă,
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inconştienţa nu este un merit.
Îţi dă vreo satisfacţie existenţa în buzunar
a diplomei jinduite, când, în cazul unora,
ea nu va folosi nici măcar pentru un con
tract de figuraţie ? Te mu�umeşte că vor
şti bunicile şi mătuşile că eşti actor, ca
Humphrey Bogart ? Sau, dimpotrivă, e
nevoie de studii teatrale ca să fii vedetă a
generaţiei Pro ?
Sunt şi alte întrebări de acest gen. Toţi
studenţii şi visătorii ar fi bine să şi le pună.
Să mă îngăduie dacă nu am dreptate.
Totuşi, chiar şi în această situaţie, să se
întrebe.
Mirona Hărăbor
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�CI civilizaţia imaginii

Fascinatia
�

a şapte ani de la fulminantul debut
în regie cu Henry V, în care de
asemenea evolua şi în spatele, şi în
faţa camerei de filmat, Kenneth Branagh
atacă "suprema tragedie, cea mai mărea
ţă şi mai filosofică" (G.M. Lewes), Hamlet,
cu toată impetuozitatea talentului său.
Egocentrismul eroului shakespearian s-a
răsfrânt inevitabil şi asupra artistului total
- scenarist, regizor şi interpret - contem
poran care, din aceste unghiuri, a reimagi
nat povestea prinţului danez, deopotrivă
victimă şi răzbunător. Principiul de bază al
evocării modeme: simetria, plastică şi na
rativă, subliniind organicitatea operei.
Acest matur Hamlet este iniţial o per
soană extrem de echilibrată şi de !ucidă,
care distinge exact între realitate şi ceea
ce "ochii minţii" îi permit să intuiască.
Înveşmântat în negru - doliu absolut.

L

"E

semn al renunţării la vanitatea şi deşertă
ciunea lumii -, Hamlet trăieşte, în paralel,
şi povestea tânărului norveg Fortinbras
(Rufus Sewell, un cuceritor extenuat), şi
alegoria imposibilei întoarceri la clipa feri
cită a copilăriei. Hamlet apelează la masca
disimulării pentru că e înnebunit de crasa
nesimţire a celor din jur. A unchiului
(Derek Jacobi, un ambiţios Claudius) că
ruia îi seamănă întrucâtva, dar care nu-i
decât caricatura părintelui dispărut (Brian
Blessed, impozant patriarh). A mamei Julie Christie -, o Gertrude inocentă în
visceralitatea ei neruşinată, şi a Ofeliei Kate Winslet -, stigmatizată şi respinsă ca
făcând parte din tagma femeilor slabe,
cum se şi dovedeşte a fi atunci când, ne
înţelegându-i strategia, TI trădează. Deşi
nu se ştie dacă sunt amintiri sau simple
vise erotice, viziunile eroinei ce va sfârşi în

' 'No''-ul

drăguţ, dar prea deştept pentru
binele lui", s-a justificat preşe
dintele juriului, explicându-ne de
ce filmul canadianului Robert LePage, No,
nu merită premiul FIPRESCI (Federaţia
internaţională a presei cinematografice).
Trei dintre noi gândeam că-I merita, dar
nu pentru că era "drăguţ", ci tocmai pen
tru că era atât de deştept No fusese una
dintre (puţinele!) revelaţii ale Festivalului
de la Londra, din noiembrie anul trecut.
LePage - cunoscut în Occident ca enfant
terribfe al teatrului de avangardă - era la a
treia încercare ca regizor de film (prece
dentele două se numiseră Le Confessional
şi Polygraph); No este, se pare, extensia
cinematografică a epopeii sale "multicultu
rale" intitulate Seven Streams of the River
Ota. Nu am văzut ce face LePage ca om
de teatru. Pot spune, însă,
că "joaca" sa de-a cinema
ul este şi pasionantă, şi
fertilă - rezultatul unei vi
ziuni originale care găseşte
în teatru (în teatralitate,
mai precis) resortul rein
ventării naraţiunii cine
matografice într-un mo
ment în care s-a experi
mentat cam tot ce se
putea experimenta...

ca
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Irina Coroiu

P.S. Cu patru nominalizări la Oscar (sc)!
nografie: Tim Harvey; costume: Alex
andra Byme; muzică: Patrick Doyle; sce
nariu: Kenneth Branagh), Hamlet, 1 996, a
fost prezentat în cadrul "Zilelor filmului
britanic" la Bucureşti, manifestare organi
zată de British Council şi Uniunea
Cineaştilor din România.

vodevil

începe cu o reprezentaţie de teatru
No şi se incheie, "după douăzeci de ani",
cu personajele principale (o actriţă
mediocră şi mediocru! său amant, scri
itor) discutând dacă să facă sau nu un
copil, in timp ce la televizor se
comentează referendumul din 1 970 când Canada a spus "Nu" propunerii de
separare a Quebec-ului. Între acel "Non"
(filmul este vorbit in "quebecoază": de n
ar fi fost subtitlurile englezeşti, n-aş fi
înţeles mare lucru !) şi un "Ouois" pe care
i-1 smulge, după lungi parlamentări, aman
tul placid placidei sale amante, filmul lui
LePage radiografiază deruta ideii de
Identitate - cu avatarurile ei: Individ,
Independenţă etc. Pare "filozofic"... E de
fapt frivol şi deloc "drăguţ"/ amabil/
comme il faut; LePage este un provocator
ludic şi inteligent, iar filmul său, o farsă!
Două poveşti concomitente - una
petrecându-se intr-un Montreal alb
negru, teritoriu al luptelor segregaţioniste
cu "terorişti" de operetă (printre care
amantul), cealaltă desfăşurându-se intr-o
Osaka multicoloră şi multiculturală, cu
trupe de teatru trimise la Târgui de-acolo
pentru a juca in faţa unor japonezi-spec
tatori ideali (râd foarte uşor), de pildă
Feydeau ... (De ce Japonia ? Pentru că este
"imaginea in oglindă a lumii occidentale",
No

cămaşă de forţă se înscriu în aria secven
ţelor intercalate pentru a elucida toate
meandrele acţiunii. Care se derulează în
tâi calm, apoi accelerat - un crescendo
susţinut de montajul muzical.
Coeficientul de filmicitate al acestei com
plexe ecranizări sporeşte de la episod la
episod, pe măsură ce spectatorul e
absorbit de ecran, unde viaţa se
desfăşoară ca pe scenă.

crede LePage.) Amanta (Anne-Marie
Cadieux, o actriţă formidabilă semănând
cu Melina Mercouri şi Vanessa Redgrave!)
interpretează "Amanta" din farsa lui
Feydeau; "interpreta" ei (o japoneză care
a orbit in timpul bombardamentelor de la
Hiroshima) este jucată tot de o canadi
ancă - tunsă a la Mireille Mathieu şi
purtând ochelari de soare. Amanta are o
aventură de-o noapte cu ataşatul cultural
canadian (a cărui soţie snoabă e ama
toare de Mishima şi de sushi!), japoneza
se căsătoreşte cu un coleg-translator
englez (care "traduce" Rjmbaud s'est tu/R.
a tăcut prin Rimbaud s-a sinucis/ R. s'est
tue... ) În No, codurile şi convenţiile
teatrale sunt singurele care funcţionează
in situaţii care nu sunt ce par a fi, dar care
sunt ce par a nu fi ... Morala ? "Totul e
teatru" - de la No la Feydeau, de la
diplomaţie la politică şi de la vorbirea
poliglotă la "traducerea" in amor.
Reabilitând vodevilul intr-un cinema puţin
prea aplecat asupra lui însuşi, filmul lui
Robert LePage reaşază "a şaptea artă" în
faţa spectatorului, aducându-i aminte, cu
vervă comică, de unde a plecat.

Alex. Leo Şerban

•

1
11 (TVR) reluarea

n hazul intrigii ce
Moebius în
de piaţă sufleteşti,
şi prin hazul acto
rilor antrenaţi într-un joc lejer, de com
plicitate amuzantă cu publicul. Public care,
în cazul dat a avut de înfruntat tentaţia de
a comuta din când în când pe programul 1,
pentru "a prinde" finalul ecranizării
Fraţilor Karamazov, o versiune Richard
Brooks ajunsă la onorabila vârstă de 40
de ani, într-o înduioşătoare stare de
desuetudine ce are însă farmecul ei.
Datorită, în primul rând. inconfundabilei
maniere hollywoodiene postbelice de a
edita pe ecran capodopere universale.
Romanului i se denaturează specificul
spiritului rusesc, ale cărui tenebre sunt
totuşi evocate, indirect, prin modalitatea

rt

escăruşul din livada de vişini de

Horia Gârbea depăşeşte jocul
strict intertextualist prin faptul că
personajele, deşi au biografii ''împrumu
tate" din piese de Shakespeare, Cehov,
Ibsen, Caragiale, Marin Sorescu... îşi
trăiesc propriile drame într-o poveste
plauzibilă. Varianta radiofonică,
r!t.n�rtin:lnrl regizorului Gavril Pinte, pune

Brothers Karamazov

expresionistă (coincidenţă !) a iluminării şi
compoziţiei cadrelor (imaginea: john
Alton).
În plină tinereţe, Yul Brynner, Maria
Schell, Claire Bloom, Lee J. Cobb propun
compoziţii incitante chiar şi pentru
(tele)spectatorul de azi. Şi iată-le pe aces
te reputate vedete mondiale la con
curenţă cu autohtonii noştri artişti - într-o
dispută neloială, pentru că şi unii, şi alţii
merită timpul nostru liber. O distribuţie
strălucită n are în frunte pe regretatul
Silviu S culescu, în formă excelentă,
chiar d
e o partitură minoră - de
părinte-sclav al speculaţiilor bancare. Îl
secondează larina Demian, cochetând
elegant cu sensibilităţile unei consoarte
neglijate; Dan Puric,
ăcându-se în
postura unui precoce al olic "de bani
gata"; Rodica Mandache - sedusă şi aban
donată, voluptuoasă şi focoasă deo
potrivă; Ion Haiduc, într-o eboşă de fals
Sherlock Holmes; Florica Dinicu,

radioteatn•

Un spectacol

P

vs

moasă dar placidă servantă sentimentala.
Şi, /ast but not /eost, Anca Sigartău - o
nostimă copilă "de bani gata" (şi ea !)
care-şi descoperă nebănuite competente
comerciale. Este susţinută în ambfţiosul ei
capriciu de abia "alesul" prin mica publici
tate: Moebius, un Don juan expert nu Tn
teoria numerelor, ci a amantelor,
le ţine o matematică evidenţă cu
altui escroc (excelent Alexandru Rin.rio>:a..'
cu râs sardonic şi /ook hitlerian),
fişează scrupulos toate aventurile.
"munca de teren" infinit uşurată,

:

Condurache aflându-se într-un
moment de concentrare
resurselor personale,
Ajutat, evident, şi de n>cri7""'"""
Munteanu, care a dirijat
nizarea interpreţilor,
ocupe de kitsch-ul
orat la propnu

personaje de Împru m ut
•

cu

în evidenţă, fără ostentaţie, cu ajutorul
unor actori, în cea mai mare măsură, bine
distribufţi - Constantin Codrescu (Un
chiul Vanea), Irina Movilă (Nora), Cornel
Vulpe (Prefectul), Dorina Lazăr (Zoe).
Zoltan Octavian Butuc (Căpitanul Nikolai
Vasilievici) - tocmai aceste caracteristici.
Neinhibaţi de faptul că eroii aparţin nu
doar mai multor autori, dar şi mai multor

Prenume
Sex

Marinela Ţepuş

------

___

Adresa

epoci, artiştii au forţa de a crea un spec
tacol coerent fermecător. Două păcate
ştirbesc (oarecum) prestigiul acestui de
mers: alegerea nepotrivită a actorului
Radu Bânzaru, insuficient infţiat în tainele
teatrului radiofonic, în rolul Groparului şi
finalul prea lung, plicticos.

Vârsta

______

Ocupatia

_
_
_
_
_
_
_
_
_

------

Localitate

Judet

______

Cod Poştal

1111

Data

------
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_
_
_
_
_
_
_

Telefon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Semnătura

-------

�

Ad ri an En escu :

dialog

''Mă reflect În lumile · paralele''
Pentru a scrie muzica unui spectacol tre
buie să ascultaţi întâi "vocile" lui, vibraţiile
care-i însoţesc naşterea Regizorul, textul,
sala, scenografia vă pot deopotrivă inspi
ra sau limita. Ce stare resimţiţi mai acut 7
Nu mă simt limitat. Teatrul are deter
minările lui, şi când lucrezi în acest spaţiu
îi accepţi provocările. Prezenţa regizorului
e obligatorie în pomirea la un spectacol,
la fel şi cea a scenografului. Despre
Vlforul v-aş putea spune că l-am discutat
cu Darie de vreo trei ani.
Este o preocupare veche, o idee cu o
curgere discontinuă care a încorporat
gânduri, senzaţii, imagini acumulate în
timp. Am facut destul de puţină muzică
de teatru. În afara unor colaborări spo
radice am lucrat exclusiv cu Darie.
Formaţia mea ţine însă de muzica de film.
Mă interesează să creez un ambient cine
matografic, adică să imaginez de la
început o bandă sonoră, iar actorii să facă
un fel de ploy-bock, să fie o completare
între ce se întâmplă /ive şi sonorităţile de
pe bandă. Muzica nu e doar atmosferă
sau accent. Nu este cortina invizibilă pe
care se proiectează câteodată ceea ce n-a
fost încă spus ori arătat. Şi în Julius Caesar,
şi în 1 794 muzica este viaţă. Visez la un
spectacol în care muzica să fie ca o respi
raţie, neîntreruptă, amestecată cu tot
ceea ce vorbeşte, se mişcă sau tace pe
scenă.
Ce diferenţiază muzica de film de muzica
de teatru 7
Miza e aceeaşi: să o faci bine, să ai inspi
raţie. La film e o chestiune irepetabilă. La
teatru, chiar dacă sunetele sunt impri
mate pe bandă, ele îşi modifică ecourile în
funcţie de viaţa actorilor, de public, de
lumini chiar, de o sumă de imponderabile.
V-a adus ceva nou colaborarea cu regi
zorii de teatru ?
Incontestabil: o altă relaţie cu fenomenul
"viaţă", cu un tip nou de expresie scenică.
Am explorat prin muzică o zonă a realu
lui pe care nu o atinsesem încă.
Cuvintele nasc senzaţii pe care apoi le
sugeraţi prin muzică ?
Categoric. Deşi nu caut acest lucru, în
subconştient aşa se întâmplă.
Cum arată atelierul dumneavoastră 7
Sunt nişte computere cu care lucrez de
vreo douăzeci de ani şi care fac calcule
matematice. E o chestiune prozaică.

�

Ne descrieţi doar aparenţele. Ce se
ihtâmplă ih interior 7
Gândurile aflate în suspensie se aşază,
stările se rafinează. Computerul e pri
etenul meu. Are şi un nume, TI cheamă
Costel şi, chiar dacă ne supărăm, ne
certăm, comunicăm se pare. Sting lumina şi
las doar cele două beculeţe de pe mixer.
Se întâmplă atunci să se producă o
legătură cu computerul şi cu inteligenţele
despre care eu sunt convins că există înă
untrul lui.
De aceea, poate, muzica pe care o com
puneţi inW uneori ihtr-un teritoriu tran
scendent
Jumătate e inspiraţie şi muzică a sferelor,
dar restul e tehnică.
De ce nu vorbiţi despre inspiraţie?
Sunt acumulări în timp pe care nu le poţi
defini - ore, zile trăite cândva, lucruri de
demult care navighează în subconştient,
cărţi pe care le-am citit, locuri pe care
le-am văzut. O alchimie secretă le leagă şi
le realcătuieşte după legi necunoscute.
Actorii fac să se schimbe ceea ce aţi gân
dit ihainte despre muzică 7
Evident. Actorul este un purtător de
sunete care au o culoare, o identitate, iar
eu încerc să le orchestrez într-un com
plex sonor.
Ce căutaţi să exprimaţi prin muzică 7
Încerc să mă exprim pe mine. Poate sună
banal. Caut să-mi dau un sens.
Vizaţi un anumit tip de public ?
Nu. Niciodată.
De fapt, ce aveţi ih
vedere când scrieţi
muzică de teatru ?
Să catapultez spre
spectatori atmosfera
piesei. Restul vine de
la sine. Contează
dacă am reuşit să o
ridic, să o îmbrac fru
mos, să-i dau formă,
direcţionez
să
energiile pe care
actorii şi scena le
proiectează.
Vă preocupă imagi
nea muzicii dum
neavoastră ih retlec
ţia critică?
Nu.
Nu vă interesează ?

34
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Ba da. 1 nsă în general, pentru cronicari,
scenografii şi muzicienii sunt tehnicieni.
Tn ce vă retlectaţi 7
În lumile paralele.
V-a atras ih aura lui un spectacol până
când v-aţi simţit golit, chiar ihstrăinat de
propria fi inţă 7
Nu. După ce scriu muzica unui spectacol,
o uit.
Şi când o auziţi vibrând printre oameni ?
Sunt detaşat. Mă simt foarte bine aşa. Am
încheiat un lucru. Sunt liber să mă apuc
de altceva, m-am descărcat. Iar sonori
tăţile îmi apar chiar şi mie noi.
Deci vă ihstrăinaţi de ceea ce se ihtâmplă
pe scenă
Nu, ci de mixtura dintre muzică şi teatru.
După un spectacol bun revin în mine
obsesiile. Un spectacol care mă
obsedează e Macbeth, facut la Tokio.
Erau nişte actori minunaţi, Maria Miu
crease un decor de senzaţie, iar tot ambi
entul, toată lumea niţel bizară de secol
XXI, tehnicistă, ultracomputerizată ivea
imagini fabuloase.
Există locuri unde aţi vrea să vă întoarceţi
o vârstă, un moment de creaţie, un spaţiu
cu o magie aparte ?
Da. Mi-ar plăcea foarte tare să fiu mai
tânăr, să văd altfel lumea ...
Ce vă lipseşte ?
Timpul...
Şi ce vă împlineşte 7
Timpul.
Adina B ardaş
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Răspunei actorii
MARIANA MIHUf

1. Nu. Diferenta este între talent
şi " ctun se cheamă inversul ta
lentului? Iar animozitătile dintre
mine şi regizori/regizoare au
..

un
spectacol : VICIOR REBENGIUC
foarte special
1. Nu am avut nid un fel de
şi drag mie, un
dificultăţi în comunicarea cu re
spectacol de po gizoarele cu care am lucrat,
ezie, mişcare, de doamna Cătălina Buzoianu,
atmosferă, cu
doamna Sanda Manu sau mai
doamna Miriam
tânăra lor colegă, Nona Cio
Răducanu. Un spectacol cu ca banu. Evident că au apărut
re iarăşi mă mândresc şi care unele discuţii, unele puneti de
mi-a prins teribil de bine la vre acord în privinta concepţiei
mea respectivă.
asupra rolului, asupra person
a�u� asupra situa�or scenire
Putem spune că kmeile-regi
zor v-au tnareat cariera ?
- dar astea sunt inerent , ba
Da, am putea spune că mi-au
chiar e de dori
aparăJ iar
marcat cariera în bine. Dar asta lămurirea un r astfel de lu� ,,
,
nu înseamnă că
rezintă decât calea care
uneori nu sunt �uee către rezolvarea cu St:i.cces
nedreaptă
rolului şi a spectacolului, . Î1:1
ele.
ultimă instanţi.
Deci, nu�: am. a:.�
.
.

.

2. Am făcut gre
şeala, pţ:: care o
face
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totuşi, că e o meserie dură. Şi
luptele - nu munai OJ actorii,
dar şi OJ textul, OJ decoratorii,
OJ electricianul care face luminile, OJ cel care duce decorul
pe scenă şi-1 montează - sunt
foarte, foarte aspre.
3. Lucrez acum OJ Nona Ciobanu - deci recidivez, am mai
lucr-at (.U ea o dată şi atât. Nu
ştiu, dintre tinerele femei l;l.U am
Ia dne să mă gândesc. Alice
Barb a venit cu unele propuneri, dar n,u cred. . . Încă n-am
văzut spectacole de-ale ei, dar
eziL Pentru că avem în teatru
trei regizori foarte buni, aş_ zice
chjar cei mai buni din ţară (de
ce să n.u spun asta, că doar nu
despre mine o spu,n, d despre
ei?!), doamna Cătălina Buzo...
ianu, Ducu Darie şi Alexandru
Tocilescu. Or ei fiind angajatii
teatrului, au obligaţia să pună
cel puţin un spectacol pe stagiune. O scoatem bine la capăt
OJ ei - şi ieftin, pentru că îi
plătim conform schemei de sal.arii. Asta-i leafa, ăştia-s banii .
Regizorii colaboratori au o c:otă
foarte mare pe care şi-au stabilit-o ei înşiş,i; nu există o
bursă, un bo:x"<>.ffii;e care să detennj,ne o � ierarhie. Iar
teatrul nostru are bani pupni.
De aceea Jmi place să lucrez OJ
regizori tineti, pentru că �unt
mai "ieft:ir,rl"' nu pot sa pretindă
mult. Şi asta pentru că, pe de-o
parte, au ocazia să lucreze în
Teatnil ''Bulandra", iar pe de
altă parte pot să colaboreze cu
trupa teatrului nostru; şi aceste
două considerente sunt deja de
natur'J să însemne o plată care
nu este de neluat în seamă .
�

bine discut asta OJ Beatrice, că
e femeie" ...
Pentru mine Beatrice a fost o
mare surpriză. O cunosc de
când era studentă; eu eram a
sistentă la A1F şi o vedeam pe
culoare atât de neagră toată cum e de fapt şi acum - şi mă
intrebam: Dar ce-o fi OJ fetiţa
asta, aşa ciudată?'' l-am văzut
examenele, care erau min
unate, i-am văzut toate specta
colele şi apoi, brusc, m-am tre
zit că sunt distribuită într-un
spectacol de-al ei. Şi mi-am zis:
"Doamne, cum m-oi descurca
eu OJ fetiţa asta neagră ?'' Dar
relapa noastră s-a transfonnat
într-o prietenie minunată, pen
tru că aparenţele înşală. Pe di
. năuntru este atât de blondă ! E
. foarte fiumoasă, foarte vie şi
mi-e foarte dragă.
2-3. Datorită faptului că am fost
şase ani în Acadetnie, am văzut
toate examenele. Există - nu
ştiu dacă să-i spun o modă - un
exod al fetelor către regie. Erau
şapte fete şi un singur băiat
într-un an. Eu, personal - şi-mi
cer scuze faţă de femeile care
fac meseria asta - cred că este o
� meserie pentru bărbaţi. De ce?
: Per:J,l:1,1.l că femeile sunt eJtt.(em
\ de b\.me în tot ce înseamnă
: amănunt, detaliu, dar privirea
de ansamblu - îmi pare foarte
. rău - o au bărbaţii. în esenţl,
este o meserie pur masOJlină.
Din păcate. Sunt foarte rare ca
zurile în drre femeile-regizor au
făOJt carieră. A fi regizor e ca şi
. cum ai fi gladiator. Sigur că o
· iubesc enorm pe Cătălina, la fel
şi pe Beatrice, dar nu cred că
. regia este o profesie pentru
femei.
,.
"

·

o

VIR6INIA ROGIN
1. Nu ştiu dacă sunt jn stare să

VIRGIL OGĂŞANU
fac o diferenţl clară între a co-- 1. Dacă în prima parte a carierei
labora cu o rega:oâre sau OJ un mele,_ în tinerete, am lucrat foar
regizor. Sigur căfeeling-ul poate te mult OJ regizori, mai aproape
să fie, uneori! mai puternic între de anii pe care îi am acum am
două femei. Eu am lucrat cu avut această mare bucurie: să
lY.crez cu regizoare.
Cătălina Buzqianu, acum OJ
Beatrice Bleonţ; 'tn-am înţeles Aş .aminti de Cătălina Buzoianu,
minunat OJ amândouă, dar asta de Beatrice Bleont şi, mai nou,
nu înseamnă că nu m-;:,ln'l de Nona Ciobanu. Iar mai ma
inteles bine şi OJ Tocilescu, cu , inte, de Olimpia Arghir, pe care
V.şt şi OJ. atâpa altii. la un • o regret foarte mult, de Letiţia
moment qat pQa.te .să ,intetviru';i: : Popa şi de alte regizoare din
ceva subiectiv .de' g�ul! '�i ; Televiziune, Într-un fel, comu-

nicarea OJ "partea interesantă"
' a regiei, deci OJ femeile, a fost
pozitivă pentru mine, cel puţin
până acum. Cu Cătălina Bu
zoianu am avut nenumărate
: realizări fiumoase - în primul
: rând ale ei şi ale noastre pe
: lângă ea - cum ar fi PeCru de
Vlad Zografi, Şase personaje
in căutarea unui a1Ror şi un
spectacol mai vechi, Hedda
Gabler. Iar OJ Beatrice, specta
colul Ivan cel Gl'oaznJc de
Bulgakov. Pregătesc acum, îm
preună cu Nona Ciobanu,
Victor. Rebengiuc şi Rodica Ta
palagă o piesă într-un act, Totul
: se s&rşeşte cum a inceput de
: Sean O'Casey. Sper ca şi acest
pectacol să fie o realizare fiu
o

moasă.

3. Când eram director la Teatrul
"Bulandra", am făOJt un Studio
al tânărt:Uui regizor şi i-am invi
tat pe multi (pe Massad şi aşa
mai departe) să vină să lucreze.
. îmi doresc să colaborez cu a
. ceşti tineri. De ce ? Pentru că in
. tervine o anumită rutină în viata
: . noastră , ne obişnuim OJ un
' anumit til al unui anumit regi
. zor, iar tinerii doresc să se afir
. me, vor să dea tot ce e n1ai bun
în ei. Sigut că experienta lor
este încă redusă, dar, în contact
(.U actori OJ mai multă expe
rienţl, OJ profesionişti adevă' rap, ei îşi ·'fac mâna". Aşa şi tre
. buie, să le oferi încredere.
. Cătălina Buzoianu, la început,
: când a pus Hedda Gabler la
; "Bulandra", era o tânără regi
i zoare care abia făcuse câteva
spectacole în provincie. s-a a
propiat OJ emoţie de Teatrul
"Bulandra'', n-a fost uşor nid
pentru ea, nid pentru noi, dar
acum Cătălina Buzoianu e un
nume şi patronează, într-un fel,
teatrele româneşti prin prezenta
sa!
2. Nu, şi nici teatrul, în general.
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încăpăţînată; textul acela l-am de comparaţie. Nu am lucrat
nici cu foarte multi regizori, ca
primit de la doamna Silvia
Ghelan şi a_IX)i a trebuit să le să-mi pot face o părere. Dar
conving, atât pe una cât şi pe dacă toate regizoarele sunt ca
cealaltă, să-1 montăm. Şi aşa am Beatrice, eu cred că m-aş putea
ajuns să avem o premieră : înţelege bine cu fiecare . Chiar
naţională cu Regina Mamă cu dacă e mai dură şi comunicarea
un an şi jumătate înainte de a se cu ea nu este întotdeauna foar
. te simplă, cred că e foarte potrijuca la Bucureşti.
Cu cine ati vrea să. mai co.la
vită pentru meseria asta .
2. Da, da. După părerea mea,
bo.rati ?
Mi-aş dori foarte profesia de regizor apartine cu
mult să lucrez cu : precădere bătbaţilor. Şi tocmai
excepţiile confmnă regula.
doamna
Cătălina
l-am • Bărbaţii au mai multă putere,
Buzoianu.
văzut toate specta sunt mai raţionali decât femeile,
colele, am o admi : mai cerebrali. Şi asta , probabil,
raţie deosebită pen : este foarte imJX)rtant penttu a fi
tru ea c-.a artist. : regizor.
Poate acum, că am . 3. Am văzut puţine spectacole,
venit în Bucureşti • mai mult ale colegelor noastre
de doi ani, să ajung : de promoţie. Dar o c.'Olaborare
nu mi-ar displăcea. Nu e votba
să fac şi lucrul ăsta .
Cwn
de
încredere, ci de încercare.
explicaţi

Regizoarea este şi ea mptă din
coasta lui Adam şi e frresc să iu
bim această coastă a noastră .

·

MARIUS BOIXXHl

1,3. Nu

cred că are im_IX)rtanţă

·

sexul regizorului în montarea

.

unui spectacol sau în colabo
rarea cu actorul. Eu am lucrat cu
vreo cinci-şase regizoare . Le-aş

'

·

•

·

unui
apariţia
nwnă.r atât de
mare de fenteiregizor?

Probabil că este
impulsul pe care-1
simte femeia zilelor .
numi pe Sorana Coroamă
noastre de a conduce. Foarte
Stanca, pe regretata Olimpia multe firme private sunt conArghir, pe o foarte tânără şi taduse de femei. E un avânt al
tentată regizoare
Szab6 femeilor care se îndreaptă spre
Âgnes , care a terminat la clasa : funcţii de conducer<;!. Şi, cum
Cătălinei Buzoianu, în anul spunea maestrul Liviu Ciulei:
1982, dar a părăsit ţara, a_IX)i pe "Regizoml trebuie să fie t.m
Anca Bradu; în momentul de conducător de oşti". Se pare că
fată lucrez cu Andreea Vulpe, în avem foarte multe luptătoare.
Ceea ce cred că este un lucm
care am descoperit un om energic, un regizor de factură int- : bun. Dacă sensibilitatea specifelectuală, care ştie foarte bine ică femeii - sau un anumit tip
ce vrea şi are mult curaj.
: de sensibilitate - este eliminată
De obicei femeile care se fac \ (vorbesc despre fiinţa umană,
regizor au, aş zice, o constituţie : nu despre artist), atunci JX)t să
intelectuală bine definită. Nu iasă lucmri bune.
sunt mai sensibile decât regi2. Da. Regizorul trebuie să aibă
zorii bă:r:bati, aş zice că sun
o constituţie psihică puternică,
doar mai încăpătâ,nate. . IJn�ri
mai rna.scuJ.iQă , c:t $ă �c �'
luOLu � _IX)ate ft ,bun, alteori pentru că <:il e cei care conduce.
poate fi în detrimentul specta- . Cum spune şi Silviu Purcărete,
colului. Eu, atunci când lucrez • în relaţia regizor-actor, regizorul
cu regizoare, mă lupt mai mllit,
e bărbatlli şi actorul e femeia!
tocmai pentru a le diminua în,

!
f
I
·

·

] ELVIRA DEATCU
�pătfularea .
AJŞ vrea să mă refer �i la Mona�f l. Până acum, Singura regizoaChirilă, care, după părerea mea, � re cu care am lucrat a fa---r Bea-

este o regizoare extraordinară şi i trite Bleont. Şi dacă am tăcut
cu care m-am înţeles de min- · atâtea spectaco1e cu ea, înune la Cluj, când am făcut . searnnă că relaţia noastră
Regina Matnă. Şi ea este o : merge bine. Dar n-am termen
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MARIUS GÂIFA
1. În primul rând vreau

să spun
că am lucrat aproape numai cu
regizoare . Am început la Tea
trul de Comedie cu Anca B.ra
du, am continuat cu Alice Barb
la Teatrul Naţional, la Theatrum
Mundi cu Cătălina Buzoifmu şi
acum lucr�z cu Andr�' Vulpe .
. �·
Nu � că. există o diferenţă de
comunidi:rer daol regizorul eSte
femeie. Qm câte mi-am dat
seama, femeile sunt .mai "ener
getice'', pacă JX)t să spun aşa. ,
Câteodată frizează isteria. Sun,t
crize de nervi, mai rar, şi la
bărl:Y.aţi, dar parcă ne! sunt chiar
. atât de violente. J?�te şi din
.
.
: cauza vocii, fiindcl femeia are )
1' '
1
\ vocea mai subţire . Ş-ar putea
• să fie şi vina actorilor, fiindcă
' multi nu prea se lasă, <;;onduşi şi
' nu primesc indicaţii de la femei.
Sper'că nu este şi cazul meu.
S-ar putea să fie problema lor.
Eu personal nu fac diferenţe.
2. Nu. Dacă ai talent, indiferent
de sex; poti să o faci.''"'
În primul rân,d regiZOrul trebuie
•să aibă Q pntere de muncă mult
: mai mare decât omul obişnuit,
; să aiP'ă o putere de stăpânire
i foarte mare, să fie foarte ordo
nat, şă ştie exact ce vrea.
SUht momente când trebuie să-ti
neglijezi familia, ceea ce pentru
o femeie este mai greu.
•

•

"

' ·.

3.

Din fericire, eu am lucrat cu
regizoare tinere bune. Pentru
că, de ce să ne ascundem. ?, atât
printre regizori, cât şi printre
regizoare, unii sunt mai buni şi
alţii, mai puţin buni. Am avut
noroc de regizoare bune, deschise, care mi-au lăsat destul
câmp de acţiune libertate. . . Cel
puţin tinerele regizoare m-au
ajutat cli:D punct de vedete practic: angajări la diferite te:;rtre, ro
luri ş. a .m .d •
.

·

•
:
·

•
•

:
•

CRISI1AN IACOB

�jloao,

·

lucrat pe
scenă, indiferent dacă sunt
femei sau bărbaţi, şi cei care nau făcut asta. Aceştia sunt puţin
mai schematici, inteleg mai
puţin mecanismul interior al
actorului care are nevoie şi de
concreteţe.
2. Foarte mulţi consideră că da.
Dar uite exem.plul doamnei
Cătălina. Sper să nu fie exceptia
care confirmă regula. Nu-mi
dau seama, eu nu mi-am pus
întrebarea asta.
Nu ştiu ce părere au regizorii
bărbaţi despre faptul că există
foarte multe fem.ei-regizor.
3. Încercăm împreună, învăţăm
împreună. Este imposibil să nu
exJste stângăcii la început.
Nimeni nu s-a născut direct
Peter Brook... Trebuie să acu
mulăm. Eu, oricum, le dau gir
tlip. start tuttiror regizorilor cu
care lucrez. Foarte mulţi a
spus că e qşor de lucrat cu
mine pentru că eu crecl de la
început în ei şi nu fac raba la
calitate pentru că e o tânără sau
un băieţel de, , 20 de ani.
COntează dadt �' ceva de

:
:
·

:
:
.
'
•

Te�on:�1

să

.
�în ceea ce· mă priv� hu illOsră
nici un fel de prej�deeată. ·
AJD� mab �tilte 1 f�i:.c�.
r

:�·

şpus.

profesii care se fac de unul sin
Aşadar, nu ştiu de ce
spunem mereu: "regizoarele",
"criticii", după cum detest să
spun ''tinerii", care sunt şi ei de
toate felurile.
3. Eu nu cred că e vorba de o
dorinţă, ci de o realitate mondială. Încet-încet, fem.eile îşi câş
tigă locul pe care îl merită.
Există ţări (India, l<;rael, Irlanda)
care au fost conduse foarte bine
de fem.ei. Poţi face artă, poti
face politică, poţi să fad copii.
Credeţi că e mai greu de con
dus o distribuţie decât o familie?

gur.

,

:

·

1. ,.Qa, bineînţeles � există . . .
Sumt. diferente şi în co�unicat:ea q1 regizorii,• barbaţi.
I:>oqmnel� au propiille lor arme
şi
P"t:OJ2F J9r <;U!illră,
modalitate e abOrdare a lucrurilor, proppa lor ·viziune asupra
lumii.
Pentru mine nu are importanţă
dacă
este femeie sau
bărbat. Poate la alţii, da. După
p�e� m\a,. regizorul trebuie
îrltruchipeze ·atât bă.rbatul cât
şi ." femeia. 'Trebuie să fie uşor
het:rnafuxlit spiritual, q Să �c

oamenii care au

i

•

•
=

:

• ION PARHON

1. Criteriul cantitativ trebuie să
: ne preocupe mai puţin, iar
• creşterea numărului de fem.eiregizor poate fi explicată şi prin
. faptul că există un număr mare
: de facultăţi de teatru. Poate fi şi
[ un regres al prejudeclţii adultu
. lui faţă de dorinţa unor tinere
: de a îmbr� această carieră�
; precum şi influenţa benefică pe
: care au avut-o unele perfor
mante, cum e cea a Cătălinei
Buzoianu, care a făcut o adevă
rată şcoală. Au apărut, astfel,

·

decât băipăti lfltr!O generaţie.
Mă uit şi la: Jtistitu sunt zece
fete şi un" băiat. 6. m-atn obiş
nuit� din ' lieeu cu f"tle
lrt multe
fete eram doi băieţi şi treiidd şi
Anca . Bradu, l\1ona Chirilă,
şase de {ete. Dacă �ţSul �
Anca Gblţehllu , Andreea Vulpe,
C'arţ! îl: s�e e c;oereQ.t'' • · , rtl'âi
j��
ogr--.llierea lumii am p��a FLORICA ICHIM
Daniela J?eleanu.
respectivă e corect tacuta,... n1,1
1. La cip regizori bărbap ex:istii, 2. Locul f�meii-regizox trebuie
să fie unul s!i!fnulator, să fie nu
oopteaZă dacă regizorul e$te
numărul femeiloţ nu e Cleloc
femeie sau băfbat.
mare Dacă ar fi Să. cautăm totu- numai o pată de culoare, ci
Ain
lucrat
cu
Cătălina şi o eypli ·e pen'tm nurbărul chiar o linie de fb.tţă, să vină cu
Buzoianu, un artist uriaş un "Ocm care există, aceas.ttt - poate fi resurse de fantezie, talent, li
cu o cultură irliptesionantă; ·CU ; găsiW.)i. do ' în exâtnenul . d6! de prejudecăţi. Cr&l. " în acest
Nona ' Ciobaou,
eu Anca admite� de la Institut�'; l>robele rol, dar un rol eliberat de orice
Berlogea, <iil ...ţ\ndreea Vol� cu Cll1'€ se �\.1 şi care implică sen- criteriu de o.rdin cantitativ. Can
Cristina NiţlileSOJ . "·
sibili�te � cultură gen � pot ... titatea nu trebuie să ne buCl.lt"e
Pentru inm.e coia:Qgrarea cu fi trecute cu uşurintă de 0 tână:. ' altfel ajungem. iar la acele spec
doamna Cătălina Buzoianu a :ră bine pregătită. Ce fac e1e mai tacole de tristă amintire când
departe e mai complicat, pen- .numărul artişt.ilor amatori tindea
trti că ou. toate rezi.St.ă.în ad�tă să-1 dep� pe cel al pqpu
meseri cq; totul s�lă .şi laţi< L
unde trebu.(<;; să dovedeşti - ·. ai 3. Nu, doar în mică măsură. S-ar
şi alte calităţi.
..
pt..itea identifica prezenţa unui
asemenea germene la fem.eile
2. Rămâne de văzut prin e.eea
ce face fiecare. De fapt, mie 1mi care au trecut prin experienta
dis lace să discut indiVÎd�- : a oriei
şi apoi s-au gândit să
..... 1
'
Subt : comt:tuiască ele însele. Cel pu,
J:L''

Răspund criticii

•

.

·

·

�

·

hlitâ@.e
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MARGARETA BĂRBUfĂ

tin aşa am dedus din discuţia cu
unele tinere care au fost mai
întâi actfite. E nevoia de a te
plasa pe un palier superior, mai
interesant.

marea

noastră
Cătălina Buzoianu.

1-3.

E adevărat că în ultima
vreme au apărut mai multe
tinere regizoare, dar să nu
uităm că femei-regizor au existat în teatrul românesc şi înaVICI'OR PARIION
inte. Marietta Sadova era una
1. Femeile au şi ele dreptul la dintre femeile-regizor care s-au
orice profesil.Ule, deşi, în artă în irupus cu deosebită acuitate,
general, Dumnezeu s-ar părea ' mai ales în perioada de după
că n-a fost la fel de darnic cu război, devenind regizoare
sexul frumos. Pe de altă parte, după ce a f0$1: o foarte bună
e de văzut dacă nu cumva băr- , actriţl.
batU. mai ales după '89, nu s-au ; Sorana Coroamă Stanca, regiorientat spre meserii mai sigure
zoare de o longevitate remarcaşi mai profitabile sub raport bilă şi de o forţă artistică extrapecuniar. Până una-alta, tn o.rclinară , s-a impus în anii de
România ei sunt obişnuiţi "să după '56-'58, în perioada reţină casa" şi dacă s-ar fi făcut, de teatralizării teatrului, fiind una
pildă, regizori de film. nu şti\1 dintre toilitantele pentru acest
cum
şi-ar fi putut îndeplini fenomen.
oblig:atille fată de traiul 'unei Nu ştiu dacă îi este specifică
femeii sau tineretului, în generîntregi familii.
al, aceaştă dorintă de a- i afirma
2. Deocamdată, valoric, t.m loc
periferic. Faptul că există o capacitatea creatoare şi, desigur,
Căt:ălina Buzo.ianu, pentru care capacitatea de conducere.
am o veche stimă şi o constantă Atunci când se afinnă în viaţa
adrnirape, s-ar putea să ne ofere .socială, femeile se dovedesc
doar exceptia care confirmă foarte bune gospodine, foarte
bune organizatoare.
regt.lk!.
A debutat mai mult decât A �tat m trecut prejudeCata
pron;litător Beatrice Bleont, dar că femeia nu ar avea forţa pe
a şi de72.Il)ăgit nu o dată, drept Care o au băroatu,, dar s-a
care nu-i retragem, creditul, dar. dovedit de foarte multe ori camai
aşteptăm,
chiar
cu pq.citatea ei de a conduce. Aşa
încredere.
se poate explica şi faptul că
Sigur că ''excepţia" de la regulă printre tinerele regizoare s1.mt
nu se referă, de fapt, doar la câteva care dau rezultate foarte
Cătălina B�ianu; mai sune şi bune - Anca Co1ţeanu, Alice
Sanda Manu, şi Sorana Coroa- Barb, Beatrice Bleonţ.
Să vOrbim şi de regizoarele pumă Stanca; de pildă, care au
realizat şi ele, de-a lungul anilor, j tin mai în vârstă, de pildă de
nu pupne spectacole rer;narca- : Sanda Manu care, în ultimii an,i1
bile1 unele Chiar de referiJJ.tă. ; ce-i drept, a lucrat mai putin ca
Din generatia foarte tânără s-ar : regizoare pentru ca s-a afinnat
putea da iarăŞi câteva exemple, 1 mai mult în activitatea pedagomăcar prornitătoare:
Nona : gică.
, Ciobanu, Mona Chirilă ş.a.
Îmi amintesc de citeva spectaÎn concluzie1 s-ar putea spune ·� cole foarte bune ale Sandei
că locul femeii-regizor nu e Mam.1 - Rom:ulus cel Mare, de
chiar atât de periferic cum eram pildă, un spectacol de o
tentat să o cred eu însumi la
coerentă, o claritate, o sensibiliînceput, acestui fapt datorându- tate şi o inteligentă deosebite.
i-se o înviorătoare diversificare Aş zice că î.Q. activitatea �giZea peiSajului nostru teatral. Sper
rală a femeilor se remarcă o
coeZiune între fo!;'ţă şi sensibilisă nu se creadă qi sunt
gin. Pentru că nu sunt !
tate, şi lucrul acesta dă specta3. Fără îndoială" că da. Reuşitele calului o anumită foiţă de
nu depind însă de sex, d de o comunicare ernotională cu pu
serie de calităţi - cum să le blicUl.
zicem ? - parcă tot "bătbăteşt:i'' ! Să n-o uităl"n, bineînţeles, pe
cea care este în. .acest m6ment

c.raJqi că ftgia de teatru
este, 1otuşi, o pnltksie mas
cnHnă ?
Nu, s-a dovedit că nu, şi ceea
ce am spus cred că este şi un
răspuns la această întrebare. Nu
ştiu dacă există un stil care să te
facă să spui: "Ăsta-i un specta
col regizat de o femeie". Dar eu
nu sunt, în general, un om care
cugetă prea mult la _deosebirea
dintre femeie şi bărbat în artă. . .

,

�

•

;
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regizoare:

c.raJqi că s-a schimbat ceva
in soddatea ronJinească de
după '90, când adt de 1I1Uire
temei au devenit interts1te

de regie ?
Nu ştiu dacă datorită schimbării
din societate. Poate pentru că s
a vorbit deseori despre drep
. turile femeii, despre egalitatea
femeilor cu bărbaţii pe phn
social; asta pentru că se tindea,
la un moment dat, să se afirme
o singură femeie din ţară ...
După '90 tinerele artiste au
sirnpt, poate, un curent prezent
în lume şi nu neapărat în soei
etatea noastră: dorinţa de afir
: mare- a propriilor capacităp.
: Dacă n.e gân.d.itn la teatrul
'

din Euro� să zicem, nu �
am. putea să numitn
prea muhe femei-regizor.
Prea multe, nu; dar �unt în

i dacă
·

Gt!t:mania, Sut\t în Anglia
au
fost şi pe la noi, în turnee -, aşa
ci nu-i o noutate sau ceva spe
cific. Dar poate, ştiu e:u, această
senzape de libertate deplină le
t a Jn,cumjat -şi ele au căpătat, ast
f. fel, şi posibilitatea de a-şi afmna
.; această
putere de creap.e,
'( învingând prejudecata care, la
. t.m
mome,nt dat, făcea ca
: oamenii să nu aibă încredere în
femeia-regizor.
Şi bănuiesc - nu le-am văzut la
lucru - că îşi folosesc şi
farmecul. Far:o;1ecul de a atrage
şi conduce. Am constatat că
. foarte multe dintre tinerele regi
: zoare sunt $i foarte d.ragute:
: Poate că şi ă.'ita este t.m motiv
: pentru
care act;orii, actritele
chiar, le urmează .
�

r

Anchetă realizată de
Aziza Bodea
şi Tamara Susoi

C 1 t i t o 1- 1 i c a re d o r e s c s ă - ş i c o m p 1 e t e z e c o 1 e c ţ i a p o t g ă s i 1 a
1- e d a c ţ 1 e 1- e v i s t a S C E N A , î n c e p â n d c u n u m ă 1- u 1 1 .
r

reportaj

Ep ida url! lla p
e icentr u
xistă, risipite prin 1ară, câteva
teatre a căror valoare istorică este
de netăgăduit. Despre starea actu
ală a acestor clădiri, ca şi despre ceea ce
se face pentru ca ele să nu dispară,
măcinate de puterea timpului, vrem să vă
vorbim acum şi în numerele viitoare.

E

*

*

*

a începutul acestui secol (în 1 908),
un om mărinimos şi iubitor de
teatru a hotărît să-şi investească
întreaga avere în construirea a două
lăcaşuri culturale: un ateneu şi un teatru.
Pentru aceasta, maiorul Gheorghe Pastia
a adresat primăriei oraşului Focşani o pe
ti1ie, solicitând aprobările necesare.
Clădirea teatrului urma să fie "o podoabă
a oraşului" şi avea menirea de a ''înălţa
spiritul şi sentimentul na1ional al cetăţeni
lor noştri".
În urma a două
concursuri
s-a
decis ca arhitectul
şi totodată con
structorul viitoru
lui teatru să fie in
ginerul Constan
tin C. Ciugolea.
Proiectul purta
numele "Tosea".
În primăvara anu
lui 1 909 au în
ceput lucrările,
care au durat pâ
nă în 1 9 1 1 , când
primăria a hotărît
că de decoraţiuni
le interioare avea
să se ocupe pic
torul N.V. Romano.
La 2 1 noiembrie
1 9 1 3 a fost inau
gurată splendida
clădire a teatrului,
prin festivităţi ca-

L

re au durat trei zile. Începând cu acel mo
ment, pe scena focşăneană aveau să se
perinde actori de seamă ai teatrului
românesc: Ion Manolescu, Constantin
Nottara, Tony Bulandra, Lucia Sturdza
Bulandra, Agatha Bârsescu, George
Storin. Tot aici au avut loc importante
evenimente muzicale, în cadrul cărora au
evoluat George Enescu, Nicolae Leonard,
Ion Voicu, George Niculescu-Bassu.
Încă de la acea vreme, concomitent cu
astfel de manifestări, activează aici şi trupe
de amatori. În 1 975, colectivul de actori ai
Casei Municipale de Cultură primeşte
titlul "Teatrul Popular de Amatori",
jucând. fireşte, pe scena "Pastia".
În anii 1 969- 1 970, clădirea a fost restau
rată. La cutremurul din 1 977, a suferit
prima avarie gravă: scena s-a desprins
uşor de restul sălii. Au fost făcute unele
reparaţii superficiale, însă, o dată cu
cutremurul din 1 986. vechile fisuri s-au
amplificat şi au apănut altele noi. Acţiunea

de restaurare a început abia în anii '90,
întrucât înainte de această dată prim-sec
retarul de partid al judeţului a comunicat
forurilor superioare că "nu există pagube
majore în Vrancea".
În 1 990, s-a constatat din nou că această
clădire de inestimabilă valoare nu poate fi
renovată, din cauza unui viciu administra
tiv: teatrul făcea parte din gestiunea
Primăriei, care însă, la acea vreme, nu
avea serviciu de urbanism şi de amena
jare a teritoriului. S-a convenit "transfera
rea" clădirii la Consiliul judeţean. Toate
bune şi frumoase ! Pentru că structura de
rezistenţă se şubrezise în mod periculos,
s-a hotărît consolidarea din temelii a
teatrului. S-a pomit la treabă, fără a se
întocmi însă şi un plan de lucrări care să
respecte caracteristicile clădirii. Teatrul a
fost ÎQ scurtă vreme "cămăşuit" în beton.
Şi, pentru că nimeni nu s-a gândit să
apeleze la un specialist, scena a rămas fără
"buzunare" (adică fără acele locuri atât de
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condiţii, şi acustica sălii (despre care se

nici măcar pentru plata datoriilor.

spune că era desăvârşită) a fost definitiv

Chiar

compromisă. Şi lucrurile nu s-au oprit aici.

focşănenilor de a onora trad�ia e mare.

Constructorii au inceput finisările exte

Printr-o hotărîre a Consiliului local (din

şi in

aceste

condiţii,

dorinţa

rioare inainte de a repara acoperişul...

aprilie

Oricum, chiar după ce acesta a fost

Teatrului Popular, Teatrul Municipal din

1 994)

s-a înfiinţat, pe temeliile

nefăcut, prima furtună a spulberat tabla.

Focşani, susţinut de bugetul local şi având

Astăzi, clădirea teatrului arată onorabil pe

statut profesionist. Tn

dinafară; n-ai de unde să ştii cum arată pe

primul concurs pentru ocuparea postului

dinăuntru pentru simplul motiv că are

de director şi pentru angajarea persona

lacăte la uşi. Am aflat, totuşi, de la direc

lului tehnica-administrativ. Astăzi există

1 996

a avut loc

torul instituţiei că înăuntru plouă (sau

paisprezece angajaţi, dintre care cinci

ninge) liniştit. Ceea ce se construise in

actori cu studii medii. Nu există o sală de

numai patru ani continuă să se strice de

repetiţii, necum una de spectacole, nu

vreo opt ani incoace. Gurile rele spun că

sunt ateliere şi nici magazii de decoruri şi

fonduri uriaşe s-au scurs, in acest timp,

costume. Nu pot fi aduşi actori profe

prin buzunarele te miri cui şi că, şi acum,

sionişti pentru că nu există nici o locuinţă

dacă vrei să cumperi ceva mai ieftin un

de serviciu ce le-ar putea fi oferită. Mai

sac de ciment, te duci... la teatru.

mult, aceştia nu pot fi angajaţi pentru că,

O speranţă totuşi mai există. Ministrul

deşi aprobat bugetul pe

Culturii, Ion Caramitru, şi-a adus aminte

Finanţelor nu a trimis nici până azi nor

că această clădire face parte din patrimo

mativele de aplicare, astfel încât noul stat

niu,

drept

pentru

care

primăvara acestui an

a

alocat in

1 00 000 000

de lei

pentru intocmirea unui proiect de lucrări.

1 998,

Ministerul

de funcţiuni, care prevedea şi patru pos
turi de actori cu studii superioare şi un
post de regizor, nu poate fi aprobat.

Directorul teatrului şi actorii sunt, însă,

Totuşi, la Focşani se face teatru. După

necesare pentru depozitarea decorului),

pesimişti: costurile cresc de la o zi la alta,

cum ne mărturiseşte unul dintre actorii

fără fosă, fără posibilitatea de a mai avea

iar zidurile continuă să se deterioreze. Tn

micului colectiv, Sorin Francu: "Tnlocuim

vreodată o centrală termică proprie -

iulie

banii cu sufletul şi mergem inainte"...

totul fiind temeinic

Consiliul Judeţean a avut generozitatea

După spusele

de a mai aloca pentru lucrări suma de

1 998,

după stabilirea bugetului,

300 000 000

�f

S

Marinela Ţepuş

de lei, care însă nu ajunge

od elul Astaloş
cna

român

celebru la

care

,

pentru a fi

să fie, mai inainte, afirmat la

Paris...

Desigur, cărturarul nu putea să anticipeze vremea când

autorul român, pentru a fi preţuit şi jucat pe scenă in ţara sa, trebuie

să fi stat,
a lumii.

sau doar să fi fost, pur şi simplu, la Paris sau in altă capitală

Faţă de modelul iorga, azi afirmarea nu mai e necesară. Simpla IOOJire

a cetăţilor marcante e îndestulătoare. Ce-a tăcut acolo dramaturgul
nostru, nu contează. Nici

câte volume a publicat (dacă

a publicat),

nici ce piese i s-au jucat (dacă s-au jucat). El poate să fi fost gigolo la

Roma, hamal la Amsterdam sau gambler in
orice cazinou care i1 mai primeşte. Când revine in ţara natală, indife

Paris, portar de hotel la

esc în

plicuri cu ştampilă "par avion" şi timbre exotice, capătă, in

ochii celor naivi

sau doar oportunişti,

o poleială cane, până a

se

coji,

îi face să-I serl:>eze pe bietul peştişor de Sena sauTamisa şi să i se
adreseze numai cu "maestne".

De ce scriu asta ? Din invidie ? Nicidecum. Chiar mă impresionează

că omul, cât de nul ar fi, înstrăinat şi apăsat de anonimat, vine să
culeagă. măcar de-aici, un· strop de căldură. Poate nici nu bănuieşte

vnea să creadă că unii dintre cei ce-l elogiază n-o fac fără
interes şi, in spate, se strâmbă la micile sale mofturi literare. Că speră
sau nu

să-I ciugulească.

Da, mă înduioşezi, "maestne", când vii să cumperi, cu banii strânşi

prin cine ştie ce inavuabile metode, un pic de stimă românească de

� orice text al său e montat tri

care săracul, n-ai avut parte. Tnsă, pardon, nu-mi place să-mi dai lecţii
! la-ţi mâna de pe creştetul meu şi bate-i pe burtă numai pe cei care

Orice frază scoate pe gură, este aplaudat cu slugărnicie. Căci omul,

ta Dar mai incet cu morala şi cu aforismele. Că n-ai talent, nici infor

in oraşul-lumină unde el este mai presus de toţi.

Ah, dacă lumea te-ar fi necunoscut, primeam

Când lui Eftimiu i s-a jucat o piesă la Paris, Arghezi a notat cu acrea

un Ionescu, sau un Cioran, sau un Eliade, ai fi rămas să-ţi trăieşti

lă că oriunde, acolo sau la Tombuctu, "dl. Eftimiu va rămâne rneneu

acolo

rent că a părăsit-o din motive de conştiinţă sau ca să nu fie priponit .

pentru

vneo

coţcărie, e sărbătorit

umfal, măcar că, apoi, n-are viaţă mai lungă de cinci nepnezentaţii.

mai ales dacă e un pic mitoman, îi face pe alţii să creadă c-o să-i ducă

dl. Eftimiu". Acum e invers. Fostul fante intors din Europa, obligato
riu cu accent străin, vine acasă ca să arate că,

măcar în fosta lui ţară,

poate să nu mai fie anonimul nebăgat in seamăTextele lui, dacă sos-

�

42

,

se

fac că nu-ţi văd găunoşenia Te pnemiezi, te joci ? Banii tăi, treaba

maţii, nici valoare.

gloria şi am fi

auzit de tine.

!

Dar, vai, dacă erai

Nu te mai intorceai

aid să faci
îmbeţi cu

paradă şi, culmea obrăzniciei, să ne dai "indicaţii". Să te

ţuica cea mai îndoielnică şi să crezi, prin aburii ei, că ai ajuns, măcar
acum, cineva
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Horia Gârbea
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Don J uan
a

S

fârşitul de an calendaristic

a adus din nou o mare
densitate de festivaluri în

fost

cu

Culturii şi sprijinit de Inspecto

scenice

ratul

două

pentru

Consiliul

Cultură

Judeţean

Iaşi

Iaşi,
şi

lumea teatrului românesc. Între

Fundaţia Eco Art.

acestea, şi editia a II-a a Festiva

Un festival tematic (se pare, sin

lului

gwul

Intemaţional Multimedia

"Don Juan", initiat şi organizat,

la Iaşi, de Teatrul
sile Alecsandri",

aţional "Va
Centrul

Cul

tural Francez din Iaşi, Ministen.tl

no1
•

de

acest

fel

existent,

acum, în lume) este, totodată,

a

unuia

mituri

dintre

cele

fundamentale ale

lumii moderne, mitul Împlinirii
prin

Dragoste

mitul

faustic, al Împlinirii prin

Cunoaştere),

(celălalt

Festivalul

fiind
"Don

Juan" lansează o provocare tea

tentant şi pândit de pririlejdia

trelor şi o invitaţie generoasă

dizolvării. Tentant, pentru că,

spectatorilor, deopotrivă sensi

propunând

bili faţă de etema Mare Fantas-

parada

decodării
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mă a vieţii. Ar fi însă hazardat să
se creadă că repertoriile institu
tiilor teatrale vor putea alimen
ta, cu o ritmicitate anuală, o ast
fel de întâlnire; nu pentru că ar
lipsi textele dramatice. De la
Tirso de Molina şi Moliere până
la Max Frisch şi Brecht, şi de la
Eftimiu şi Minulescu până la
Mazilu şi Tudor Popescu, parti
turile dramatice stau rânduite
într-un raft consistent al pretex
telor pentru înscenări. Dar o
aceeaşi "temă cu variaţiuni" se
epuizează, mereu contactată,
prin firea luaurilor, şi nimeni
nu mai este dispus, astăzi, să in
vestească, obstinat, într-o zonă
elitistă. Doresc, cinstit, să fiu
contrazis prin viitoare, şi cât mai
numeroase, ediţii ale acestui
festival.
Ce ne-a oferit ediţia din acest
an? Şase montăli la obiect, alte
două care, în principiu, se cir
cumscliu subiectului
Visul
unei nopti de vară de Shake
speare şi Teibele şi det:nonul
ei de Isaac Bashevis Singer şi
Eve Friedman (ambele, produ
se de teatrul-gazdă), două pro
iecţii de fJ.lm pe tema dată,
pelicule realizate de Dinu
Cernescu şi de Jacques Weber,
un simpozion ("Este donjuanis
mul o maladie?", atractiv prin
temă şi prin participarea
anunţată, dar, din păcate, ono
rată doar parţial), o prezentare
de carte ("Don Juan şi ceilalţi"
de Lucia Verona), apoi, în
acelaşi intetval de timp, 8-12
decembrie 1998, a doua ediţie a
Colocviului de clitică teatrală
''Valentin Silvestru", pe care
oamenii de teatru ieşeni au
hotări't să-1 desfăşoare, anual, în
memolia inegalabilului mentor,
încă o lansare de carte ("Epide
mia de iluzie", versuri de An
toaneta Iordache) şi, pentru a fi
în rând cu lumea, o paradă a
modei, cu protagoniste şi prota
gonişti de remarcabilă particu
lalitate aborigenă.
În ce priveşte producţia teatrală
propliu-zisă, evenimentul aş
teptat cu deosebire de publicul
ieşean a fost spectacolul Dom.
Juan, conceput de Silviu Purcă
rete la Theâtre de L'Union din
Limoges. Asupra acestuia s-au
-
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44

formulat destule opinii pro şi
contra, astfel încât n-am să dez
volt aici un nou comentariu.
Voi spune doar că, în măsura în
care drama acestui blestemat
inadaptabil la normele religioa
se, Don Juan, a întâlnit în sală
atei pioşi sau credincioşi recalci
tranţi, spectacolul a trecut cu
bine rampa . Propuneti nu lipsi
te de interes au putut fi găsite în
reprezentaţia studenţilor ieşeni
din ultimul an de actolie, Nico
lae Ionescu şi Roxana Păun
Tlifan, Ultima dragoste a lui
Don Juan de Tudor Popescu,
în regia lui Nikolov Perveli Vili,
cu un personaj legendar ajuns
la crepusculul traiectoliei sale
incandescente, în care eroul şi
mitul iubililor sale se desprind
din cenuşiul concreteţii cotidi
ene; am văzut un Sganarelle
(Ovidiu Ghiniţă) implicat până
la limitele suspectului în a crea
legenda stăpânului său, într-un
spectacol altfel greu inteligibil
(la propliu şi la figurat) adus în
festival de regizorul Laurian
Oniga, cu Teatrul de Stat din
Arad; a putut fi judecată ideea,
rămasă în această fază, a unui
"mixtum compositum" Moliere
Tirso de Molina, aşezată pe o
dublă existenţă a lui Don Juan,
cea a seducătorului galant şi
cea a seducătorului cinic. Din
păcate, montarea Teatrului Na
ţional ''Vasile Alecsandli" din
Iaşi a dovedit doar, încă o dată,
că dramaturgul e bine să fie lă
sat să-Şi vadă de ale sale, iar re
gizorul (în cazul nostru, Irina
Popescu-Boieru) e bine să ştie
că misia de dramaturg este alta
decât cea de director de scenă.
Două spectacole s-au decupat
clar din chenarele cunoscute
sau, măcar, previzibile ale ·aş
teptărilor. Primul dintre ele, de
o rafinată simplitate în decoda
rea textului sc1is de Moliere, a
fost opera regizoarei Barab:is
Olga şi a actorilor de la Teatrul
"Tamasi Aron" din Sfântu
Gheorghe. Întâ.rnplările piesei
sunt translate într-o lume şi într
o ambianţă imediat contempo
rane, dominate de violenţe, de
absenta moralităţii, de pragma
tism primar. Într-o asemenea
junglă populată de o faună
https://biblioteca-digitala.ro
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umană derizorie şi profund
ipoclită, Don Juan se comportă
ca un adaptat trist, aflat într-o
continuă şi zadarnică încercare
de a găsi căi de comunicare cu
semenii şi, mai ales, într-o
căutare avidă a unui semn de
tandrete adevărată, care să-1
absolve de singurătate. Am
aplaudat, cum spunea Arghezi,
"cu palmele noastre" acest
spectacol de subtilă frumuseţe
a împlinilii artistice.
Reprezentaţia cea mai hulită a
aparţinut Companiei Te.A.R.
Cultur-service din Italia, con
dusă de regizorul Nino Fausti,
asistat de scriitoarea Adele
Franchi. Sub genericul Don
Giovanni, Nino Fausti a agluti
nat secvenţe din textele sc1ise
de Tirso de Molina, Moliere, Da
Ponte şi Apollinaire, a împru
mutat din teatrul popular italian
cântece şi dansuri frenetice şi a
încredinţat rezultatul literar
muzical astfel obţinut unor
interpreti amatori, care s-au
aruncat în scenă cu o siderantă
voioşie şi nepăsare faţă de dog
mele olicărui respectabil teatru
contemporan. După o repriză
de perplexitate, am fost conver
tit la convingerea că plivesc o
reprezentaţie "arlleologică", aşa
cum se va fi desfăşurat ea prin
secolul al XVI-lea, sub semnul
viguros al cornmediei dell'arte,
când spectatorii erau foarte
puţin interesaţi de performanta
artistică subtilă şi urmăreau mai
ales ce se spune şi ce se întâm
plă în fata lor. Nu-i suspectez,
fireşte, pe diletanţii italieni de
perfidie profesională; ei n-au
reconstituit un spectacol me
dieval despre Don Juan, 1-au
trăit şi 1-au înfăţişat profund
convinşi că fac o treabă exce
lentă. Şi cine a avut dispoziţia să
uite, pentru două ceasuri, tot ce
ştia despre normele moderne
ale unei reprezentaţii teatrale, s
a putut transforma el însuşi în
plivitor încântat de convenţia
scenică aflată în largul ei. Este
motivul pentru care, mărtulis
esc, nu m-am aliniat hulitorilor
acestui spectacol de o încântă
toare naivitate.
Const. Paiu

�

turnee

ce

lu m e voa l ată

murit francul, nu mai ai ce-mpuş
ca. Trăiască noul euro ! "Nou
născutul" e sărbătorit în stradă
de parade clovneşti cu oameni pitici,
uriaşi în costume albastre şi capete ples
nite în stea, surle şi trâmbiţe. La moartea
efigiei tradiţionale franceze se chefuieşte
pe cinste; oameni de finanţe scrobiţi se
bat cu torturi de frişcă, sparg cupe de
şampanie aruncându-le pe ferestrele lif
turilor transparente, se sărută copilăreşte
şi emoţia le albeşte faţa. Devin şi ei măşti
văruite. Statuia Comandorului înclină
capul în semn de acceptare a invitaţiei la
cină şi "ospăţul de piatră" începe.
Ce lume voalată, devoalându-se mereu,
dar fără a ajunge la adevăratu-i chip !
Înseamnă că trăim un teatru în teatru e
tem(izat), iluzoriu prin rapiditatea schim
bării de locuri şi fapte, policrom şi polifo
nic, cutreierat de furii divine ce ne
amintesc... etc., etc.
În acest spaţiu al unei mitologii noi, mereu
născânde şi mereu ucigaşe ca o hidră,
cum putea să arate Dom Juan-ul lui Pur
cărete? Decât aşa, întocmai lumii. După
propriile-i spuse, regizorul nu şi-a propus
"o construcţie psihologizantă" a faptelor
şi caracterelor, ci o construcţie primordial
formală în care, precum în teatrul orien
tal, "personajele sunt semne simbolice ale
propriului destin". Se devorează între ele
doar măştile.
Primul gest al spectacolului e tocmai
intrarea în acest univers de obiecte pen
tru teatru: actorii se fardează, se îmbracă,
îşi construiesc măştile de faţă cu specta
torul. O pastă asurzitoare de tunete şi
lumini sparge cuminţenia simpa(te)tică a
începutului şi, dintr-o trapă, din mărunta
iele scenei, se iveşte lent şi statuar Dom
Juan. Contururile personajului sunt pre
cise: costumul din epoca Regelui Soare
construieşte imaginea sa ca pe un blazon.
Figura e încremenită în propriu-i dat şi
forţa imaginii sale e augustă.
Şi e bărbat. vreau să spun singurul inter
pret bărbat printre femeile purtătoare de
măşti.
Montarea lui Purcărete focalizează lectura
textului lui Moliere în jurul a două figuri
cheie: Dona Elvira şi Fantoma-femeia bă
trână prezentă clipă de clipă în scenă.
Dona Elvira e un înger justiţiar - premo
niţia mistică a pedepsei de Apoi -, o figu
ră eterică şi muzicală (tot textul actriţei e

A

cântat); în vreme ce Fantoma, tăcută, im
penetrabilă şi atoateveghetoare, meneşte
bătrâneţea implacabilă. Spectacolul lui
Purcărete se circumscrie acestor motive
stigmat: bătrâneţea şi moartea. Răzvrătit
fără pricină împotriva cerului atât de des
invocat de Sganarelle, Dom juan va fi me
reu hăituit de frumuseţea tristă a celor
două întruchipări. Nici imaginea tatălui,
nici statuia Comandorului nu TI averti
zează moral pe Dom Juan cu atât drama
tism cât aceste obsesii feminine a căror
linişte frumoasă tulbură. De altfel. Tatăl şi
Statuia Comandorului sunt momente pa
rodiate. Ba, mai mult. Statuia Comando
rului, un fel de deus ex mochino cu trup
de Budha răsfrânt în propriile-i forme ge
neroase, parodiază condiţia regizorului în
suşi (e vorba de Purcărete), probabil ucis
cândva de Dom juan...
Ceea ce surprinde în spectacolul lui Pur
cărete este fidelitatea obedientă faţă de
text, fidelitate - ad litteram - care vlăgu
ieşte spectacolul, vă
dind teama regizoru
lui român de a con
traria tradiţia tipic
franceză a dragostei
de discurs.
Dar, mai presus de
orice, spectacolul de
la Limoges reit
erează o temă obse
sivă a lui Purcărete şi
anume energia sub
stanţei constitutive a
lumii de a-şi reface
mereu consistenţa,
eliminând elemente
le de alteritate. Nu
întâmplător, toţi in
terpreţii din specta
col, cu excepţia celui
principal, sunt femei.
Această substanţiere
a identităţii (de gen
a) tuturor persona
jelor în raport cu
unul singur - elemen
tul de alteritate - o
regăsim în câteva din
montările grandioa
se ale lui Purcărete
de la T.N. Craiova:
Phaedra, Danaidele,
Orestia. Giganticele

'
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Coruri-comunitate sancţionează de fieca
re dată, în spectacolele pomenite, indisci
plina de a-ţi consuma destinul în mod in
dividual, desprins de rosturi. Desprins de
rosturi, într-un fel, este Dom Juan, în
spectacolul de la Limoges: bărbatul
căutând feminitatea într-o lume de femei
travestite, deformate, vlăguite, con
sacrând un sens dogmatic al erotismului,
dragostei şi credinţei în Dumnezeu.
Bărbatul născut. iubit, murit de femei şi
etem izat tot de ele. Bărbatul - ca ele
ment de alteritate într-o lume de sex
feminin. Imaginea finală a convoiului din
barcă, în care scheletul lui Dom Juan e
purtat ca un nou-născut de mama
moarte Elvira, în timp ce Tatăl (personaj
travestit şi el, desigur) târăşte barca ase
meni unui Caron strâmb, dă măsura
întreagă a lecturii luf Purcărete.

https://biblioteca-digitala.ro

Sebastian-Vlad Popa

t

g

'

-

1 a

Trecutul
ca o casa 1n ru1ne
V

Al

nainte de a vedea o montare a Uvezii
de vişini de A.P. Cehov, cea mai inci
tantă întrebare este cum va fi "făcută"
(transpusă scenic) livada. Nu este vorba

lui, care pomeşte de la acest simbol cen
tral. Giorgio Strehler, spre exemplu, a re
prezentat fragilitatea ramurilor încărcate
de flori printr-o pânză albă care acoperea
deopotrivă scena şi sala şi, prin vibraţiile
ei imperceptibile, evoca poezia vişinilor.
Când am aflat că Vlad Mugur pregăteşte
la Teatrul Maghiar din Cluj piesa cehovi
ană, am aşteptat să cunosc tocmai vari
anta sa de livadă. Mai ales că, pentru
mine, Mugur are ceva din sensibilitatea
vizuală a stilului lui Strehler.

Mugur, livada nu se află explicit pe scenă;
ea este casa, conacul care se vinde şi, o
dată cu el, e lăsat
în paragină trecu
tul. De ce a ales
regizorul această
variantă? Din per
spectiva lui, per
sonajul principal
feminin poartă nu
povara unei iu
biri, ci a casei în
care şi-a trăit cea
mai frumoasă par
te a vieţii, casă pe
care e nevoită nu
doar să o pără
sească ci şi, în spe
cial, să o vadă
prăbuşindu-se sub ochii ei. (Pentru că nu
mai adăposteşte familia ce a locuit-o,
construcţia se stinge ca un trup abando
nat de suflet) Legătura dintre Liuba şi
propriul cămin e atât de puternică încât
plecarea ei determină degradarea şi pustiAstfel, livada este mereu "văzută" din
interiorul casei şi, deci, niciodată arătată
desluşit, în sine. Ea este tapetul alb (ca flo
rile), dezlipit, rupt în fâşii care stau să
cadă, într-o casă dezmembrată, cu pereţii
din care curge moloz. Alteori,

•

vişin ii sunt o pulbere fină (ce parcă tot în
moloz îşi are originea), care intră o dată
cu vântul pe fereastra larg deschisă. Mai
mult ciripitul păsărelelor şi lumina când
caldă, când rece, ori proiectând pe pereţi
umbre ce seamănă cu o ploaie de petale.
Aşadar, lumină, umbre şi un praf care
acoperă totul şi se ridică la orice mişcare
a personajelor. Ca într-o casă în care,
chiar atunci când abia au sosit, locatarii se
pregătesc de plecare. Din acest motiv,
tăiatul vişinilor, la finalul actului patru, e
sugerat de zgomotul ciocanelor care ţin
tuiesc în cuie uşile şi ferestrele casei pără
site. Iar Liuba, un mic clovn trist şi rătăcit,
îşi ia rămas-bun de la casa-livadă, dar nu
se lasă decât târîtă; smulge în trecere bu
căţi din tapet, îşi toamă moloz pe ea, se
impregnează de materia trecutului. Ea
însăşi suflet răvăşit, îngenunchează în faţa
propriei case dărăpănate. Livada de vişini
nu mai e, conacul se năruie, viaţa Liubei s
a. risipit
Dacă despre spectacolul de la Piccolo
Teatro s-a scris că este o "simfonie a
albului", regia lui Vlad Mugur e o exce
lentă transpunere scenică a replicii din
piesă: "Timpul trece". Şi ce rămâne în
urma lui ? Un bătrân în căruţ de copil,
îngropat într-o casă în ruină arătând ca
după cutremur, cu uşile şi ferestrele ţintu
ite, un cavou care se dărâmă treptat
peste somnul lui liniştit, de veci.
Mirona Hărăbor

Singur .
pr1n t re ceilalti
�

Al

ncă de la înfiinţare, Teatrul Act a
promis că va suplini cu proiecte
inedite ceea ce teatrele ne-indepen
dente au neglijat sau au omis a face. Unul
dintre planurile începutului era atunci
anonim inclus în categoria generică "stagii
de pregătire teoretică" şi, spre lauda

�

După ce, în primul act, am căutat încordată
copacii sau o sugestie a acestora, mi-am
dat seama că în altă parte stă cheia: la

"
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organizatorilor, a fost de curând îndeplinit
conform cu socoteala de acasă.
Astfel, timp de trei zile, în sala de o sută
de locuri, pusă la dispoziţie de organiza
tori, s-au înghesuit toate soiurile şi
vârstele de amatori ai teatrului, de la crit
ici şi studenţi la UATC, până la cei, sur-
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prinzător de mulţi, care pur şi simplu
flirtează cu genul. Prilejul nu a fost o man
ifestare mondenă; era musai să fii intere
sat ca să rabzi cu bucurie, ore de-a rân
dul, şederea incomodă la grămadă. Spa
ţiul, prin amplasare (la subsolul unei
clădiri vechi din inima Bucureştiului), prin

dimensiune şi înfăţişare, i-a inspirat lui
George Banu (invitat să conferenţieze)
comparaţia cu un loc în care poţi să fii sin
gur printre ceila/p. Ca pentru refacerea
"din fărâme" a personalităţii şi operei
unuia dintre cei mai mari inovatori ai
teatrului anilor '60, jerzy Grotowski.
Unrnaş rebel al metodei lui Stanislavski,
creator al conceptului de "teatru sărac",
regizorul polonez şi-a început cariera nu
prin aplauze (pe care oricum le refuza, ca
semn al insuccesului), ci printr-o izolare înrudită cu aceea de care vorbea Banu care să-i dea, în mijlocul lumii, dreptul la
propriul secret. Când şi-a dat seama că
nu spectacolul în sine îl fascinează, ci re
petiţiile, căutarea fonrnei finale, s-a mutat
cu un grup de lucru la Opole şi apoi la
Wroclaw. Aici, şi-a institutionalizat studi
ile în Teatrul Laborator, unde a început să
analizeze teatrul în relaţia sa cu publicul şi
arta actorului, la care îl preocupau mai
ales energiile corpului.
Marele absent de la workshop a fost
însuşi Grotowski, aflat acum la Pontedera
(Italia), actualul centru de cercetări. În
locul lui, pentru o mărturie vie, au venit
din Polonia Ludwik Flaszen (ca-fondator
al Teatrului Laborator şi - ironie ! - cel
care i-a semnat actul de autodisoluţie) şi
Zygmund Molik (fost actor, aici şi profe
sor). Primul, elegant şi neconvenţional, a
dat detalii de concepţie şi simbolistică a
reprezentaţiilor. Al doilea, apariţie ilară,
soldasemănând cu o

tului Svejk, a răspuns la întrebări specifice
în legătură cu lucrul cu actorii (despre
care Grotowski spunea că e ca spălatul
pe dinţi: defel creator, dar necesar). Dar
lipsa maestrului a constituit una dintre
fascinaţiile întâlnirii cu "spectrul" său. Am
unrnărit documentare cu şi despre el; cel
dintâi îl arăta uimitor de schimbat în
decursul a 1 O ani, devenit dintr-un om
reţinut, cu costum, cravată şi ochelari
fumurii, un pletos hippy care se amuza de
vechea sa imagine desuetă. S-au proiectat
imaginile a două dintre marile spectacole
grotowskiene, Akropolis şi Prinţul Con
stant, ultimul. filmat ilegal - regizorul a
respins mereu ideea transpunerii pe
peliculă a lucrărilor lui. Deşi postsincro
nizate la o distanţă de ani una faţă de alta,
sunetul şi imaginea s-au potrivit impecabil.
Tot graţie mijloacelor cinematografice,
spectatorii au cunoscut metodele de
antrenament ale lui Ryszard Cieslak,
actorul preferat al lui Grotowski. S-a vor
bit, cuvântat şi comentat de către mari
personalităţi, specialişti ai acestui teatru
(Monique Borie şi George Banu). În plus
şi mai ales, am putut visa "pe marginea"
lui Grotowski. Deşi cioburile folosite la
reconstituire au fost n� meroase, diverse,
suficiente pentru a-1 avea aproape întreg,
cel căutat tot un puzzle a rămas. Din
bucăţi, deci altul decât originalul. O fan
tasmă. Situaţie nu cu mult diferită de ceea
ce mărturisea Măniuţiu că a făcut în stu
denţie, chinuindu-se cu colegii să recom-

pună, din dovezile scrise, spectacolele
regizorului polonez. Rămas şi atunci, ca şi
acum, un mit.
Finalul ultimei zile la Teatrul Act a fost
dedicat încă unui mit. De alt tip. Un mit
ca la români, adică uitat - sau neştiut.
Filmul din 1 992 al lui Gheorghe Preda 1-a
evocat pe Aureliu Manea, tristă victimă a
ignoranţei. Regizor de teatru care s-a
încăpăţânat să monteze în provincie (în
ultimii ani, la Turda), făcând spectacole
considerate vizionare (între care un
Macbeth), însă neluate prea mult în
seamă. În scurt-metraj erau interogate
două autorităţi, Valentin Silvestru şi
Andrei Şerban, care au subliniat iminenta
unui semnal de alarmă. Şi încă un
amănunt izolat şi auto-izolat, Aureliu
Manea este în momentul de faţă un
pacient incurabil al Spitalului de Boli
Nervoase. Aici e. în continuare, singur
printre ceilalp.
Aşadar, dincolo de infonrnarea asupra
unui capitol din istoria spectacolului uni
versal, întâlnirea de la Act ar trebui să
aibă şi sensul unei treziri. Poate că a exis
tat, există sau va exista şi la noi un
Grotowski pe care, preocupaţi să se mi
nuneze de cel adevărat, oamenii îl aruncă
într-un colţ şi-1 lasă acolo să-şi irosească
viaţa. El nici măcar nu-i mai acuză. Nu mai
ştie de mult.
M.H.

p rograme
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upus refonrnei, unul dintre accesorii le esenţiale pentru
receptarea spectacolului de teatru în prezent şi
amintirea despre el în viitor - programul de sală tranzitează şi el printr-o perioadă de tranziţie. La casele cu
tradiţie - Naţional, "Bulandra" - se poate încă obţine un caiet
care reprezintă rezultatul unei cercetări asupra textului şi o
presimţire a spectacolului. Prin alte locuri, economia de piaţă
se reduce la "economii. Horatio, economii ... ". Nu e vorba în
primul rând de zâmbetul jenat cu care secretarele literare
întind în seara premierei o foaie cu distribuţia. Dintotdeauna a
fost aşa: se face mai repede un spectacol decât un program.
Este de sperat că, la un moment dat, după premieră, dar
înainte ca spectacolul să fie scos de pe afiş, or să apară şi caie
tele-program. Nu vreau să vorbesc despre aberaţiile acciden
tale, cum a fost programul de la Teatrul Odeon la spectacolul
lvan cel Groaznic
retras, totuşi, în ultimul minut -, copiat

după programul altui teatru, la alt spectacol cu o piesă de
Bulgakov. Îngrijorătoare sunt aberaţiile care par a căpăta car
acter de regulă: numele sponsorilor apare la loc de cinste. E
nonrnal. Dar au dispărut celelalte locuri. La Teatrul "Nottara",
de exemplu, programele au dimensiunea unui bilet de tram
vai şi infonrnaţiile primite par a fi extrase din Mersul trenurilor.
Cel mai ciudat lucru s-a întâmplat însă la compania ART: la
premiera spectacolului Cetatea Soarelui, sponsorul a oferit
invitaţilor mici bijuterii din aur (insigna Connex), dar pliantul
care ţinea loc de program de sală, elegant, pe hârtie-carton,
era tot un fel de reclamă. Nimic despre text, nimic despre
dramatizare. despre intenţiile regizorului şi ale trupei. Şi spec
tatorii, cei care plătesc biletul (o sumă bunicică) şi nu primesc
cadouri, ei nu au dreptul măcar la un program ? Aşa, măcar să
înţeleagă pe ce au dat banii.

-
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"S u nt u n o m
v e s n 1 c n e m u l t u m it "
•

�
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S-a născut la 13 septembrie 1970. Sinceră şi e:xpansivă, Crina
Mureşan descinde din nordul fării_ de lângă Baia Mare. Nu şi-a
imaginat niciodată că va deveni actriţă, cu atât mai puţin în
Bucureşti. A intrat în lumea teatrului întâmplător, la îndemnul
tatălui ei_ după trei încercări neizbutite la ASE. A debutat.fur
tunos în timpul studenţiei, pe scena Teatrului "Bulandra ': în
rolul titular din Anl:igona (în regia lui Alexandru Toci/eseu).
Studenta Sandei Manu a primit, după absolvire, oferte din partea
teatrelor din Timişoara şi din Târgu-Mureş, dar a preferat să se
înscrie la concursul Teatrului Odeon fiind angajată aici alături
de trei colegi depromoţie. Faceparte dintr-o generaţie al cărei
spirit mărturiseşte că abia acum îl simte afirmându-se cu
adevărat. A apărut, pe scena de la Odeon în rolurile Maria din
Neinţ.elegerea de Camus (regia: Silvia Ionescu), Lise Paquet din
Cu:metrele de Michel Tremblay (regia: Petre Bokor), Saşa din
DonJuan â la russe după AP. Cehov (regia: Gelu Colceag),
Lise dinFraţii Karamazvv după Dostoievski (regia: Alexandru
Vasilache) şi Totina dinAstd seară sejoacăfăritpiesă de
Pirandello (regia: Alex:a Vtsarion).
,

,

tară sprijinul lui uman, tară
încrederea şi forţa pe <;are mi
le-a dat faptul că mă aprecia ca
actriţă.

I.a momentul Antigonei
hotărîtor pe:nt:n.l evohlţia. ta 
erai o actrltă dintr-un specta
col care a stârnit un val de
reactii contradictorii. Cum
te-ai confruntat cu soarta lui
publică, îţi. mai puteai păstra
reperele în futa diversităţii de
opinii ?
-

Antigona

a fost t.m spectacol
rnint.mat, înserrmând şi prima
mea aparitie pe o scenă pro
fesionistă. Într-LIDa din cronici,
Valentin Silvestru mă critica des
tul de aspru, clar foarte exact şi
pe drept. Mi-am recunoscut a
colo toate defectele. Mi-a fost
însă uşor să merg mai departe
şi pentru că l-am avut alături pe
Alexandru Tocilescu . De fapt,
Toca mi-a schimbat complet
viaţa. Nu ştiu cum aş fi evoluat

�
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Te simţi acum mai pregătită
să fuci fută acestei profesii
care nu î:nsea1nnă doar apla
uze şi elogii ?
Am învătat că nu toti oamenii
îmi sunt prieteni, aşa cum cre
deam cândva . Am învăţat să fiu
mai suspicioasă şi mai rezer
vată, să îmi deschid sufletul
doar pentru cei care merită.
Până acum , nu cred că am be
neficiat de prea multe aplauze;
cronici am avut în general
favorabile, clar nu superlative.
De altfel, eu însămi sunt un om
veşnic nemulţumit, cu un spirit
critic foarte dezvoltat faţl de
ceea ce fac. Într-un fel, cred că
teatrul seamănă cu sportul.
Trebuie să stai cu faţa la joc
chiar şi atunci când simti că
pierzi şi au mai rămas doar
cinci minute până la sfârşitul
partidei. Trebuie să lupti ca şi
cum ai mai avea încă o repriză
pentru a egala.
Cum

te-au n:wdificat şi te-au
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format întâlnirile cu regi
zorii consacraţi: Alexand.ni
Tocilescu, Alexa V1Sarion,
Petre Bokor, Gelu Cok:eag ?
Fiecare zi de ucenicie a con
tribuit cu ceva la evolutia mea.

Lucrul cu regizori importanti
mi-a dat încredere în mine, asta

e esential. Cu Gelu Colceag, de
exemplu, am colaborat uluitor
în timpul repetipilor la Don
Juan a la nJSSe. Îmi place
foarte mult firescul cu care face
teatru: totul pare simplu, ex
trem de uşor, ca şi cum ai bea
un pahar cu apă când p-e sete.
Nu mă plictisesc să joc specta
col după spectacol. Iubesc fie
care reprezentape.

în ce relaţie te afli acum cu
spectatorii? Reuşeşti să le
simţi. reaqiile, să controlezi
ceea ce le transtniţi ?
la început, îmi era o frică
îngrozitoare de spectatori. Dar,
la Festivalul Internaponal de
Teatru de la Sibiu, unde am ju
cat pentru prima oară în spec
tacolul I.a ţigănci, înlocuind în
ultimul moment o colegă, am
descoperit că e foarte plăcut să

ai publicul cât mai aproape de
tine. Au fost câteva reprezentatii
în castelul de la Cisnăclioara, în
fata a sute de spectatori. E re
confortant să fll efectiv în
mijlcx:ul publicului, să îl implici,
să-ti dezvolti o anumită disponi
bilitate. Acolo am înţeles ce în
seamnă cu adevărat teatrul - tot
acest joc simplu şi fascinant în
tre a te "lipi" de public şi a-1
părăsi o secundă mai târziu
pentru a te întoarce la tine, la
personajul şi la partenerul tău.
Cel mai important este să păs
trezi linia de mijloc - oricât de
concentrat ai fi, să arăti atenţie
şi delicatete faţă de spectator, să

ni

Îi

simti pulsul aşteptărilor lui.
Adică "să tii legătura cu pămân
tul", cum ne spunea profesoara
Sanda Manu.

Cât de pregătit crezi că este
un tânăr actor in futa provo
cărilor ? Pe tine, act:rită anga
jată intr-un teatru de stat, nu
te �piteşte ieşirea din sis
tem?
Nu pot să spun că mă tentează,
mai cu seamă în conditiile fi
nanciare destul de precare de la
noi. Nu am spirit aventurist şi

niciodată nu m-aro gândit să
cer mai mult decât mi s-a oferit.
Sunt convinsă însă că am un
drum numai al meu, în care

nimeni nu poate interveni. Cred
că întârnplarea a jucat un rol
bun în viata mea şi am încre
dere în ceea ce va urma . Îmi
place imprevizibilul vietii de zi
cu zi. Nici nu aş putea trăi altfel.

Atunci, printre incertitu
dinile inerente, spune-mi
cum se prezintă, in cazul tău,
această stagiune ?
Voi pregăti, împreună cu tânăra
regizoare

Ada

Lupu,

piesa

Madame Butterfly de David
Henry Hwang şi, în continuare ,

voi juca, probabil, într-un nou
spectacol semnat de Gelu
Colceag.
Andreea Dumitru

noi in lume

G e noveva
cu cere ş te p e f r a n c e z i

e Genoveva Preda, actriţă fără
vârstă, publicul trecut de prima
tinereţe o cunoaşte bine, dato
rită celebrului Gavroche sau nu mai puţin
popularului personaj central din Motanul
Thcălţat. Puţini îşi aduc aminte, însă, că,
după absolvirea Institutului de teatru şi
cinematografie ( 1 955), actriţa a jucat la
Teatrul Armatei (azi "Nottara") şi Teatrul
Dramatic din Galaţi şi, mai apoi, la Teatrul
Giuleşti. De altfel, de aici, din spectacolul
cu Motanul Thcălţat, i s-a tras şi descope
rirea vocaţiei pentru dialogul cu copiii,
spectatorii cei mai entuziaşti şi mai lips�i
de prejudecăţi. După o prodigioasă cari
eră pe scena Teatrului "Ion Creangă", a
sosit şi momentul ingrat al "ieşirii din
scenă". Dar nu pentru Genoveva. Căci,
cu Teatrul "Excelsior", unde este angajată
şi acum, a avut şansa să prezinte un spec
tacol pe pământ francez, în Bretagne.
Acesta a fost... începutul.
Apoi în 1 995, actrita este invitată la un
festival de artă românească în Bretagne,
alături de mari personalităţi ale artei şi
culturii româneşti, manifestare organizată
de Consiliul general al departamentului
llle-et-Vilaine, Solidarite 35 Roumanie şi
Societatea de producţie Bavarbuc. in sec
ţiunea "Contes" (Poveşti), ea a prezentat
un emoţionant recital inspirat din opere
fundamentale ale literaturii noastre popu-

P

Iare, bucurându-se de aprecieri din partea
publicului, a criticii şi a organizatorilor.
Aşa se face că, în primăvara lui 1 997,
actriţa este din nou invitată în Franţa,
unde, în afară de textele populare, i s-a
propus să susţină şi un spectacol pentru
copii. Astfel s-a născut reprezentaţia cu
Sa Majest� Desir, după un basm de Petre
lspirescu, cu ilustraţia muzicală a compoz
itorului francez Arthur Henri Am les, la un
instrument medieval, psalterion (un fel de
harpă cu arcuş de vioară). Succesul a fost
uriaş, ziarele pu nând întălnirea cu Geno
veva sub semnul "sublimului". in "Ouest
France" din 20 noiembrie 1 997, de pildă,
o cronică era intitulată
"Poveştile
Genovevei seduc publicul". in text se
arăta că "prin accente şi nuanţe, prin
vocea ei clară, prin mimica atât de expre
sivă, prin autenticitatea şi armonia ges
turilor, actrita i-a sedus pur şi simplu pe
toţi cei care au avut fericirea s-o asculte".
Conceput într-un "spaţiu gol", cu treceri
surprinzătoare de la un personaj la altul şi
de la un registru emoţional la altul, acest
spectacol a numărat douăzeci şi opt de
reprezentaţii pe parcursul a treizeci de
zile, timp în care protagonista a cules
aplauze şi ovaţii în localităţi dispuse pe o
rază de 3 000 de kilometri.
Devenind o personalitate cunoscută şi
apreciată în ţara lui La Fontaine, actriţa a

revenit de încă patru ori pe pământ
francez. La Paris, ca şi în Bretagne, în
oraşe 'ca Limoges, Saint-Etienne, Tou
louse, Bordeaux, La Rochelle, Rennes, ea
a reprezentat arta interpretativă româ
nească şi, totodată, frumuseţea mitologiei
noastre populare. Şi, în toamna trecută,
Genoveva Preda a pomit-o pentru a
şaptea oară să cucerească noi prieteni
francezi, noi aprecieri elogioase pentru
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teatrul românesc. Colaborarea ei cu emi
nenta traducătoare Irina Mavrodin, Cava
ler al Literelor şi Artelor Republicii Fran
ceze, colaborare ce va sta la baza unui
ambiţios scenariu inspirat de viaţa şi ope
ra lui Emil Cioran, i-a deschis şi ea noi ori
zonturi de afinmare. Prezenţa la cel de-al
treilea Festival "Montpellier-Sete", organi
zat de Asociaţia "Dacia-Meditenrannee",
în colaborare cu Centrul de carte na
ţional francez, Radio France Internatio
nale, Primăria din Montpellier, Oficiul
Naţional Cinematografic din Bucureşti şi
Centrul Cultural Român din Paris, alături
de scriitorii români Dumitru Ţepeneag şi
Bujor
Nedelcovici,
de
Jaqueline
Chambon - aceea care a publicat volume
despre Mihai Eminescu, Mircea Eliade şi
Liviu Rebreanu -, a fost răsplătită cu nu

puţine cuvinte de laudă, domnia sa fiind
prima actriţă din România invitată la acest
festival. Cu cele două spectacole în limba
franceză - legendele şi basmele după
Petre lspirescu - ea şi-a continuat "marşul
succesului" spre nordul Franţei, către
Oceanul Atlantic, apoi spre sud, către
Marea Mediterană. Itinerariul a cuprins
oraşe ca Rennes. precum şi localităţi mai
mici şi chiar sate, unde Genoveva Preda,
după cum ne-a mărturisit, a descoperit cu
surprindere "marea bucurie a ţăranilor la
întâlnirea cu basmul şi legendele
româneşti pline de un tâlc universal,
mereu viu, emoţionant, proaspăt".
Rând pe rând, apoi, adulţii şi micii specta
tori din Nantes şi Rochefaviere, în
regiunea Loire-Atlantique, şi din aşezări
de pe coasta Atlanticului au trăit satis-

eat r ele "In

Teatrul Naţional din Bucu�
Repet� ii
Generaţia de sacrificiu de 1. Valjean
Regia: Dinu Cemescu
Din distribuţie: Claudiu Bleonţ, Mihai
Fotino, Matei Alexandru, George Motoi,
Lamia Beligan
lvanov de A.P. Cehov
Regia: Alexa Visarion
Din distribuţie: Mircea Rusu, Eugenia
Maci, Amalia Ciolan, Ştefan Radof,
Alexandru Repan. Ileana Stana Ionescu.
Rodica Popescu Bitănescu
•

o

facţia prilejuită de spectacolele ei. Apoi, în
"Theâtre de la Viile" din Montelimar şi în
câteva şcoli din împrejurimi ori în specta
colele de la Moselle, în Alsacia. zonă cele
bră şi prin poveştile sale fantastice, actriţa
a continuat să se bucure de o mare sim
patie, itinerariul încheindu-se în decem
brie printr-un şir de reprezentaţii în
localităţi de pe valea râului Meuse, unde,
se spune, "frumoasa din pădurea ador
mită" şi-ar fi găsit prinţul fenmecător. Prin
aceste numeroase demersuri cultural
artistice în Franţa, putem spune că
Genoveva Preda, actriţă hărăzită cu
tinereţe fără de bătrâneţe, a devenit pen
tru publicul francez o prinţesă, credin
cioasă iubirii sale pentru mitologia
românească, pentru copii şi pentru teatru.
I on Parhon

. . .

•••

Teatrul "Nottara"
Repet�ii
Cui i-e fiică de Virginia Woolf 7 de
Edward Albee
Regia: Radu Gabrea
În distribuţie: Alexandru Repan. Victoria
Cociaş, Clara Vodă, Bogdan Vo'dă
Scenariul de Martin Crimp (premieră
pe ţară)
Traducerea: Manan Popescu
Regta: Silvia Ionescu

fe b r u a r i e

Regia: Grigore Gonţa
Muzica: Nicu Alifantis

o

o

Teatrul .,Bulandra"
Gin rummy de Donald Cobum
Regia: Petre Gheorghiu
Costumele: Mihai Mădescu
În distribuţie: Tatiana lekel şi Gheorghiu

Teatrul Naţional din Timişoara
Repetiţii
Ubu rege de Alfred Jany
Regia: Stefano de Luca (Piccolo Teatro
Milano)
Decorul şi costumele: Carta Maria Ricotti
(Piccolo Teatro Milano)
Din distribuţte: Alexandru Bindea,
Canmen Ionescu. Claudia Ieremia,
Lumin�a Tulgara
o

o

Premiere
•

Boabe de rou! pe frunza de lotus Tn

bataia lunii de Nicolae Mateescu
Regia: Gelu Colceag
Din distribuţie: Mihai Mereuţă, Silvia
Năstase, Alexandru Hasnaş
Femeile savante de Moliere
Regia: Lucian Giurchescu
Din distribuţie: Matei Alexandru, Sanda
o

Toma. Ioana Bulcă
Teatrul de Comedie
Repetiţii
Iluzia comicl de Pierre Comeille
Regia: Alexandru Darie
Scenografia: Maria Miu
Muzica: Adrian Enescu
Din distribuţie: George lvaşcu, Marian
Râlea. Rorin Anton
•

Teatrul Naţional din Târgu-Mureş

Compania "Livtu Rebreanu"

Premiere
Ptţania lui Arlecchino de Mona Chirili:i
Regia: Mona Chirilă
Scenografia: Canmencita Brojbotu
Povestea unui fu lg de nea de Daniela
Bassotti
Regia: Tudor Chirilă
Scenografia: Cristian Rusu
Repetiţii
Macbeth de William Shakespeare
Regia: Ştefan lordănescu
Scenografia: Horaţiu Mihaiu
În rolul principal: Claudiu Bleonţ
•

Studioul Casandra
Repetiţii
Micii burghezi de Maxim Gorki
Clasa profesor Mircea Albulescu
Acul cumetrei Gurton
Clasa profesor Sanda Manu
o

o

Teatrul Naţional din Ouj
Repet�ii
Visul unei nopţi de var! de William
Shakespeare
Regia: Vtctor Ioan Frunză
Scenografia: Adriana Grand
Mustcal după Divanul persian de Mihail
Sadoveanu
Scenariul: Octavian Sava
o

o

•

•

Compania "Tompa Mikl6s"

Repetiţii
Electra de jean Giraudoux
Regia: Anca Bradu
•
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