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portret

Modestia
imic din actualitatea
teatrală nu justifică
acum prezenţa
acestui portret şi tocmai de
aici vine tristeţea cu care
martorul vieţii
spectacolelor constată o
lungă şi nemeritată odihnă
a unor oameni talentaţi.
Luminiţa Gheorghiu poate
să joace orice: realitatea şi
simbolurile ei, relaţiile şi
semn u l lor, veridicul şi
verosimilul, ludicul şi
povara amănuntelor. Joacă
roluri principale şi simple
apariţii, cu acelaşi devota
ment, cu aceeasi încredere
în puterea scenei de a
capta semnificaţiile
indiferent de durata
expunerii lor.
Personalitatea ei se
adaptează cu uşurinţă
partenerilor şi regizori lor,
oricât de diferiti ar fi ei, fără
a pierde nimic 'd in specific
Luminiţa Gheorghiu are
modestia orgoliului şi,
probabil, conştiinţa valorii
o împiedică să participe la
încropeli care i-ar asigura
continuitatea prezenţei pe
scenă. Desigur, nimeni nu-i
perfect, dar, despre imper
fecţiuni, când va juca.

N

Magdalena Boiangiu

https://biblioteca-digitala.ro

Teatrul
scurt
-am să înţeleg în ruptul capul u i de ce teatrele din România - şi mă refer cu osebire la
trupele instituţionalizate - fug ca dracul de tămâie de piesele scurte, ca şi cum aces
tea şi nu cele super-lungi, care se întind până d u pă retra9erea la culcare a tuturor
mijloacelor de transport în comun, ar alu nga spectatorii din sală. lnsăşi Comedia Franceză a
venit într-un turneu de mare succes la Bucureşti cu un spectacol coupe, compus din piese de
Alfred de Vigny şi Alfred de Musset, piesele scu rte ale lui Cehov se jucau mai întotdeauna
grupate câte două sau câte trei, piesa lui Caragiale Conu' Leonida faţă cu reacţiunea se juca
de regu lă împreună cu O noapte furtunoasă, piesele scurte ale l u i Alecsandri aveau acelaşi
regim. Cătălina Buzoianu a demonstrat încă o dată viabilitatea piesei scurte prin remarcabilul
Teatru descompus cu texte de Matei Vişniec. I nstituţiile teatrale au exclus însă din reperto
riu spectacolele coupe (cu excepţii notabile, între care şi aceea a Teatrului Naţional din Cluj,
care, în regia Ancăi Bradu, a oferit în stagiunea trecută u n foarte interesant spectacol cu
piesele a doi autori români contemporani), lăsând această " povară", eventual, în spi narea
unor trupe experimentale. Până si Săptămâna teatrului scurt de la Oradea a devenit, la
ultimele ediţii, u n fel de să tămână a teatrul u i lun . Re-gizorii, inclusiv cei bine intenţionaţi,
....-îşi lălăte in mod artificial spectacolele, ca sa " pnn ă măcar o oră, o oră şi un sfert de reprezen
taţie, convinşi, atât ei c.ât şi directorii de teatre, că publicul vrea mult, chiar dacă multul e
prost. S-a creat astfel o inflaţie de cuvinte şi gesturi, în tentativa de a spune acelaşi l ucru bun sau rău - cu vorbe şi mişcări în plus, foarte în plus, regizorul obosindu-şi inutil actorii şi
spectatorii.
Eu cred, dimpotrivă, că publicul n u vrea m ult, ci bun. Sunt convins că obrazul din ce în
ce mai palid al teatrului românesc ar căpăta culoare prin spectacole cu piese scu rte de
Teodor Mazilu, Marin Sorescu, Ion Băieşu, Tudor Popescu, Iosif Naghiu, Vlad Zografi, Matei
Vişniec, Horia Gârbea, Dan Mihu şi, eventual,

N

D u m itru Solomon
P.S. S-ar putea obiecta că azi nu se scriu piese scurte. Aici am un singur răspuns: dacă s-ar juca,
s-ar scrie.
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Arta zborului si
legea gravitaţiei
�

O masă rot u n d ă i n iţiată de revista " Scen a " şi găzd u ită de UN ITER
e o m â n ă pe ca re teatru l o întinde, coleg i a l , l u m i i d a n s u l ui, o
ocazie de d ezbateri ş i expu neri de opi n i i pe ca re tinerii şi m a i
puţi n t i n e r i i s l ujitori a i Terpsichorei (studenţi, d a n satori, core
g rafi, profesori) a u prim it-o cu i nteres. Şi, deşi nici de data asta
n u ne-a m putut menţine în l i n ia de d i scuţie p ropusă, pa rcă
ne-a m mai înţelepţit: n u mai s u ntem atât de i ntolera nţi, îi m a i
a scu ltăm şi p e cei l a lţi. S ă mai f i crescut, oa re?
Au pa rtici pat: Serg i u Anghel- coreg raf, Vava Ştefă nescu- core
g raf, M i h a i M i h a l cea - coreg raf, S i lvia C i u rescu - rea l izator TV,
M i ri a m Răd uca n u - coreg raf, Florin Fiero i u - coreg raf, Carmen
Sta nciu - teatrolog şi M i rcea lorg u lescu -student la coreg rafie.
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Să incepem
cu publicul
Dumitru Solomon: V-am invitat aici
pentru a completa discuţiile noastre
despre problemele teatru l u i şi ale
învăţământului de teatru cu o temă
inedită pentru noi - problema dan
sulu i, în special a cel u i contemporan.
Care este relaţia lui cu publicul? De
fapt, avem un public anume? Cât de
nu meros? Avem nevoie de el? Care ar
fi raporturile dintre l umea dansului şi
cea a teatrului?
Vivia Săndulescu: Aş vrea să pornim
discutia de la u n eveni ment concret,
festivalul lndepenDans, care a avut
loc la Bucureşti în luna iunie şi care,
iată, are încă ecou. Afluenţa de public
a fost nesperat de mare. Credeţi că ea
s-a datorat doar faptu lui că intrarea a
fost li beră? Avem deja un public de
dans sau suntem în curs de a-1 consti
tui? Există un curent de opinie care
susţine· că publicul amator de dans
contemporan este puţin n u meros,
elitist şi snob. Aşa să fie?
Sergiu Anghel: Răspunsul imediat,
sincer şi brutal, este: aiurea! Astea
sunt gogoriţele Ministerului Culturii,
care, nefăcând nimic, caută pretexte.
Cel mai bine ar fi să răspundă cei ce
au făcut acest minunat festival, care·a
generat şi discuţia de azi. Desi nu am
putut participa, am auzit l ucru ri
foarte bune despre el şi am fost fra
pat mai ales de afluenţa extraordi
nară de public.
Vava Ştefănescu: Există mai multe
unghiuri de vedere în legătură cu
acest eveniment. Pe de o parte, cred
că succesul s-a datorat reclamei de la
televiziune, în special de la Pro TV.
Aportul SMART-ului la eveniment a
fost evident şi major în privinţa audi
enţei. Pe de altă parte, cred că e
vorba despre ceea ce n u m i m u n
"
"eveniment , î n adevăratu l sens al
cuvântu l u i . Dacă, în general, rata
spectacolelor de dans contemporan
ar fi mai mare probabil că nu s-ar mai
rupe uşile de la intrare, iar publicul
s-ar împărţi mai coerent în timp şi
d upă afinităţi.

Cred că avem deja un public pentru
dansul contemporan. Există un cerc
vicios, pe care noi l-am studiat mai
ales în ultimii doi ani: nu ai u nde să
lucrezi, nu ai producţie; nu ai pro
ducţie, nu ai public; nu ai public, nu ai
imagi ne; nu ai imagine, nu exişti.
Drept pentru care, noi ne-am hotărît
să facem un teatru pentru dansul
contemporan - se pare că el va
functiona
din luna octombrie. Se va
'
baza pe alt sistem decât cel de stat
ceea ce e un l ucru bun -, iar sistemul
independent pe care-I propunem va
îngloba confluenţa dintre arte, abso
lut normală la acest sfârsit
' de secol.
Vivia Săndulescu: Mă gândeam la
eventuala necesitate de a atrage
publicul prin l ucrări mai comerciale.
Or, ceea ce propu neţi voi pe scenă
este în bună parte necomercial. Ba
chiar înotaţi voiniceşte împotriva cu
rentului.
Vava Ştefă nescu: Spectacol u l de
dans contemporan, cu tot ce adună
el - teatru, arte plastice, video etc. este un produs vandabil, cu drepturi
în cultură. Cred în puterea lui de a se
vinde. Dar este nevoie de o anumită

cultural să fie supraevaluat, cum s-a
întâmplat cu unele spectacole de
teatru. În străinătate sunt promovate
adesea spectacole de o valoare mult
inferioară mediatizării lor, şi mă tem
că pe noi ne paşte pericolul de a
copia acest model, gândind: " Dacă la
ei ţine şi fac rost de sponsorizări
grase, noi de ce n-am proceda la
fel?"
Vava Ştefănescu: Eu cred că proble
ma trebuie pusă i nvers. Dacă n-ai
suficiente produse, !_1U poţi ridica
preţul - e ca la piaţă! lntâi trebuie să
existe producţie, ca să se aleagă din
ea în câţiva ani. Ca să promovezi u n
spectacol, trebuie s ă t e susţină ceva
sau cineva.
Vivia Săndulescu: Dar la noi con
curenţa e destul de restrânsă n ume
ric si atunci avem tentatia de a ne
raporta nu unul la altul, ci fiecare la
exterior, la extern.
Mihai Mihalcea: Să revenim la pu
blic. l ndepenDans a fost primul eve
niment de dans la care bugetul pen
tru reclamă a fost de câteva zeci de
rnii de dolari; asta s-a cu noscut ime
diat. E clar că uşile sparte s-au datorat

1 99 1 - 1 992, a sosit cu aproape toate
companiile franceze ale momentului.
Aceasta ne-a obligat să păşim înainte
cu dansul nostru contem poran
românesc, în timp ce noile generaţii
de dansatori şi creatori se formau la
Liceul de Coregrafie sau la Academia
de Teatru şi Film. Acum există şi pu
blic, şi companii. Ce îi oferim noi pu
blicul ui, ca să-I facem să rămână
lângă noi?
Vivia Săndulescu: Aş vrea să-i întreb
pe cei care au companii, fundaţii,
dacă au prevăzut în programu l lor
educarea spectatorului foarte tânăr,
de la preşcolar în sus. În Occident,
majoritatea compan iilor au nişte
anexe de personal care se ocupă de
stagii, în paralel cu turneele, făcând
ateliere în şcoli, instituţii, spitale,
tabere. Au existat şi la noi încercări
de acest tip, dar sporadic: un proiect
al companiei DCM, câteva acţiuni
organizate de Cosmin Manolescu ...
Mihai Miha lcea: Com pan iile care
doresc să facă asta au nevoie şi de un
sprijin. Nu te poţi duce pe banii tăi,
de plăcere, decât de două-trei ori, dar
nu poţi face din asta u n program,

mental itate în a-1 vinde, un anume
mod de a-l lansa. Sigur că teatrul nos
tru o să meargă greu, fi indcă n u
avem sprijinul Ministerului Culturii,
dar am încredere în puterea obiectu
lui artistic care este spectacolul de
dans contemporan de a se vinde cel
puţin în aceeaşi măsură ca şi specta
colul de teatru.
Vivia Săndulescu: Există, însă, peri
colu l ca, prin med iatizare, prod usul

şi faptului că intrarea a fost l iberă, dar
lucrurile sunt legate.

dacă nu ai o susţinere. La fundaţia
MAO intenţionăm să lansăm în
această toamnă u n centru m ulti-art
dans, condus de Vava Stefănescu,
unde eu mă voi ocupa de 'spectacole.
Aici va exista şi un departament de
educatie artistică si intentionăm să le
'
oferim' oamenilor care vor veni i nfor
maţie diversă, să-i ducem la Liceul de
Coregrafie, la Operă etc.
Vava Ştefănescu: Asta va căpăta,

Când a fost începutul
lumii?
Si lvia Ciurescu: Public de dans

există, l umea a început să vină la
dansul contemporan. Educarea sa a
început după 1 990, o dată cu progra
mul La Danse en voyage, care, în
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rotundă

orizontul, posibilitatea de a vă folosi
corpurile voastre minunate. Săritura
nu mai există, elanul, la fel; nu mai
există nici zbor, nici frazare clară, cu
pu nctuaţie. Există n umai " stări " . E
foarte bine, sigur, dar, dacă mă li
mitez la stare, publicul n u o înghite
până la capăt. Dacă v-aţi dezvolta
vocabularul, aşa cum poetul îşi dez
voltă l imbajul, cum au făcut cei care
s-au desprins de marii coreg rafi,
devenind ei înşişi coregrafi ... Nu veţi
putea atrage tot publicul, nici nu e
nevoie de m u lt public la început, ci
de un prestigiu cu ltural, aşa încât
omul să vină pentru un mesaj pe care
vreţi să i-1 transmiteţi şi care să nu fie
alcătuit n umai din stări. Pe noi ne-au
lansat două feluri de public: oamenii
care mergeau la concerte, la Ateneu,
la m uzee, şi studenţii, pe care-i
chemam noi. Reclama trebuie să
depind şi ea de publicul pe care-I
vizezi. l m prieteniţi-vă d i n nou c u
tineretul, variaţi-vă programul, n u vă
luaţi după modă şi, mai ales, nu vă
simţiţi complexaţi de cei din afară!
Florin Fieroiu: Pentru mine, dansul
contemporan a început, într-adevăr,
d u pă '90. Mai înainte, în şcoală, nu
prea făceam aşa ceva, iar în anii '70
abia mă născusem. Nu mă simt vino
vat de faptul că abia d u pă '90 am
simţit că încep să mă nasc artisti
ceşte. Cred că în influenţa pe care
vrei s-o ai contează mult şi gustul
propriu. Pentru mine, Franta repre
zintă, totuşi, un model. În orice caz,
acolo com pan iiie care doresc să
susţină cursuri sunt ajutate. Educaţia
trebuie să pornească de la cei care
detin cheia, adică de la Ministerul
Ed caţiei şi Ministerul Culturii.

�

treptat, un caracter permanent. Tot
proiectul este făcut în parteneriat cu
şi finanţat de EuroArt. Până acum, în
educarea publicului a contat foarte
m u lt activitatea companiilor mai
vechi, conduse de Adina Cezar sau
de Sergiu Anghel, care au l ucrat n u
numai cu dansatori profesionişti, ci ş i
cu gimnaşti, de exem plu.
Vivia Săndulescu: Resimţiţi ca pe un
conflict trecerea ştafetei între ge
neraţii? Este o problemă reală sau
falsă?
Sergiu Anghel: Nu există un conflict,
mai degrabă mici ofense. Nu există
nici o ştafetă; generaţiile se succedă
pur şi simplu, prin voia l u i Dumne
zeu. Nu noi am delegat generaţiile
tinere să facă ceea ce fac şi eu sunt
literalmente surprins de ceea ce văd.
Fiecare generaţie are destin u l ei,
ambiţiile şi capacităţile ei ...
Nu cred că reeducarea publicului a
început după 1 990. Încă din 1 973,
erau Miriam Răducanu şi Gigi Căciu
leanu la "Ţăndărică" - acolo a fost
adevăratul început. Se invocă prea
des proiectul La Danse en voyage.
Ceea ce vedeam în 1 973 la Miriam
Răducanu erau l ucruri cu care ve
neau francezii în anii '90. Ei au venit
cu o mediatizare extraordinară şi asta
ne-a lăsat i mpresia că ne-au adus şi
revolutia, si l umina, si arta contem
poran . Ge rmenii u n e i reale sincronii
a artei contemporane existau, dar au
rămas în stadiul de germeni - asta
cultivăm noi, germeni! -, în timp ce
alţii au culturi finite şi bine puse în
pagină. E drept că eram puţini şi
împrăştiaţi ...
Miriam Răducanu: Eu cred că există
problema relaţiei dintre public şi artă

�

�

8

în general, nu numai dintre public şi
dans. Noi, atunci, ştiam că trăim într-un
anumit regim, că ne trebuie un anu
mit public, că pătura de iniţiaţi era
subtire. De altfel, ea se subtiază în
cont i nuare - peste tot, nu n mai la
noi.
Există teorii extrem de periculoase,
care se referă la vandabilitatea spec
tacolului de dans: "Trebuie să faceti
asa cum vi se cere!". Când un directo r
d e teatru mi-a spus asta, l-am sal utat
şi am plecat - nu aveam altă marfă. În
funcţie de cei pe care vrei să-i atragi,
trebuie să şti i ce să oferi. Voi vă
plângeţi mereu că " supravieţuiţi" . Şi
noi am dus-o extrem de modest la
început, câştigam simbolic şi l ucram
ziua şi noaptea, dar voiam să facem
artă pentru un anume public.
Cred că voi nu aţi plecat la drum cu
încrederea într-o posibilă tradiţie a
dansu l u i în Româ nia, care e mai
veche decât m ine, vine de la I ris
Barbu ra (fosta soţie a lui Serg i u
Celi bidache), d e la Trixy Checais, u n
dansator genial. În perioada aceea,
Opera organiza recitaluri în care erau
nu mere de balet clasic, de dans de
caracter, de dans modern. Aveai ce
alege, pentru că oferta era variată. În
vorbele voastre, la televiziune sau în
ziare, se strecoară întotdeauna o idee
periculoasă pentru voi: că dansul
contemporan începe acum, că n u
avem o traditie.
Aveţi două' probleme: alegerea
subiectelor - cam egală, cam nedife
renţiată - şi l i psa u n u i vocabular
elaborat; există o sărăcie a vocabu
laru lui de dans. Pot fi câteva zeci de
grupuri, dar fiecare trebuie să fie pro
fesionist. Fără să vreţi, v-aţi limitat

u
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Invitaţie la fraternizare
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Vivia Săndu lescu: Cred că Silvia
Ciurescu are să ne spună câte ceva
despre descoperirea ace l u i public
neştiut, de care afli în urma emisiu
nilor de balet de la televiziune.
Silvia Ciurescu: Testu l audienţei e
valabil pentru toate televiziunile. De
când am început proiectul " Lumea
dansul u i ", pe TVR 1 , mi s-a spus că,
dacă nu ridic audienta, emisiunea va
dispărea. A trebuit s dau publicului
ceva interesant şi uşor de înţeles, iar
în acelaşi timp să strecor şi dansul
contemporan. De câte ori dădeam
un program i nternational, aveam
'
audientă scăzută. În schi m b, când
dădeam reportaje, portrete, relatări
din dansul românesc, audienţa era
mai mare, chiar dacă nu cu m ult. Am
făcut un concurs în care ofeream ca

�

premiu o casetă VHS cu un program
internaţional. Am primit saci de
scrisori, de la toate segmentele de
public (studenţi, ţărani, orice). După
un timp, au început să mă întrebe de
ce nu oferim şi casete cu programe
româneşti. Din '90 încoace m-am lup
tat să demonstrez că prin televiziune
se poate forma u n public - nu m-am
gândit neapărat la cel din Bucureşti -,
si am observat că acesta creste, încet
i ncet. Dacă şi voi veţi înce rca să le
daţi oamenilor ceva u n pic comercial,
dar şi ceva din ceea ce vă pasionează
pe voi, veţi vedea că va veni m ult mai
mult public la dansul contemporan.
Sergiu Anghel: Rămâne să definim
ce înseamnă "comercial " . Pentru
mine, nu dansul irlandez al lui Flatley,
ci ceea ce aţi făcut voi, adică o strate
gie mult mai subtilă, care nu implică
scăderea standard u l u i profesional.
Acesta a funcţionat şi la spectacolu l
organizat acu m câţiva ani l a Operă,
cu ocazia " Zilei I nternationale a
Dansului " , si care avea ca obiect
alătu rarea t uturor coreg rafi lor d i n
România. Asta interesează şi asta e
comercial în momentul de fată,
' nu
rabatul de la calitate.
Când vii la un spectacol în care vezi
zece coreg rafi români, te gândeşti că
în două spectacole te poţi pune la
punct cu dansul contemporan de la
noi. Sau că, din zece piese, câteva vor
fi proaste, dar tot vei alege una
genială. Această strategie e verificată
de acel spectacol de la Operă, care n u
a avut nici u n fel de publicitate.
Pe de altă parte, nu pot să nu observ
că, dacă dau eu un spectacol, am o

sală plină la premieră, o jumătate de
sală la al doilea spectacol şi din ce în
ce mai puţin public la u rmătoarele.
Oamenii nu mai sunt interesaţi de u n
singur autor, ci de u n evantai aucto
rial, ceea ce s-ar putea să fie, din
partea publicului, şi o i nvitaţie la fra
ternizare.
Florin Fieroiu: Poate că publicul e
atras mai m u lt de caracterul de
eveniment al spectacolului decât de
civilizatul gest de a frecventa u n gen
de spectacole pentru a-şi forma o
cultură. Dacă l umea nu vine la dans,
poate că piesele noastre nu sunt sufi
cient de puternice ca să răspundă
nivelului de aşteptare, mai prezent la
teatru decât la dans.
Eu nu cred că se poate vorbi despre
un public stabil de dans. Pe mine
m-ar i nteresa foarte tare să-mi arăt
spectacolele p u b l i c u l u i de teatru,
care mi se pare a fi mai dezinhibat şi
w o capacitate superioară de înţe
legere.
Vivia Săndulescu: Regretatul Domi
nic Bagouet spunea: " Aş dori ca dan
sul românesc să fie la înălţimea tea
trului românesc". La începutul anilor
'90, discrepanţa valorică era frapantă,
deci. S-au atenuat diferenţele, între
timp?
Sergiu Anghel: Bagouet se referea,
probabil, la d i mensiu nea i nstitu
ţională, el n u a văzut nici un specta
col de dans; nici nu avea ce să vadă în
timpul verii. La compania mea, la
'Tinerimea Română", care e teoretic
finantată de Ministerul Culturii, nu
am, entru un spectacol, nici un leu
în buget; în timp ce un absolvent al
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unei facultăţi de Regie, care începe să
monteze la Bârlad sau la Vaslui, are
un buget de până la 800 de milioane!
Este o nedreptate u riaşă. Eu, nici
după 20 de ani de carieră, n u pot
avea statutul u n u i băietel care abia a
absolvit Regia de teat �u! Trebuie să
ieşim din logica sărăciei acceptate
dacă vrem să facem u n pas mai
departe. Drepturile se câştigă, n u se
oferă.
Noi trăim într-un fel de logică su
prarealistă. Suntem un fel de kurzi
fără teritoriu şi care acceptă ba să se
i ntegreze ca m i noritate în l u mea
teatrului, ba să-si facă u n Kurdistan al
lor. Cred că ce l mai bine ar fi să
îmbinăm ambele căi, altfel riscăm să
ne minimalizăm potenţialul.

Teatrul şi cârja
coregrafică
Florin Fieroiu: Există vreun demers
din partea Ministerului Cu lturii pen
tru integrarea spectacolului de dans
în sistemul teatral? Nu.
Sergiu Anghel: Ar trebui să fie u n
demers mult m a i radical. Poate c ă cel
mai important l ucru ar fi ca fiecare
teatru să nu mai fie unul de reperto
riu, cu distributii fixe, ci un centru de
cultură, care să' servească proiecte. Se
pare că nici actorii nu prea vor asta,
dar comoditatea de moment se va
întoarce îm potriva lor.
Miriam Răducanu: Eu cred că mai e
vorba şi despre poziţia pe care o
ocupă în teatre relaţia dintre regizor
şi coreg raf. Ajutorul nostru a venit
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întotdeauna de la un om de teatru
dramatic, nu liric. Dar regizorii de
teatru, d intre care m ulţi sunt tineri,
se ajută de coregraf ca de o cârjă.
Uneori, coregraful face chiar asis
tenţă de regie, lucrează cot la cot cu
el, dar pe afiş scrie " mişcare scenică"
şi-atât. Niciodată nu am auzit un regi
zor recunoscând oficial cât de mult a
fost ajutat de coreg raf. Deşi publicul
vorbeşte despre aportul coregrafiei,
e ca şi cum li s-ar spune: " Dragilor,
până aici!". Este un raport cumva de
servitute. Apoi, pe vremea noastră,
existau mari cronicari de balet care
erau totodată cei mai mari cronicari
de teatru. Nu erau specializaţi în
cronica de dans, dar veneau la spec
tacole şi le descriau în aşa fel încât
aduceau şi publicul. Era un lucru for
midabil.
Mihai Mihalcea: Pentru că tot vorbim
despre asta, n-am auzit niciodată să
se fi acordat la Gala UNITER un pre
miu pentru mişcare scenică. Oare de
ce?
Sergiu Anghel: Spectacol u l Richard
al III-lea a luat, cu ani în urmă, toate
premiile, dar nu s-a spus un cuvânt
despre coregrafie, al cărei aport era
consistent. Atunci m i-am j u rat în
barbă să n u Alai fac mişcare scenică.
Miriam Răducanu: Ca şi mine.
Florin Fieroiu: Pe mine mă intere-

sează să lucrez în teatru - şi l ucrez cu
regizori foarte buni. Asta te ajută să
pricepi lucruri pe care n u le-ai înţeles
sau nu le-ai aprofundat în facultate. E
un câştig profesional care face să
merite efortul.
Miriam Răducanu: Lucru rile pe care
le-am învătat de la Radu Penciu
lescu, de exemplu, mi-au folosit în
dans. A m l ucrat toată viaţa în teatru
şi le sunt recunoscătoare reg izorilor.
Eu vorbesc doar despre nevoia de a
avea regizorii în sprij i n u l nostru,
despre relaţiile dintre oameni: poţi
da n u mai " bună ziua" cuiva sau poţi
întreba şi ce mai face. Nu le reproşez
o incorectitudi ne; mă refer la acele
col aborări care depăşesc g ran iţa
o b i ş n u ită, la i n terferenţele sufle
teşti.
Florin Fieroriu: Nu este problema lor
să ne spriji ne. Nu e problema regi
zorul u i de teatru să promoveze spec
tacolul de dans. Este o relaţie de
colaborare, cu contract, eşti trecut pe
afiş şi atâta tot.
Vivia Săndu lescu: Cei care iau
decizii în cultu ră fac şi ei parte din
public şi sunt obişnuiţi să ne com
pare cu teatrul. Un alt curent de
opinie spune că tinerii creatori d i n
dansu l contemporan s u n t oameni
de o insuficientă cultură generală şi
artistică.
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Cultura ministerului
Sergiu Anghel: Depinde cine spune
asta! Acum, la Ministerul Culturii, se
întâmplă l ucruri grave în raport cu
comunitatea dansului. De pildă, se
importă cu sume imense spectacole
la care selecţia a fost făcută de per
soane neavizate, ca la Festiva l u l
"
" British Days de acum d o i ani, în
timp ce, pentru Festivalul de Creaţie
Coregrafică de la laşi, s-au aprobat cu
greu 20 de milioane de lei - şi nici
aceia n u s-au mai dat, până la urmă!
Dacă pentru un festival de dans
selecţia e făcută de u n teatrolog,
propu n ca pentru festival u rile de
teatru să fie făcută de coregrafi!
Vivia Săndulescu: Deşi poziţia mea,
aici, nu este de apărător al Ministe
r u l u i Culturii, ci de moderator al
discuţiei, vă pot spune că proiectele
comune, în care să fie atrase Centrele
Culturale ale diverselor ţări la Bucu
reşti, au mai m ulte şanse de a fi spriji
nite financiar. Iniţiativa încă nu poate
veni din partea Ministerul u i Culturii
care ar trebui să asigure atunci şi gro
sul fondurilor; de aceea, el doar răs
punde sol icitări lor care i se adre
sează.
Sergiu Anghel: Ministerul Culturii nu
ar trebui să fie pentru noi u n fel de
bancă de la care să cerem bani. El tre-

buie să aibă proiecte, să le iniţieze,
nu noi să ne ducem şi să cerem
mereu, iar el să nu ne dea. Trebuie
modificat raportul de forţe.
Mihai Mihalcea: De ce nu se poate
i nvers, să mă d u c la u n Centru
Cultural cu un proiect care să aibă
girul Ministerului Culturii?
Vava Ştefănescu: Mare parte a
mişcării coregrafice lucrează în sis
tem i ndependent, deci nu are cum să
pri mească un procent d i n buget.
Comunitatea noastră propune un sis
tem de piaţă, pe care nu-l poate va
loriza în teatre de stat. E o chestiune
de mentalitate: eu, ca independent,
nu am cum să mă conjug cu mentali
tatea de stat. O eventuală strategie ar
trebui să includă şi această comuni
tate, care face o estetică, o cultură
distinctă.
Florin Fieroiu: Dacă dansul ar benefi
cia de o sumă cât de mică, aceasta ar
reprezenta, mai m ult decât orice, u n
gir, u n credit. Mie nu-mi rămâne
decât să aştept tot o sumă de bani,
dar n u de la stat, ci de la alţi indepen
denţi, cum e fundaţia MAO.
Mihai Mihalcea: De fapt, ne luptăm
cu fantomele. Ni s-au aprobat nişte
sume, apoi am fost înştii nţaţi că n u se
mai poate. Ne-am tot plâns de l ucruri
care n u merg; iată că noi avem o
soluţie pozitivă, care va funcţiona din
octombrie.
Carmen Stanciu: E nevoie Îr.l primul
rând de o strategie. În Franţa, în anii
'70, cineva din Ministerul Culturii a
început să înfiinţeze Centrele Core
grafice, iar rezultatul se vede acum.
După ce terminaseră facultatea, cei
din generaţia lui Florin Fieroiu pre
dau la Liceul de Coregrafie, unde n u
prea aveau spor. l-am asigurat, atunci,
că o să fie mult mai multi în câtiva ani;
şi am avut d reptate. Noi absolvim
zece-cincisprezece teatrologi pe an,
iar aici suntem doar trei-patru care
scriem despre dans, pentru că ne
interesează această formă de specta
col.

Cine ne critică?
Vava Ştefănescu: M-a impresionat
numărul 7 din revista " Scena", care a
acordat m ulte pagini dansului. Vă
multumim pentru aceasta.
Carmen Stanciu: În afară de Vivia
Săndulescu nu stiu multi alti critici de
dans. Cei care criu despre dans vin
ori din zona muzicologiei, ori din cea
a teatrului. Fiecare încearcă să înveţe
un limbaj nou pentru el.
Sergiu Anghel: Un spectacol de dans
este, în fond, u n spectacol de teatru
şi trebuie tratat ca atare. Nu e nevoie
să posezi un limbaj special, ca să te
referi la el.
Carmen Stanciu: Pe de altă parte, nu

s

ştiu câte invitaţii a primit Dumitru
Solomon la spectacolele de dans...
Miriam Răducanu: Criticul de dans
trebuie să-şi formeze pasiunea şi ta
lentul de a înţelege această artă. Nu
oricine poate să scrie despre ceva,
chiar dacă-i place. Pe vremuri, scri
itorii veneau si asistau în liniste, în
.
sală, la repetiţ(ile noastre. Dacă scriau
despre tine, erai fericit! Nu aşteptaţi
să vă ghideze cronicarii. Aveţi nevoie
de păreri, căutaţi-vă prieteni!
Mircea lorgulescu: Se obişnuieşte să
se afirme despre dansu l contempo
ran că este o "tăvăleală", că nu prea
mai e dans. Cred că l umea nu vede
destule spectacole, ca să-şi formeze o
cultură ...
Silvia Ciurescu: Când am făcut prima
emisiune-portret cu Mihai Mihalcea,
l-am întrebat: " Dragii mei, ce se
întâmplă de sunteţi tot timpul pe jos,
pe sol?" Şi el a avut un răspuns foarte
bun: că astfel se exprimă frământările
lor. Dar am ţinut să pun această între
bare pentru că omul vrea să meargă
şi să zboare, or eu nu mai văd zbor în
dans. V-a dispărut opti mismul.
Mihai Mihalcea: Poate că noi am pre
luat la un moment dat nişte forme,
pe care nu ni le-am asumat până la
capăt.
Carmen Stanciu: De m ulte ori, croni
carii nu sunt transanti, deoarece
funcţionează principi u l că trebuie să
încurajezi un debutant, spunând
despre el, dacă piesa e slabă, că " se
caută" . Vă interesează, totuşi, această
"
" cârjă , de care să vă sprijiniţi, sau
v-ar folosi mai mult ca lucru rile să fie
spuse pe şleau?
Florin Fieroiu: Fiecare meserie îşi are
bunul ei simt si nu există o critică
folositoare i colo de ceea ce a
simţit criticul respectiv. Mi se pare
important să citesc despre lucrările
mele, de bine sau de rău, fiindcă
fiecare are să-mi comu n ice câte
ceva.
Sergiu Anghel: Criticii şi artiştii for
mează comunităţi care e bine să se
mai vadă din când în când, dar să
trăiască separat, să nu facă strategii
comune, pentru că la u n moment dat
ar dispărea acea dinstanţare de care
au nevoie. " Frecatul coatelor" cu cri
tica nu e totdeauna profitabil. Şi nu
trebuie abandonată ideea că tea
trele, dramatice şi lirice, trebuie să se
transforme în centre de proiecte.
Vava Ştefănescu: Strategia pe care
mi-am propus-o pentru centrul core
g rafic care va funcţiona în cadrul
MAO u rmăreste
Fundatiei
ca, în
'
'
decurs de doi ani, să mai existe încă
cincisprezece loc u ri de dans în
Bucureşti, adică toate celelalte teatre
să aibă colaborări cu artiştii care vin
la noi - altfel, înseamnă că am eşuat.
Va fi un loc unde se vor adu na, ca să
se răspândească.

dn

Vivia Săndulescu: Eu sunt convinsă
că avem în continuare nevoie de cât
mai m ulte condeie, fie ele din interi
orul breslei sau din afara ei. Apre
ciem, în mult mai mare măsură, efor
tul critic al celor obişnuiţi cu specta
colu l de teatru, decât pe acela al
redactorilor de pagină culturală, care,
prin natura meseriei lor, trebuie să
scrie despre orice gen artistic - şi o
fac cu nonşalanţă şi fără complexe.
Cronicarii de teatru ne sunt mult mai
de folos, chiar şi prin pudoarea de a
atinge. un teritoriu care li se pare
alunecos. În ceea ce priveşte colabo
rarea d intre instituţiile de stat şi cele
particulare, e prematur să facem
promisiuni. Unii dintre voi ştiţi că
există un proiect de strategie al
Ministerului Culturii, referitor la dans,
şi sper că acesta nu va rămâne doar
în stadiul de schiţă, ci va începe să
capete contur. Un lucru e sigur însă:
nu vom avea prea curând mai mulţi
bani pentru cultură.
Miriam Răducanu: Măcar de-ar veni
să ne vadă spectacolele ...
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A consemnat
Vivia Săndulescu

Bârfele
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În s a l a g oa l ă a Naţiona l u l u i c ra iovea n d o m n eşte o l i n i şte
desăvâ rşită. Este aproape m iezu l nopţ i i . Di n înt u n e ric, se a ud e
vocea l u i Vlad M u g u r: " N u · s i mt sce n a a sta, n u e nat u ra l ă . Con
centraţi-vă! O l u ă m d e l a început " .
egizoru l modifică o replică:
" Parcă sună red undant schim
bul ăsta de cuvinte. Cel puţin
pe m i ne m-a plictisit. · Hai să-I
scurtăm! " . Pe scenă, două păpuşi
imense, două manechine groteşti, îi
"
" poartă în spate pe Valer Dellakeza,
îh rolul Lelio, un curtezan caraghios,
şi pe Angel Rababoc, sluga lui Lelio.
In realitate, actorii " poartă" cele două
personaje neînsufleţite, un pic lu
gubre, realizate de l lona Jăr6 Varga,
excelentă creatoare de măşti, pusă în
valoare de regizorul Vlad Mugur, care
acum i-a încredinţat tinerei sale cola
boratoare şi costumele, şi decorul. Pe
jos, un amestec bizar de "gunoaie "
(sticle goale, o bicicletă stricată, o
umbrelă, saltele vechi), dar şi un vio
loncel ascuns într-o păpuşă, un can�
delabru altădată strălucitor, amintind
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de "falnica Veneţie ". Din când în când
îşi face apariţia, agăţat într-un cârlig,
u n imens peşte Piranha, din pânte
cele căruia se ivesc peştişorii născuţi
spre a fi devoraţi. Sus, un uriaş venti
lator intră în funcţiune ori de câte ori
se încing spiritele în scenă şi san
g u i n itatea clocotitoare a perso
najelor are nevoie de răcorire. Con
trastul alb-negru (care va simboliza şi
luciul apei) este ici-colo îmbogăţit de
impulsurile cromatice ale unui deta
liu de decor sau costum, vesmintele
respectând şi ele nota bizară a între
gului, cu accente burleşti.
Asistăm la repetiţiile, desfăşurate în
forţă, fără menajamente, .câte zece
unsprezece ore pe zi, cu piesa Car
navalul bârfelor (titlul original: Bâr
fele femeilor) de Carlo Goldoni, cu o
ilustraţie muzicală concepută de Iosif
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Hertea, si ea dominată de burlesc, de
ma riaju l bizar între frânturi de sunete
de violoncel, de fluier etc. 'si structuri
melodice din folclorul sard .
Aştept o pauză, ce pare să se amâne
la nesfârşit, căci " meşterul " Vlad Mu
g u r este dezlănţuit, inepuizabil. O
poftă· de lucru şi o energie tinerească
amintindu-mi-1 pe cel care, în urmă
cu mai bine de patru decenii, aducea
vântul primenitor, de primăvară pe
scena craioveană, cu acea " promoţie
de aur" cuprinzându-i pe Victor Re
bengiuc, Silvia Popovici, Sanda To
ma, Gheorghe Cozorici, Amza Pellea,
Constantin Rauţchi ... De altfel, i n
fuzia de tinereţe revine ca un dar al
demersului creator al " meşterului ",
căci, alături de actori cu o veche
experienţă şi o excelentă carte de
vizită, în frunte cu Ilie Gheorghe şi
Valer Dellakeza, sau de Camelia
Maxim, de la Teatrul Odeon, le întâl
n i m pe foarte tinerele, i nterprete
Luiza Cocora, Iulia Lazăr şi Romaniţa
Ionescu, absolvente ale U.A.T.C., la
clasa profesorului Florin Zamfirescu.
Cum timpul, înainte de premieră, a

devenit atât de preţios şi cum, la
Craiova, există acum destule între
bări legate de viitorul teatrului şi de
cel care va conduce institutia, în locul
unui interviu de rutină a m preferat
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să-I las pe .,meşter" să-şi spună gân
durile despre această nouă întâlnire
cu Goldoni. .,Da, din nou Goldoni,
după ce am pus în scenă tot aici
Slugă la doi stăpâni, iar la Cluj şi
Bucureşti, spectacolele cu Doi ge
meni veneţieni. De altfel, am hotărît
să fie ultima mea întâlnire cu Gol
doni. Poate din cauza asta am şi ales
un text cu care mă pot înfrunta, cu
care mă pot juca, rescriindu-1 mereu,
rei nventâ nd u-1, adăugând unele
scene şi situaţii d i n Gâlcevile din
Chioggia, ba chiar şi u n monolog din
Pirandello, la jocul actorului cu ma
rioneta. Prezenţa acestor păpuşi,
uşor groteşti, lugubre, ca şi a măş
tilor, cere un plus de efort creator din
partea intepreţilor, ceea ce se potri
veşte cu una d i ntre preocupările
mele şi ne pune pe toţi în situaţia de
a căuta soluţii, de a învăţa împreună.
Decorul, cum vezi, pare bizar, ca şi
personajele, căci veneţienii sunt
bizari, dar, în orice caz, nu este o
ambianţă prin excelenţă comică.
Pentru că şi din aceste bârfe sau in
trigi, care au hazul lor, nemuritor, se
poate naşte câteodată seismul, se ţes
marile conflicte, diza· r monia, cataclis
mul. Vezi ce se întâmplă şi prin unele
teatre de la noi, nu-i aşa? Comicul de
caracter si situatii, să-i zicem tradi
ţional, s e împ ieteşte cu umorul
absurd, cu puţin mister, fapt care

Actorii

prelişti cu nemiluita stăteau odinioară în calea
tinerilor dornici să devină actori. Locurile puţine,
maldărul de .,aprobări" , necesitatea evidenţierii
în mega-spectacolele .,Cântări i României " , obscure
jocuri de interese au izbutit, adesea brutal. să dea de-a
berbeleacul m ulţi aspiranţi nu fără justificare la gloria
artistică. I mediat după 1 989, lucrurile dădeau semne că
o iau pe calea cea bună. A sporit numărul de locuri la
facultăţile din Bucureşti şi Târgu-Mureş, s-au reînfii nţat
la laşi şi Cluj şcolile de teatru care, după un început
timid, par a-şi fi găsit cadenţa. Chiar şi unele u niversităţi
particulare au dovedit că pot să pregătească actori apţi
pentru performanţă. Dar, după cum ne stă în fire nouă,
românilor, şi-a făcut şi aici apariţia nemăsura . .,Universi
tăţile j udeţene " , asu pra prol iferării cărora atrăgea
atenţia savantu l George Emil Palade, nu i-au u itat nici
pe cei dornici să se vadă actori cu diplomă. Livrându-se
tot felu l de explicaţii generate de un patriotism local
prost înţeles şi de i nterese politice, s-au obţin u t
aprobări pentru înfiinţarea u n o r clase de actorie în
oraşe care nici măcar nu d ispun de un teatru profesio
nist de calitate, în stare să le dea învăţăceilor şansa
minimă de a vedea spectacole bune. Căci despre profe
sori adevăraţi ori dotări reale nici nu poate fi vorba.

poate trezi şi el interesul publicului
de astăzi. Am constatat-o, de altfel, si
'
la Piatra Neamţ, în spectacolu l c u
Crima din strada Lourcine, dar şi aici,
cu Slugă la doi stăpâni. Sper să fie un
spectacol la fel de bun ca şi celelalte
montate la Craiova, mai ales că, asa
cum spuneam, este ulti m u l m e u
Goldoni. Proiecte? Voi reveni în scurt
timp la Teatrul Maghiar din Cluj, pen
tru un spectacol cu Aşa este (dacă vi
se pare) de Pirandello, în altă în
făţişare decât aceea de pe scena
craioveană, dar tot cu Magda Stief în
rol u l pe care 1-a jucat cu brio la
Craiova. Mai departe, Dumnezeu ştie!
Regret că a rămas în fază de proiect
acel Hamlet cu Horatiu Mălăele în
rolul titular. Şi când n proiect de
acest fel se amână prea mu lt, se
pierde şi ceva din entuziasmul, din
energia care 1-a conceput, nu-i aşa?
Iar nesiguranţa asta din teatre, criza
financiară sau atmosfera nu tocmai
prielnică unor colaborări sunt greu
de învins. Până la proiecte, însă,
aştept cu nerăbdare prem iera cra
ioveană şi întâlnirea cu publicul din
Bucureşti, la Festivalul Naţional de
Teatru, în care vom veni cu Slugă la
doi stăpâni. La final de mileniu pot
spune că, cel puţin faţă de Goldoni,
mi-am făcut datoria."

u

Ion Parhon

judeţeni

Povestea pare însă fără sfârşit. Cu o rapiditate uluitoare
şi cu o uşurinţă înspăimântătoare, în această vară, cu
vreo două săptămâni înainte de a începe examenele de
admitere, într-un mare oraş din vestul ţării a mai apărut
o scoală de teatru. Vreo doi-trei actori dornici să se
îm ăuneze cu grade universitare şi-au descoperit brusc
vocaţia didactică şi se antrenează cu asiduitate spre a
deveni .,maeştri " , fără să se întrebe măcar o clipă dacă
pot acoperi totalitatea. disciplinelor din curriculum.
Şchioapătă ele şi catedrele de vorbire de la facultăţile
vechi, aşa încât mi-e teamă chiar şi numai să mă gân
desc cum stau l ucrurile pe la cele noi. Cine s-a putut
specializa în două luni în Istoria teatrului şi cine a
devenit specialist în m işcare scenică? Dar cine vor fi stu
denţii? Cei respinşi prin alte părţi şi care până mai ieri ar
fi fost ad mişi cu greu până şi la Şcoala populară de artă?
Odinioară, actorii cu merite erau răsplătiţi cu titlul de
.,artist al poporului ". Am frisoane la gândul că foarte
curând se va institui, fie şi neoficial. titlu l de .,artist al
j u deţu l u i " , spre a-i desemna pe acei posesori de
diplomă u niversitară c u care instituţiile ce vor face
greşeala de a-i angaja n u vor pleca în turneu nici până
în judeţul vecin ...

p
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Petre Bokor

-eseist,
dramaturg, traducător,
reg1zor
•

recunosc că am fost norocosi: Ca
nada ne-a primit cord ial, ca ţară
adoptivă. Am avut posibilitatea de
a-mi continua profesia de regizor, iar
spectacolele mele au fost apreciate,
recunoscute pe plan naţional şi n u
nu mai, onorate cu distincţii şi premii.

Şederea în Canada a fost întreruptă
de doi ani petrecuţi în Australia.
Care este povestea acestora?

La un festival de teatru de la Bratisla
va, u nde reprezentam Canada, în
rândul membrilor juri u l ui l-am întâl
nit pe directorul Academiei Naţio
nale de Artă Teatrală din Sydney. Mai
târziu, când Universitatea Natională
d i n Australia a decis să înfiinţeze
Facultatea de Teatru, am fost invitat
să conduc această institutie. Tn acei
'
doi ani, perioadă pentru care sem
nasem contractul, am structurat si
am înfiintat facultatea, am întocmit
programa de învăţământ, am coor
donat examenu l de admitere etc. Pe
vremea aceea la Canberra nu func
ţiona nici un teatru stabil, de reperto
riu, astfel încât am decis să deschid
eu u n u l, pe j u mătate amator, pe
j u mătate profesionist. Ca sală de
spectacol, o aveam pe cea a Univer
sităţii, foarte bine amenajată. La pre
selecţie s-a prezentat un n umăr sur
pri nzător de mare de actori, şaizeci şi
şase de profesionişti din ţări diferite,
cu pregătire diferită. Am renu nţat
cu rând la statutul semi-diletant si am
alcătuit împreună un teatru rofe
sionist. Spectacolele le-am creat cu
fonduri proprii şi am împărţit pro
porţional încasările. De-a lungul celor
doi ani de şedere la Canberra, am
prezentat douăsprezece spectacole,
mai mult sau mai puţin reuşite.

p

Ce v-a determinat să părăsiţi ţara, în
1 978?

Pe vremea aceea eram regizor şi scri
itor, aş îndrăzni să spun, cu perspec
tive faste, adică renumit si căutat, cu
posibilităţi de a face filme, de a tipări
cărţi. Cutremurul, din care am scăpat
doar datorită unui miracol, a avut loc
în seara de 4 martie 1 977. Tn noaptea
aceea am decis, eu şi soţia mea, să
părăsim ţara. Motivul a fost, aşadar,
u n u l " seismic ", şi nicidecum u n u l

�

14

politic sau profesional. M-am stabilit,
împreună cu familia, în vestul Cana
dei, într-un loc ferit de cutremure.
Obţinerea actelor de imigrare a d u rat
câteva luni, perioadă în care am scris
cartea despre răposatul Toma Cara
gil:l, răpit de am i ntitu l cutre m u r.
Decizia de a pleca s-a împletit cu
aceea de a n u privi în urmă. Nu voiam
ca o viaţă întreagă să ne obsedeze
fantoma posibilităţilor profesionale
abandonate în România. Trebuie să
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Nu v-aţi gândit să ră mâ neţi în
Australia, după ce v-a expirat con
tractul cu facultatea, şi să conduceţi
în continuare compania teatrală?

Erau nişte obstacole de ord i n admi
nistrativ (nu poţi să petreci mai mult
de doi ani în Australia fără a solicita

reşedinţă permanentă). or eu eram
aşteptat în Canada, de fam ilie, de
studenţi, de tot ce lăsasem în u rmă
şi, oricum, nu doream să devin rezi
dent.

Pe l unga listă a spectacolelor puse
în scenă de dumneavoastră apar
foarte des piese al căror a utor
sunteţi...

Da, mai ales în perioada când am fost
directorul Teatrului Francez din Ed
monton. Înainte să fi preluat eu di
recţiunea, teatrul nu prezenta spec
tacole realizate special pentru copii
sau tineri. " lnventia" mea n u era o
.
noutate (spectaco le pentru copii s-au
produs dintotdeauna în România),
dar cu atât mai uimitoare şi mai pro
fitabilă a fost experienţa la Edmon
ton: am prezentat producţii pentru
copii, aduşi de la şcoli şi de la
grădiniţe, obişnuindu-i astfel pe micii
spectatori să viziteze teatrul în grup.
De cele mai m ulte ori, am adaptat la
posibilităţile trupei texte ale u nor
poveşti şi romane pentru copii foarte
cunoscute, în acord cu programa de
învăţământ. Am mai scris şi câteva
piese originale, pentru adulţi, dar nu
le-am montat eu; unele dintre ele au
fost prezentate de către trupe din
Franţa.

Eseist, dramaturg, traducător, regi
zor. Ce sunteţi, de fapt?

Nu ştiu. Azi d u pă-amiază, de la ora
trei, sunt exclusiv regizor. Dar di
seară, după repetiţie, s-ar putea să
mă "dedau " plăcerii de a scrie. Tradu
cerea, la rândul ei, este pentru mine o
mare plăcere, o activitate relaxantă.

Traduceţi din maghiară, franceză şi
engleză în română, scrieţi în limba
română, dar puneţi în scenă în ro
mână, în maghiară, în engleză şi în
franceză. Aveţi vreo preocu.pare
strâns legată de vreuna dintre aces
te limbi?

Un prieten şi confrate a spus odată,
paradoxal, că " limba mea maternă
este accentul " . Sunt de naţionalitate
maghiară, m-am născut la Cluj, şco
l i le le-am absolvit In Bucu reşti în
limba română, trăiesc pe teritoriul
englez al Canadei, unde predau şi
lucrez în limba franceză. lată "geo
grafia" mea lingvistică. Atunci când
citesc sau l ucrez u n text, încerc să
gândesc în structura şi specificul lim
bii respective. N iciodată nu mi s-a
întâmplat ca, în timpul unei repetiţii,
oricât aş fi fost de înflăcărat, să mă
adresez actoru l u i într-altă l i m bă
decât cea în care joacă. Dacă sunt în
România, mi-e g reu să scriu o
scrisoare în engleză. Parc-aş fi pier
dut simţul limbii. Acu m n-aş putea să
scot o boabă în germană. Dar, dacă
ajung la Frankfurt, vorbesc cursiv. Ca

în conducerea unui autovehicul: în
Australia conduci pe partea d reaptă,
iar când cobori d i n avion la Los
Angeles, urei în maşină şi porneşti,
fără ezitare, pe partea stângă. Te
adaptezi.

1990
Can berra, Austra lia: Our
Country's Good; 1997
Chişinău,
Moldova: Cine are nevoie de teatru?;
2000 - Cluj-Napoca, România: Kinek
kell a szfnhaz?. Aceeaşi piesă în trei
-

-

ţări, în trei l imbi, cu trei trupe
diferite, cu trei scenografii deose
bite. Care sunt asemănările şi dife
renţele dintre aceste spectacole?

Sunt foarte diferite. Nici t,;nul dintre
aceste spectacole nu s-a născut pe
spi narea celui precedent, sau pe
principiu l refolosirii experienţelor o
dată acu m ulate. Fiecare s-a format
acolo şi atunci, în momentul punerii
în scenă. Abia aştept să ajung acasă,
să văd casetele cu celelalte specta
cole, să compar premiera de la
Teatrul Mag h iar din C l uj cu cele
precedente. Am refuzat intenţionat
să le revăd înainte de a începe aici
repetiţiile. Mi s-ar părea o dovadă de
sărăcie spirituală să am o singură vi
ziune asupra unui text dramatic.
Datorită celor trei scenografii, spaţiile
de joc sunt foarte diferite. Am avut
ocazia să văd alte două reprezentaţii
ale piesei lui Tim berlake Wertenba
ker, premiera eng leză de la Royal
Court şi spectacolul Teatru l u i Naţio
nal bucureştean. Aşteptam cu nerăb
dare concepţia scenog rafică a Klarei
Labancz şi trebuie să recunosc că
varianta ei n u are nimic comu n cu
cele văzute de mine înainte, e mult
mai i nteresantă, mai spectaculoasă,
în sensul bun al cuvântul u i, mai pro
fundă, mai metaforică. Klara pare să fi
gândit cel mai adânc povestea aces
tor oameni. Porţile, zidu rile fortăreţei
în care stau captivi, devin scene,
spaţii de joc, şi această transformare
constituie de fapt metafora de bază a
piesei.

Datele istorice s unt: unsprezece
corăbii englezeşti cu deportaţi
aj ung la ţărm u l Australiei. Peste
scurt timp, deţinuţii prezintă o
piesă de teatru, în cinstea zilei de
naştere a regelui. Ce vă emoţio
nează, dincolo de faptele reale?

Întrebarea este: la ce foloseste
teatrul? Mult mai importantă, c �ed
eu, decât: cine are nevoie de teatru?
Guvernatorul Arthu r Phillip rezumă
ideea principală a piesei: teatru l
înnobilează sufletele, e un act pro
fund social, acesta fiind cel mai sem
nificativ atribut al său. Poţi să fii poet,
cântăreţ sau violonist de u n u l singur,
acasă, în baie sau în faţa oglinzii.
Teatrul, însă, are nevoie de cel puţin
două persoane: una care joacă şi alta
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care priveşte. Acest dualism face din
teatru u n gest social extrem de va
loros şi de important. Suntem doi.
Act u l de a juca este esenţial n u
numai pentru cel care joacă, dar şi
pentru cel care priveşte. Oponenţii
lui Arthur Phillip n u sunt proşti, dim
potrivă: ei prezintă raţional şi logic
atât punctul de vedere al societăţii
capitaliste (arta nu este profitabilă,
prin u rmare societatea nu are nevoie
de ea), cât şi al dictaturii militare. În
final, cel puţin în fi nalul piesei, Arthur
Phillip câştigă.

Care a fost relaţia dintre dumnea
voastră şi interpreţii piesei?

Nu am de spus decât lucruri pozitive.
Cred sincer că spectacolul este co
pilul nostru, că am avut parte de u n
act aproape pasional, de u n i re a
forţelor noastre creatoare. Depinde
de mine, eu sunt cel care trebuie să
descopere l i m baj u l com u n, să in
spire, să stimuleze actorii. În perioada
repetiţiilor, actorii au fost deosebit
de ocupaţi, au avut şi alte repetiţii,
alte spectacole, alte premiere; totuşi,
cred că am lucrat bine împreună.
Desigu r, nu contează decât rezultatul
ultim: spectacolul. A fost o mare sa
tisfacţie pentru mine că am lucrat la
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Este
compania despre care am primele
amintiri legate de teatru.

Cunoscând acum condiţiile pe care
le poate oferi teatrul, actorii, ce aţi
pune în scenă în cazul unei noi
oferte din partea Teatrului Maghiar?

Greu de răspuns. Poate, u ltima piesă
a lui Arthur Miller, despre marea criză
economică din perioada interbelică.
Tema este pierderea încrederii ame
ricanilor în marele lor mit: America.
Pe vremea aceea, un milion şi ju
mătate de americani au cerut viză de
repatriere în Uniu nea Sovietică,
îmbătaţi fiind de " mitul " comunismu
lui. Au fost primiţi, desigur, apoi au
fost trimişi în lagărele din Siberia.
Piesa este foate bine scrisă, are o
structură dramatică la fel de reuşită
ca Moartea unui comis voiajor. Mă
preocupă intens dramaturgia ameri
cană contemporană.

Sunteţi vrăjit de istorie..

De-a lungul anilor, am ajuns să dau
d reptate antropologilor, care susţin
că n u există evolutie umană. Tehno
logică da, dar oam e nii au fost, sunt şi
vor rămâne aceiaşi, fie că apar în
piesele lui Aristofan, ale lui Moliere
sau ale lui Brecht. Istoria s-a dovedit
prea scurtă pentru o adevărată
evoluţie. De-a lungul istoriei consem
nate, o m u l nu s-a sch i m bat. Din
păcate... Slavă Domnului...

Kelemen Kinga
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M A N GA L I A

Cum o fi . . .
M u lte d i ntre festiva l u ri l e ro m â neşti d e teatru pa r a fi patronate
de d eviza " C u m o fi, n u m a i să se ţ i n ă ! " . Dori nţa org a n izatori lor
d e a da conti n u itate u n u i eve n i m ent s a u d e a păstra o trad iţie
d eja constitu ită este atât d e m a re, încât n i ci un obstacol n u-i
poate opri d i n efo rt u l de a p u n e pe picioa re, ediţie de ed iţie, o
m a n ifesta re d e a cest g e n . N ici m ă c a r a l oca rea fon d u ri lo r nece
sare în u lt i m a c l i pă - şi întotd ea u na cu m u lt s u b a şteptă ri - n u
l e poate sti n g e e ntuzia s m u l ; fa pt întru tot u l l ă ud a b i l , m a i a les
că tenacitatea ş i pute rea d e i m provizaţie fac ca, adesea, )ncro
pea l a " şi " cârpe l i l e", ca uzate de l i psa ba n i lor sau de întâ rzierea
lor nepermisă, să se resi mtă foa rte puţin ori c h i a r deloc.

ână la u n punct, este şi cazul
Galei Tânăru lui Actor - HOP!
din acest an, m utată de la
Costineşti la Mangalia.
Sărăcia - declarată de către patronul
"absolut" al manifestării, Cornel Todea
(membru al juriului de preselecţie,
director al festivalului şi preşedinte al
juriului "final"), în cadrul conferinţei de
presă - n u a fost sesizată în nici u n fel
de către invitaţi (aproximativ 1 50).
Aceştia au avut parte de hoteluri
curate, elegant mobilate, de mâncare
bună si îndestulătoare, de material
informativ suficient (afişe, programe,
ecusoane, chiar şi o publicaţie a festi
valului), de calculatoare şi fax-uri puse
la dispoziţie pentru redactarea şi
transmiterea ştirilor, de gazde foarte
ama bile . . . Totusi, sărăcia s-a manifes
tat cu stăruinţă tocmai la nivelul " pres
taţiei" artistice a concurenţilor. Din
păcate! Astfel, cu excepţia grupului
de la laşi - Gabriel Pintilei şi Lorena
Ciubotaru -, care a prezentat un mo
ment interesant (dar cam l u ng şi
devenind la un moment dat obositor)
şi a Elenei Corb lvănuşcă (singura care
a izbutit să dea viaţă unui personaj
coerent şi credibil, în Declaraţie, după
" Scrisorile" lui Tudor Musatescu), .
nimeni nu a depăşit linia u nei mediocrităti confortabile. Cei mai multi din
tre concurenţi au recurs la colaje,
adică la texte prost legate între ele şi
care nu-i avantajau. Superficialitatea
cu care şi-au pregătit micile apariţii
sărea în ochi; absenţa unor elemente
de costum adecvate şi a unei per
soane care să le fi supervizat evoluţia
scenică erau evidente. Neseriozitatea,
aşijderea: prea puţini s-au gândit că
respectarea timpului limită
1 5 mi
nute, la secţiunea Individual - este
totuşi obligatorie. Şi această regulă
ţine, până la urmă, ca şi teatrul, tot de
o convenţie. Unul dintre tinerii artişti,
Marius Si lviu Chivu, a avut chiar
îndrăzneala de a se prezenta în con
curs cu un moment de improvizaţie,
altceva decât a arătat la preselecţie.
Fără ca măcar să anunţe juriul de
modificarea făcută. (De altfel, a şi fost
premiat! N-ar fi fost mai firesc să fie
descalificat?)
Noroc că ne-au mai scos din amor
ţeală spectacolele d i n afara con
cursului - Toujours l'amour (Teatrul
Naţional din Bucureşti) şi Cum se

P
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(Teatrul I nexistent şi Teatrul
Act d i n Bucuresti), cel d i n u rmă
putând deveni u n model pentru cum
ar fi trebuit să se prezinte de fapt
tinerii artişti la festival.
E normal ca, într-un asemenea con
text, să se ivească o seamă de între
bări, cum ar fi:
- dacă "oferta", la preselecţie, părea
destul de generoasă (având în vedere
faptul că numai la secţiunea Indivi
dual s-au prezentat vreo 30 de candi
daţi), iar noi a m văzut ceea ce am
văzut, să-nţelegem că acesta este
nivelul actualului învăţământ supe
rior de teatru? Faptul ar trebui să ne
neliniştească! Totuşi, de ce au lipsit
aproape în total itate studenţii şi
absolventii Universitătii de Artă Tea
trală şi Cinematografică din Bucureşti,
şi cu desăvârşire cei ai Academiei de
Artă Teatrală din Târgu-Mureş?
- să-i îndepărteze, oare, pe cei mai
serioşi posibili candidaţi tema (care
riscă să se eternizeze) "Aiteritate"?
Oricum nu o respectă nimeni, poate
cel mult juriul, care, ce-i d rept, de la
an la an devine tot mai îngăduitor;
- să fie de vină a bsenţa unei mize

face

. . .

Acoperire
tunci când intră în discuţie o
firmă precum Connex, l uc;:ru
rile se schimbă. Nu mai de
parte, Teatrul Act a fost ridicat din te
melii de compania menţionată. Aşa
s-a întâmplat, la modu l figurat, şi cu
Festivalul Humorror, care a avut de
curând ediţia a treia. Ce au adus
banii?
Mai întâi că, neavând nevoie nici
măcar de profitul formal obţinut prin
vânzarea de bilete, Connex-ul şi-a
permis să ofere publicu lui prezenţă
gratuită, obţinând în schimb, dacă
mai era cazul, creşterea popularităţii.
Dar, evident, şi foarte m ultă bătaie de
cap: bucureştenii chiar au răspuns la
chemare, şi dat fiind că erau invitaţi
la singurul festival de gen (este, de
altfel, şi prima dată când horror-u l
autohton n u este asociat cu Dracu la). ·
Timp de cinci zile, au venit cu aproa
pe o oră înainte, s-au înghesuit pe
treptele teatrul u i şi nu mult a lipsit să
se întocmească liste, în ordinea so-

A

făcută din timp, chiar prin locurile în
care j u nele talente învaţă sau l u
crează - şcoli, teatre -, de către un
grup mic de oameni tineri, care-şi
cunosc bine generaţia, ar fi mai efi
cientă. De asemenea, organizarea, pe
parcursul desfăşurării festival ului, a
unor ateliere de creaţie mai atră
gătoare, susţinute de regizori impor
tanţi, ar putea incita. Poate că nici
ideea de anul trecut, ca momentele
cele mai izbutite să fie reluate pe o
scenă bucureşteană - idee susţin ută
şi pusă în practică de către directorul
Galei, Cornel Todea -, n-a fost tocmai
rea.
În fine, nu ştiu cum ar fi mai bine, dar
o schimbare trebuie să se producă.
Altfel, Gala Tânăru lui Actor riscă să fie
din ce în ce mai bine organizată, să
atragă din ce în ce mai m ulţi oaspeţi
care se vor simti d i n ce în ce mai bine
în preajma u no r gazde din ce în ce
mai ospitaliere şi cărora - invitaţi şi
organizatori, deopotrivă -, într-un
final, nu le va mai rămâne decât să
discute între ei despre criza teatrului.

suficient de puternice? Dar care ar fi
aceea? În acest a n a u fost prezenţi
mai mulţi directori de teatru - unii
dintre ei fiind şi regizori -, care au
mărturisit că a u venit pentru a
" cu lege" ti nere talente. Da r ce le
rămânea de cules?
Dacă echipa organizatorică, profe
sionistă prin excelenţă, s-a obişnuit,
de-acum, să administreze cum se
cuvine puţinele fonduri apărute pe
u ltima sută de metri, nu la fel de
îndrăzneţi s-au dovedit a fi şi tinerii
actori. Cei mai m ulţi - şi, din păcate,
cei mai serioşi - au renunţat, probabil,
la ideea de a concura tocmai pentru
festiva l u l u i s-a
că a nuntul " tinerii"
'
făcut fo a rte târziu. În preajma
vacantei, a concediilor. Unii dintre ei
or fi fost de-acum plecaţi din locali
tatea în care învăţau sau aveau anga
jamente şi nici n u au mai apucat să
afle de existenţa Galei . . . Alţii poate
că-şi făcuseră deja alte planuri. Mai
mult, să n u uităm că, pentru prese
lecţie, nu li se decontează partici
panţilor decât drumul. Or, hotelurile,
în Bucureşti, sunt scu mpe, mâncarea
la fel . . . Mă gândesc că o selecţie

Mari nela Ţepuş

B U C U R ESTI
'

financiară

max1ma
•

V

O rg a nizatorii m a i t u t u ro r festiva l u ri l o r (de teatru) d i n Ro m â n i a
s e p l â n g , p e b u nă d reptate, de l i psa ba n i lo r. U n i i d i ntre ei p u n
şi a bsenţa i d e i l o r p e sea m a i n suficienţei fi n a n c i a re, d eve n ită d e
l a s i n e înţe l e a s ă . Vo rba u n u i pe rso n aj d i ntr-o n uve l ă d e
Bassa ra bescu: " Pe n o i s ă ne iertaţi că, de, c a l a ţa ră ! " . C a la festi
va l, ad ică pe s po n c i . Exi stă însă şi excepţ i i .
sirii. Noroc cu hotărîrea spontană a
organizatorilor, de a le permite acce
sul în sală doar spectatorilor invitaţi.
Ceea ce a a n ulat, inevitabil, "intrarea
liberă".
Dărnicia materială a Connex-ului n u
s-a dezmintit n i c i când a fost vorba
de premii: ' în afară de sume fru
muşele, excursii prin diverse oraşe
ale lumii. Acordarea premiilor a fost
surprinzătoare. Aici, festivalul a cam
scârtâit, ca usile dintr-o casă bântu
ită. Dintre toate spectacolele selec
tate ca să participe la H u morror
(exceptându-le pe cele laureate, au
mai fost Don Juan moare ca toţi
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ceilalţi, montat de Alice Barb, Dom
nul şi doamna Oval, al Theodorei
Herghelegiu, Job, făcut la Naţionalu l

târg u m u reşean de Radu Afrim, şi
Podu' în regia lui Horaţiu Mălăele),
premiul pentru cel mai bun dintre ele
a revenit lui Azi. . . mă Ubu, care n u e
mai mult decât o producţie aflată
aproape exclusiv pe u merii unei
actriţe pline de forţă, Coca Bloos. În
plus, m utată din barul Green Hours,
unde se reprezintă cu succes de
peste u n an, montarea s-a dovedit, în
foaierul de la etaj al Teatrului Odeon,
imposibil de u rmărit cu privirea de
către alţi spectatori decât cei din
17
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primul rând (unde se afla şi juriul).
Premiul pentru cel mai bun actor i-a
fost dat, cu humor(or), pentru inter
pretarea personaj u l u i mut care a
m â n u it violoncel u l , l u i Vasile Ne
delcu, regizor al montării Şi cu vio-

decât într-o casă a groazei?! Prin u r
mare, ca să corespundă cu " persona
jul", Teatrul Odeon, unde s-a desfăşurat
festivalul, a fost costumat de - în final,
premiatul - Dragoş Buhagiar, într-un
veşmânt spăimos, verde Connex, din

trei exemplare off produse de stu
denţi la Regie, dintre care doar Noap
tea asasinilor aparţinând U.A.T.C.
istului Alexandru Berceanu se poate
numi spectacol şi onorează un festi
val de asemenea (dorită) amploare.

loncelul ce facem?, mult mai potri
vită ca să fi primit premiul pentru cel
mai bun spectacol.
Am avut sentimentul că, mai curând
decât de dragu l artei pe care a îngră
mădit-o în cele cinci zile, H umorror-ul
a existat ca să sprijine imaginea
Connex-ului, generos şi inventiv.
Unde se poate întâlni umorul negru

care, când n u te aşteptai, apăreau ba
o domniţă cu lacrimi de sânge, ba
nişte strigoi care băteau step, ba o
cioară ale cărei croncăneli, mai
curând sprintene decât fioroase, au
fost apreciate de public. Pe de altă
parte, alături de cele două secţiuni
din concurs, LeThalia şi SchizoGra
phia, au mai fost, mai mult ca să . . . fie,

Poate că e inevitabil ca, atunci când
organizatorul unui eveniment cultu
ral este u n " mamut" din afara familiei
artistice, panouri le publicitare să pară .
mai făloase decât " manifestările"
însele. Si,
' la urma urmei, ar trebui să
ne obis nuim cu noua dictatură, cea a
advertfsing-ului.

Ad ecvare,

M irona Hărăbor

B I STR ITA

,măsură, '
concordanţă, punctualitate
Festiva l u l de "altfel, altceva, a ltu ndeva", or
ganizat de Centru l I nternaţional pentru Ar
tă Contempora n ă şi F u ndaţia C u ltura l ă
Contem pora n ia, adică, î n termeni mai per
sona l i, de admirabilii Alina Moldovan si Mi
hai Iancu, n-a reuşit, în ciuda u nor colocvii,
în general, de bună şi dia lectică dezbatere
i ntelectuală, să definească - decât parţia l,

�
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sumar, confuz - primii doi termeni (a ltfel,
altceva), dar m u lţumitor pe cel de-al trei lea
(altu ndeva). Respectiv, a ltundeva înseam
nă nu n u ma i )a Bistriţa", ci şi în teatre i nde
pendente (ne-instituţiona le) şi, d i n când în
câ nd, în spaţii non-convenţionale. Drept
ca re voi asocia, până u na-alta, în ceea ce
mă priveşte, Altfest cu teatru independent.
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pectacolele prezentate au fost,
unele, de teatru perfect sau
imperfect tradiţional, altele, de
teatru-dans, teatru-muzică, multi-me
dia, teatru-experiment, toate însă de
venite mai mult sau mai puţin (de
fapt, din ce în ce mai mult) curente,
obişnuite, frecvente şi în teatrele insti
tuţionale, dar şi în festiva lurile de
tradiţie, să-i zicem, clasică. De fapt, nici
altundeva nu a rămas pur, necorupt,
el fiind, în multe cazuri, un metisaj de
iniţiativă independentă şi mijloace (de
producţie, de finanţare, actoriceşti
etc.) instituţionale (de exemplu, Tea
trul Naţional din Târgu-Mureş, Teatrul
"Tamasi Aron" din Sfântu Gheorghe,
Teatrul de Stat din Arad s.a.).
Lăsând însă definirea fe stivalului de
la Bistriţa şi a conceptelor com po
nente în seama criticilor şi organiza
torilor, îmi reduc obiectivul l unetei la
câteva observaţii care nu privesc
numai Altfest -ul, ci teatrul românesc,
festivalurile de
în ansamblul său, si
·
teatru, în special. Este vorba, mai

S

Locul,
i m ptom u l care m-a pus pe
g â n d u ri a înflorit l a d ez
baterea fi n a l ă a festiva l u l u i,
i ntitu l ată c h i a r aşa, " Alternative":
s-a vorbit d e s pre f i n a nţa rea
neconvenţională şi evada rea d i n
i n stituţ i o n a l , d a r n u s - a s i mţit
nevoia d i scutării u nei noi estetici.

S

ales, de adecvare, măsură, concor
danţă şi pu nctualitate. Ce înţeleg
prin adecvare? U n spectacol, u n per
formance (sau cum vrem să-i spu
nem, în termeni naturali sau în ter
meni de împrumut), gândit într-un
anumit spaţiu, cu anumite mijloace,
pentru un anumit public, este bine să
se producă, pe cât posibil, în datele în
care a fost conceput. Altminteri, ne
vom trezi cu spectacolul O zi de vară
de Mrozek, în regia lui Alice Barb, în
care personajele vorbesc de un loc
retras, în ca re locul, în cazul dat
ţărmu l pustiu a l mării, joacă u n rol
dramatic, desfăşurându-se într-o dis
cotecă plină de l u mi n i specifice,
clienţi specifici şi băuturi specifice,
sau cu Infanta ... de Saviana Stănescu
(regia: Radu Afrim), conceput pentru
o scenă de dimensiunile unei batiste
(fireşte, exagerez), prezentat pe o
scenă mare cât un teren de fotbal şi
într-o sală mare cât u n stadion (şi de
data asta exagerez), fapt ce intră în
contradicţie cu gândul iniţial. Mă-

sura! Despre măsură în teatru va fi
vorba într-o dezbatere care va debuta
în numărul următor al revistei "Scena "
şi care va purta, probabil, titlul " Est
modus in rebus" . Măsura este u n
imperativ p e care-I uităm tot m a i des
în spectacolele noastre. Rezultatul cel
mai important: plictiseala! Lungimi
neartistice, repetări neartistice, gium
buşlucuri regizorale de care autorul
montării nu vrea să se despartă,
pastişări, autopastişări, manierisme
apasă asupra m u ltor reprezentaţii
teatrale, inclusiv asupra unora din fes
tivalul de la Bistriţa. Concordanţa este
necesară atât în cadrul unui festival
(privind programarea spectacolelor),
cât şi între festivaluri sau între pre
miere (ca re fie coincid, fie " se
încalecă"). Despre punctualitate . . . Ei
bine, nici un spectacol, la Altfest, n-a
început la timp! Toate aceste ches
tiuni au legătură cu atenţia şi cu dis
cernământul...

D u mitru Solomon

dar nu si norocul
.)

Pâ nă la Altfest (Festiva l u l Centra l şi Est-Eu ropea n de Spectacol
Alternativ în Spaţiu Neconvenţional), m-a m opus d i n răsputeri
sintag mei a lternativ(ă/e), ca den u m i re pentru un gen de specta
col ce se doreşte n u atât opus cel u i convenţional, cât, mai curâ nd,
d iferit de acesta. Acu m, s u nt gata să accept orice formu lă, pentru
,
că m i-a m dat sea ma că problema este de a ltă natură .
https://biblioteca-digitala.ro
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Pentru că ea n u există. Atunci, se
poate vorbi, în Român ia, des pre
teatru cu a d evărat a l ternativ?
Cred că n u . Se o bservă, deocam
dată, la creatorii a utohto n i vre u n
g â n d coerent de sch i m ba re, vreo
teorie orig i n a l ă tran sformată în
practică, vreo a l te r n ativă î n
m ij l oace şi n u în scop? D i n câte
am văzut la Altfest, răs p u n s u l e,
invariabil, n u .
C e a r putea s ă însemne, î n mod
rea l , alternativă se găs�şte în " c u r
tea vec i n u l u i " . Nenad Coli( fonda
torul companiei sârbe Blue Thea
tre, spune că genul de teatru pe
care îl practică grupul îşi propune
să s pecu l eze experienţele perso
n a l e a l e m e m b r i l o r săi, care a u
a ba ndonat şcoala de teatru pentru
a l ucra cu Colic, fost ucenic al l u i
Eugenia Barba.
Blue Theatre refuză textele gata
făcute, în favoarea unor scenarii
proprii. Poate că şi asta a determi
nat frenezia actorilor din specta
co l u l Oscar Wilde şi prinţul

incostant.

Class Theatre din Moscova a rea
l izat u n stu d i u de com porta ment
pornind de la Nunta lui Figaro de
Bea u marc h a i s. Pe u n deal bistri
ţea n, printre copaci adevă raţi,
Form a l ny Thea tre d i n S a n kt-Pe
tersb u rg a recombinat personajele
d i n piesele l u i Ceh ov, fo l o s i n d
focuri de a rtificii în l o c de vişini, î n

§
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Oameni, lei, vu lturi şi potâ rnichi

(cuvi ntele c u care începe piesa l u i
Treplev d i n Pescăruşul). Cele patru
actriţe ale trupei New Forms d i n
B u l g a r i a a u pornit de l a " A n o
t i m p u rile" l u i Viva l d i şi, m â n u i n d
e l e însele proiectoare, la nterne şi
d iverse obiecte ca re şi-au profi tat
d u b l u l pe u n fel de ecran, au aj u n s
l a o combi naţie de d a n s şi teatru
de u m b re: Patru anoti m p u ri,

patru femei.

La n oi, evitarea reg iei aşa-zis clasi
ciste se reduce l a schim barea locu
l u l u i (dar, de foarte m u lte ori, n u şi
a noroc u l u i); a se vedea Poveste de
iarnă regizat de Dragoş Galgoţiu,
care a proiectat spectacol u l s pecial
pentru Cazi n o u l b i st riţea n , � n
spaţiu a semă nător c u o hală, ş i In
viere a l Ancăi Bradu, ca re şi-a am
plasat motarea într-un fel de " pâl
n i e " î n c o nj u rată de s pectato ri.
Exclud d e l a a cest capitol p ro
ducţiile în care invenţia a m bientală
se red uce la jocu l în sală gen ate
lier, în pivn iţă, d i scotecă, bar etc.,
pentru că, în ultima vreme, acest
tip de environment a intrat deja în
tradiţie.
?tiu şi o excepţie: Nu ntă însânge
rată al l u i Bocsardi Laszl6 de la
Sfântu Gheorg he, o versi une dan
sată a text u l u i lui Garcia Lorca şi
ca re �e petrece pe scena tradiţio
nală. In rest, îmi pare rău să o spun,
d o a r tentative de o ri g i n a l i tate.
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Omul din lectică a l Theodorei Her
ghelegiu încearcă o inovaţie mai
pretenţioasă: închis în lectică, acto
ru l pri nc i pa l îşi debitează textu l
fără s ă iasă p e scenă decât î n fi nal,
ceea ce face spectaco l u l deosebit
de monoton, mai a l es că perso
n ajelor ca re evol uează la vedere n u
l i s e întâ mplă l ucruri suficient d e
i nteresante.
Cât despre R a d u Afri m , reg izor
identificat, în general, cu a lternati
va, s i n g u rele m omente i nteresa n
te, pentru m i ne, d i n u l t i m a l u i
monta re, Black M i l k d u pă Savia n a
Stănescu, a u fost cele în c a re
actorii îşi spun textu l pe fu nda l u l
u n u i perete u n d e s u n t proiectate
i m a g i n i d i ntr- u n documentar des
pre un nebun.
Ce păcat că tot ce s-a acum ulat în
primul sfert de oră de spectacol s-a
d i l uat pe parcurs: până să pice într-o
ca ricatu ră ca re s-a repetat obosi
tor, s m i ntea la personajelor a năs
cut u n a n u m e fa ntastic.
Astfel stâ nd l u cruri le, pro p u n fie, în
a l doisprezecelea ceas, o transfor
m a re radicală a spectacol u l u i actu
a l, fie asumarea spăsită a teatru l u i
rea l i st, l a care n i meni n u a renu nţat
încă si
' ca re, înclin d i n ce în ce mai
m u lt să cred, nici n u este o aseme
nea s pe rietoa re pre c u m p ret i n d
unii.
Mirona Hără bor

de vedere

L
ă l umea e plină de scârboşe
nii, că tot ce-i frumos pe dina
fară poate fi u rît pe dinăuntru,
că arta e de multe ori folosită pentru
a masca dorinţe şi pulsiuni perverse,
că instinctul sexual ne e treaz la orice
vârstă şi sub toate formele posibile 
s-a tot spus şi răs-spus. Desigur, nu
vin la teatru ca să aflu noutăţi, pentru
asta există biblioteci de specialitate.
Dar, văzând spectacole ca Job, îmi e
din ce în ce mai putin clar de ce con
tinuu să merg la tea tru. Înţeleg �ă u n
regizor îşi toarnă î n spectacole pro
priile obsesii, înţeleg că nu poate
face altcum, dar oare orice obsesie
exhibată devine fapt artistic? (Ştiu că
am intrat pe teren minat, nu ştiu să
definesc faptul artistic. Dar cred că
ştiu să-I recunosc.)
Ce aflăm, aşadar, din spectacolul Job ?
Că o mamă-cloşcă, uşor i m becilă, a
unui băiat hand icapat fizic şi care îi
absoarbe tot timpul, a re secrete
porniri erotice faţă de copil. Care. n u
m a i e chiar copil şi e foarte interesat
de desuurile u nei tinere doam ne,
angajată pentru a-i face lectură. Care
doamnă n u e chiar inocentă şi cultivă
cu bu nă-ştiinţă şi repulsie j u cată
interesul pe care i-1 arată j unele. Că
u nei bătrâne contese unguroaice,
marxistă împătimită, îi place, când n u
doarme s a u n u drăgăleşte pozele lui
Marx sau Stalin, să pipăie femei
tinere şi să bea vodcă. Ea mai are şi
vagi puseuri maso, cel puţin asta
pare să spună biciu l aflat permanent
în mâna servitoarei Gertrude. Mai
aflăm că u n bogat om de afaceri, cu
proteza dentară uşor căzândă, după
sase luni de abstinentă sexuală, n u
reuşeşte s ă facă amor cu o femeie
tânără şi frumoasă pe care a bia a
cunoscut-o; şi că se ruşinează grozav
de eşecul său. În fine, că un magistrat
bătrân are mintea bântuită de fan
teziile orgiastice ale marchizu lui de

C

•

La sfâ rşitul p rog ra m u l u i de sa lă, Rad u Afrim îşi dă, g e ne ros,
a d resa e l ectro n ică . Dacă F reud n-a r fi exi stat, ar fi tre b u it i nven

tat. Exi stă p:n:t ,

yah:D,

a:i, :K ş i câte a ltele; Rad u Afri m a a l es

lDt:rrail .
Sade. Toate aceste caricaturi de per
sonaje (să le spun fantasme ale lui
Radu Afrim?) o a u în com u n pe
Cititoarea, personaj cu rol de raison
neur, pe care o angajează, chipurile,
pentru a le citi. Ea ştie, de fapt, foarte
bine ce vor angajatorii (altfel, de ce
menţiu nea " femeie tânără ", în
anunţul prin care îşi oferă serviciile şi
pe care îl sancţionează funcţionarul
de la agenţia de publicitate, inutil
caricaturizat: el are d reptate) şi se
amuză să îi stârnească, nedându-se
în lături să le ofere ce vor, dacă
partenerii îi provoacă plăcere sau
doar milă. Toate acestea se văd sau
se spun direct pe scenă, n u e nevoie
de nici un efort de imaginaţie.
E destul de m ultă materie aici pentru
a face trei spectacole. Rad u Afrim se
mulţumeşte, însă, să schiţeze carica
turi groteşti, vulgare, parcă numai
din plăcerea de a fi scabros. Departe
de mine pudibonderia lui Iosif Sava,
care nu înţelegea de ce trebuie
Valeria Seciu să-şi arate desuurile în
Pescăruşul, dar nu mi-a făcut nici o
plăcere să văd aproape tot timpul
spectacolului fundul mijit a l Gertru
dei.
Job păcătuieşte n u doar prin ce arată,
dar, mai ales, prin cum şi cât arată. E
clar că Radu Afrim e un regizor care
are mijloace (de expresie). Chiar prea
multe. Pe care nu le ştie stăpâni. Se
întâmplă, permanent, multe lucruri
pe scenă. Prea m u lte pentru a fi
urmărite. Spectacolul e aglomerat,
sufocat de imagini şi pseudo-sim
boluri redundante, " pseudo" pentru
că nu semnifică nimic altceva decât

pe ele însele. Oricum, prin aglutinare,
înţelesurile se pierd, se diluează. Ce
rost are, în economia spectacolului, în
şirul demonstraţiei, dansul Cititoarei
şi al Gertrudei, purtând, amândouă,
dinţi de vampir? Poate acesta să fi
fost argumentul selecţiei în Festivalul
de umor horror (umor are spectacolul,
de cam proastă calitate, dar negru
nici cât sub unghie). Ce rost are ma
g istratul
costumat în
F reddy
Mercury? Sărmanu l cântăreţ a murit
de SI DA, avea cu totul alte păcate, de
ce să-I facem simbol al perversiunilor
senile? Oricum, pentru scena asta,
dacă tot voia un model, Marele
Masturbator al lui Da li era mai nimer
it. Spectacolul abundă, mai ales în
partea a doua, în trivialităţi şi poante
groase care, din păcate, culeg apla
uze la scenă deschisă. Scena de amor,
căznit dintre Cititoare şi omul de afac
eri pare o tăietură de pe Adult
Channel. Păcat de actorii care, fiecare
în parte, fac foarte bine ceea ce (îmi
închipui că) li s-a cerut.
Spectacolul acesta nu pune, de fapt,
nici o întrebare, nu sugerează nimic,
nu există în el nimic în afara celor ce
se văd pe scenă, n-are mister. Se
mărgineşte să Înfăţişeze, ca o pictură
de gang.
Citisem l ucruri foarte bune despre
Radu Afrim. Acesta e primul specta
col al său pe care îl văd. Şi nu înţeleg.
Dar poate că, după ce se linişteşte,
după ce îi trece, se apucă de făcut
teatru (şi lonesco a început cu " Nu ").
Dacă poate.
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! o l a n d a Da i n :

"Dacă as fi stiut
�

�

ce mă aşteaptă"

Aproa pe toţi cei care văd
Job, reg i zat d e Ra d u
Afri m l a Teatru l Naţiona l
d i n Tâ rg u - M u reş ş i foa rte
p l i m bat, în u ltima vreme,
pe l a d iverse festiva l u ri,
s u n t d e acord că ! o l a nda
D a i n, i n terpreta Co ntesei
. d e Pazma ny, octog e n a ră
c u ved e ri com u n i ste, este
sa rea şi p i peru l s pecta
col u l u i . Altfel s p u s, într-o
p rod u cţ i e cu i nt e r p reţi
t i n e ri, p ri n c i pa l u l element
d e atracţie şi forţă este
s i n g u ra a ct riţă d i n d i s
tri buţie ca re a pa rţ i n e g e
neraţiei m atu re.
.·oate mulţi actori cu experienţă se
feresc să lucreze cu regizori la
început de carieră, aşa cum este
Radu Afrim...
Am avut norocul să colaborez cu
regizori mari, Gyorgy H a rag, Va l
Mugur (tatăl lui Vlad Mugur), Dan

Alecsa ndrescu, Constantin Anatol,
dar a m jucat şi sub bagheta unei
regizoare tinere şi apreciate, Anca
Bradu. Initial, lui Radu Afrim i-am dat
'
cu i ndulg enţă 24 de ani, d u pă care
am aflat că a mai făcut o facultate
înainte de Regia de teatru. Este u n
copil p e care îl iubesc foarte tare. Tmi
place să stau în preajma lui, de m ulte
ori îl caut şi mi-e ciudă când e plecat
la Cluj sau în alte părţi. Nu oboseşte
niciodată, îl interesează m ulte, caută
mereu. Deşi sunt, de fel ul meu, u n
om foarte paşnic, la început am avut
un conflict cu el. Trebuie să spun că
sunt de acord cu noutatea în teatru.
De aceea, am acceptat imediat să joc
rolul din Job, deşi n u ştiam ce mă
aşteaptă. Radu m-a asigurat că este
un personaj foarte drăguţ: " Dumnea
voastră vi se potriveste cel mai bine".
Însă, la u n moment d at, n u i-a plăcut
o repetiţie, în ceea ce mă priveşte, şi
mi-a spus: " !ola nda, nu ştiu ce ai
astăzi!". Dar cu nervi. Zic: " Radu, ce
nu-ţi convine? Până acum a m făcut
ce mi-ai spus tu". Zice: " Da, dar nu-mi
place!", pe u n ton ridicat. Asta a fost
tot. Nici până în ziua de astăzi nu a
spus: " Iartă-mă, !olanda!" Faptul că
nu şi-a cerut deloc scuze mi-a plăcut,
pentru că nu s-a u m ilit în faţa mea. Mi
s-a pă,rut că este un tip care ştie ce
vrea, i nteg ru, cu picioarele pe
pământ.

Şi asta e o calitate la un regizor, nu?

Da. O actriţă 1-a refuzat pentr.u unul
dintre rolurile din Job. Pentru că a
trebuit să refacă distribuţia, a căpătat
o anume teamă. Atunci i-am spus:
1,Eşti la început de drum, impune-ţi
punctul de vedere! Dacă ţii la ceea ce
vrei să se facă pe scenă, vei fi respec
tat".

Sunt puţini actori atât de docili ca
dumneavoastră.

Atunci când îţi iu beşti meseria, nu
are importanţă �acă un regizor are
30 sau 80 de ani. 11 respecţi.

Dar ştiaţi din prima clipă cât de
nouă va fi propunerea lui?
https://biblioteca-digitala.ro

Absolut! Şi mi-a plăcut. Cum să vă
spun , . . mă simt mai bine în antura
jul t i nerilor. Asta mă înti nereşte.
Oricum sunt o fire foarte veselă. Lui
Radu i-am respectat deciziile, iar el
mă recompensează: " Aşa mi-ai plăcut
astăzi, !olanda!", îmi spune uneori.

Dar nu vi s-a reproşat, din partea
unor actori maturi, că aţi acceptat
un rol mai . . . ciudat?

Au existat m ulte voci care mi-au spus
că n u au încredere în el. În ceea ce mă
priveşte, n u am fost invidiată nicio
dată. Mi-am început cariera la 30 de
ani, d u pă ce am fost profesoară de
Limba Română. Nu m i-am căutat
niciodată rolurile, nu am bătut la usa
directorului sau a unui regizor, ca să
cer ceva. Cu aceeaşi plăcere am jucat
şi roluri mari, şi roluri de două vorbe.
I mportant este să le faci în aşa fel
încât spectatorul să observe trecerea
ta prin scenă. De regulă, actriţele vor
să joace roluri de cochete. Eu, dim
potrivă. Am avut mai ales roluri de .
compoziţie şi de caracter. Asta îţi face
bine ca actor, te serveşte, îţi aduce
satisfacţii. Dar u n simplu rol, sear
băd? Ce folos că e principal?

Teatrul Naţional din Târgu-Mureş,
prin intermediul Festiva lului Dra
mafest, este spaţiul în care cred că
s-a vorbit cel mai mult despre "tea
trul a lternativ". Este, într-adevăr,
teatrul de astăzi nou faţă de cel care
se făcea când aţi debutat dumnea
voastră?

Sigur. Atunci când se schimbă o so
cietate, se schimbă mentalitatea şi,
de aici, totul. Sunt zece a n i de la re
voluţie. S-a format deja o altă ge
neraţie. Dar, bineînţeles, trebuie să
existe şi spectacole pe gustul pu
blicului )Tiai în vârstă, teatru cu decor
tradiţional, aşa cum se facea inainte.

Prin ce s-ar caracteriza teatrul nou?

Cred că prin simplitate De pildă, se
vorbea într-o vr m d spre teatrul
polonez ca d spr u n u l s rac, in care
numai 1ţi i mag i n zi m ob i l ie rul. Tre
buie să-i obi nuim
p tatori cu
.

noul. Astăzi vor veni să te vadă doi,
dar mâine - douăzeci, iar poimâine
sala va fi arhiplină.

Şi credeţi că ..alimentul" care i se dă
publicului azi e diferit faţă de cel de
acum 1 0-20 de ani?
Da. 1 se dă mai mult de gândit.

Regizorii din generaţia tânără vă
cer altceva decât cei cu mai m ultă
experienţă?

Nu, dar mă adaptez eu. (Râde.)
Trebuie. Cum să tragi spre trecut,
când ceilalţi fac teatru modern?

Sunteţi actriţă la Târgu-Mureş de
mulţi ani. . .

De treizeci. La doi ani după ce s-a
înfiinţat secţia română.

V-aţi dorit vreodată să vă mutaţi
într-un teatru din Bucureşti?

Niciodată. Prefer să joc m u lt la Târgu
Mureş decât să nu joc aproape deloc
în Bucureşti. Nu am i nvid iat pe
nimeni şi sunt genul de actor care îl
sărută pe colegul ce a avut un succes.
De multe ori plâng de bucurie pentru
bucuria lui. Tn Bucureşti, chiar dacă
eşti apreciat, e ca u n foc de paie care
se stinge repede.

De ce oare astăzi toată lumea vrea
la Bucureşti?

Tinerii sunt entuziaşti, sunt a bia la
începutul carierei.

Şi dumneavoastră nu eraţi la fel, la
vârsta lor?

Fratele meu, Valentino Dain, care

acum locuieşte în Italia, era unul din
tre cei mai buni actori ai generaţiei
lui. El m-a ajutat să ajung în Târgu
Mureş, dar niciodată, şi o spun cu
toată sinceritatea, n u a mişcat vreun
deget mai m ult. Cel mai bun exem
plu ·este că atunci când Val Mugur,
Dumnezeu să-I odihnească, a pus în
scenă Răzvan şi Vidra şi ne-a dis
tribuit pe amândoi în rolurile titu lare,
fratele meu a spus: .. Nu sunt de acord
să joc cu sora mea" . .,Pe cine doreşti?"
.. Pe Silvia Ghelan." Ei au fost foarte
mu lţi ani parteneri în teatru, la Cluj.
Şi, într-adevăr, a m jucat pe rol dublu
cu Silvia Ghelan; ea mi-a scos din cap
că sunt actriţă de d ramă. M-a văzut
într-un rolişor, u nde eram partenera
l u i Viorel Comănici, şi mi-a spus:
" !olanda, să nu joci d ramă. Ai un haz
nebun". Parcă toţi regizorii ar fi auzit-o
şi, de atunci, am jucat aproape numai
comedie. Dar mi-aş fi dorit să joc u n

singur rol: Electra. N u l-am cerut. Aşa
că, deşi s-a jucat piesa la noi în teatru,
am fost doar în cor.

Cum e să fii, o viaţă întreagă, actorul
unui singur teatru?

Când am ajuns la Târgu-Mureş, m-am
trezit într-un oraş frumos, curat, care
m-a primit cu braţele deschise. Drept
recunoştinţă, nu l-am mai părăsit. M-am
simţit de prima dată foarte bine.

Spuneaţi că aţi fost profesoară de
română. De ce aţi ţinut neapărat să
fiţi actriţă?

M-am născut la Călărasi. Acolo este o
trupă de amatori foarte bună, în care
am jucat. Am primit un premiu de
i nterpretare, chiar de la Costache
Antoni u . El m-a îndemnat să fac
teatru.

Mirona Hără bor

Definitivă!

P!

pariţie recentă la editura .. Saeculum 1.0." (sic! ce-o
fi aia .,1.0. "?). Istoria teatrului universal de Ovidiu
Drimba. Ediţie defi nitivă. Bucureşti 2000. De pe o
pagină de gardă aflăm că prima ediţie a apărut în anul
1 973 la "Albatros" cu titlu l Teatrul de la origini şi până
azi. Deci, aceeaşi Mărie cu altă copertă maronie. Dar
definitivă!
E probabil o operă pentru uz şcolar sau universitar. Tonu l
e moale, dăscălesc. Istoria a fost revizuită, d a r nu prin
punctele esenţiale. Astfel, deşi ..înaintea erei noastre" a
devenit ..înainte de H ristos", judecăţile se fac din punct
de vedere ateist şi materialist-istoric. Judecata asupra
unor autori şi evenimente caută adesea aspectele ..juste"
în sens socialist ale operei de artă. Tn Istoria teatrului uni
versal povestită de Ovidiu Drimba, infrastructura eco
nomică determină suprastructura, iar creatorii sunt
exponenţi ai concepţiilor clasei din care fac parte.
Toate cele de mai sus sunt treaba autorului. Libertatea
de concepţie permite oricui să nu-şi schimbe convinge
rile, să încerce să le transmită altora. Mai ciudat este că
Istoria .. se termină prin anii '70, tabelul cronologic se

opreşte la 1 960, iar ultimul regizor român luat în seamă
e Liviu Ci ulei. Oricât de puţin loc ar putea ocupa ultimele
patru decenii într-o poveste luată de la grecii antici,
absenţa lor dă cărţii u n aer de vechitură. Tn partea
despre dramaturgia autohtonă l ipsesc cuvintele .. după
Eliberare" (în sens de ..după 1 944"). Totuşi, apar dra
maturgii care ..au cultivat cu succes (?!) drama istorică ".
De-alde Davidoglu, Fulga, Paul Anghel. Pentru .,tehnică
de efect" este elogiat Mirodan, autorul piesei Ziariştii,
despre " i ndependenţa " presei comu niste.
Un nostim paragraf se referă la ..experienţe dramatice
din u ltimii ani " realizate de "certe promisiuni de viitor'.
"
" Promisiunile de viitor sunt... răposaţii Sorescu şi
Băieşu, la care se adaugă D.R.P., Romulus Vulpescu şi E.
Oproiu, a căror aniversare de trei sferturi de veac, ce-i
drept, întârzie. Mai rău e că lipseşte din pomelnic u n
"
"tânăr de viitor p e nume T . Mazilu. Cum s e v a justifica
Ovidiu Drimba dacă, după ..definitivare", se va întâlni
sub darul de lună a l cosmosului cu autorul Proştilor . ?

.
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MIZANTROPUL de Moliere. Tra d ucerea în l i m ba maghiară : Petri
Gyorgy e TEATRUL MAGH IAR DE STAT d i n CLUJ e
Data
reprezentaţiei: 1 3 septembrie 2000 • Reg ia: Tompa Gabor •
Scenog rafi a : Dobre-K6thay Judit • Distribuţia: Bogdan Zsolt
(Aiceste), Kardos M. R6bert (Phi l i nte), Bacs Mikl6s/Keresztes Attila
(Oronte), Gajzag6 Zsuzsa (Celimene), Kali Andrea (Eiiante), Varga
Csilla (Arsinoe), Dimeny Aran (Acaste), Orban Attila (Ci ita nd re), Bandi
Andras Zsolt (Sase), Salat Lehel (Ja ndarmu l), Nagy Dezso (Du Bois).

red că, pentru u n regizor d i n
z i u a de azi, Moliere este u n u l
d i ntre c e i mai deconcertanţi
a utori - si d i ntre cei mai d ificili. Asta
nu înse amnă că montările cu piese
de-ale sale a r fi mai rare; însea mnă
însă că rareori aceste montări sunt,
dacă n u memorabile, dacă nu bune
pur şi simplu, _ măcar, cum se zice,
i nteresa nte. Motivul pentru care
presupun că Mol iere le dă (sau a r
trebui s ă le dea) mai m u ltă bătaie
de cap d i rectorilor de scenă stă în
contrast u l d i ntre conţi n utu l pie
selor sale şi forma lor (ca s-o spun în
termeni didactici, oricând uti l i, însă,
pentru l i m pezirea noţi u n i lor) sau
dintre ceea ce com u n ică a utorul şi
fel u l cum o face. Anal iza unor carac
tere şi relaţii pervertite - d i recţie
predi lectă a operei moliereşti şi,
totodată, preocupare scriitori
cească perenă - este înfăptuită, de
pildă, d u pă g ustul şi moda epocii,
prin introdu cerea în acţiune a tot
fel u l de q u i-pro-quo-uri şi " lovituri
de teatru ", ca şi prin contri buţia
unor logod nici secreţi, valeţi dupl ic
itari şi servante prefăcute, care co
lorează atrăgător tabloul, încăr
câ ndu-i însă excesiv desen u l . Lucrul
e izbitor mai c u sea mă în capodo-

perele d ra maturg u l u i - Dom Juan,
Miza ntropul, Ta rtuffe, Ava rul ,
unde d r u m u l până la tulburătoru l
adevăr p s i h ologic d isecat d e
Mol iere este presărat cu obstacolele
reprezentate de o serie întreagă de
Doranţi, Cl itand ri şi Mariane, care
îm bogăţesc conflictul, dar îl şi de
turn ează adesea şi care, oricum,
"
" trag spre desuetudine discursul
de o, a ltminteri, u i m itoare moderni
tate.
Un procede u de m i n i m ă recon
ciliere a contrastelor ar fi, pentru
vizitatorii actua l i ai lui Moliere d i n
a l t spaţiu decât c e l fra ncofon,
revizui rea traducerilor, care con
tribu ie, h otă rîtor câteodată, la
"
" arhaizarea textelor. Ca şi în cazu l
l u i Baudelaire, a cărui poezie per
fect modernă în fond şi perfect cla
sică în fo rmă are pa rte de
transpu neri de-a d reptul castrante
în alte l i m bi (printre care şi româ na),
piesele mol iereşti, scrise în versuri
cu ritm şi rimă, riscă să fie greşit
receptate prin tălmăcirile g reoaie,
a n acronice, tri butare u n u i soi de
rom a ntism ba roc i m po s i b i l de
ascu ltat, astăzi, c u relaxare. Este
ceea ce a făcut mai întâi lompa
Gabor, pregătindu-se să monteze
Mizantropul: a comandat o nouă
trad u cere. Neşt i i n d , din păcate,
u n g u reşte, n u a m putut a precia
ca lităţile prezentei versiuni, despre
care însă toţi cu noscătorii au afir
mat că e excelentă, căci izbuteşte să
îmbine rigorile metru l u i clasic cu
natu raleţea lexicu l u i curent. În căşti
am a uzit - vai ! - tot traducerea
arg hezia nă, net depăşită acum ...
Este însă o barieră pe care specta
col u l o trece fără probleme. Tompa
Gabor şi-a a m plasat mizanscena în
i mediata vecinătate a spectatorilor,

�
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a şezaţi pe scenă şi înconj u rând pe
trei laturi locul de joc. Spectacol u l
capătă astfel u n a e r intimist, " de
cameră ", înfruntările dintre perso
naje, mai a les cele d intre onestul,
s i nceru l , l u c i d u l Alceste, . " mizan
tropul " fără leac, şi uşuratica Cel i
mene, trimiţând l a d u r itatea şi
subtil itatea " psihana litică " a ciocni
r i l o r d i ntre e ro i i l u i Stri nd berg.
Contribuie la această i m presie şi
a d mi rabila scenog rafie a l u i Dobre
K6thay Judit, care a i maginat u n
s a l o n (al Cel i menei) l u m i nat c u
zgârcenie de l u mânările d i n cande
l a bre şi presărat c u m o b i l e " de
epocă ", plauzibile în /iving room-ul
oricărei cochete întreţin ute de ori
când; costumele contemporane,
"
" de stradă , parcă, accentuează
extraordinara actual itate- a studi u l u i
de ca racter(e) efectuat de Mol iere.
Reg izorul a " citit" piesa cu i nteligen
ţă crudă şi cu o sensibil itate de rană
desch isă la suferinta l u i Alceste; de
aceea, altfel de d t în mo ntă rile
h i perlucide ale l u i Tompa, o aproa
pe d u reroasă căldură născută d i n
înţelegere vibrează undeva, în vis
cerele spectacol u l u i, de unde i se
transm ite, acută, privitoru lui.
O d istribuţie i m peca b i l a l cătu ită
concretizează şi pune în valoare
g â n d u l reg izora l . În rol u l titu l a r,
Bogdan Zsolt oferă o nouă perfor
ma ntă actoricească, construită d i n
tirade debitate p e t o n c â n d i ronic,
câ nd înflăcărat, d i n tăceri grele şi
priviri tul b u ri; el se dovedeşte din
nou u n u l d i ntre cei mai buni actori
(încă tineri) d i n România, la ora actu
a lă; în plus, cântă admirabil la pian o
muzică (aleasă, bănuiesc, de Tompa)
ce participă şi ea, intens, la vibraţia
emoţională a montării. Mizând pre
ponderent pe datele fizice, Gajzag6
Zsuzsa e o Celimene lascivă şi exci
tantă, mondenă, l ipsită de scru pule
si, totodată, stra n i u de i nocentă.
Portrete ireproşabile prin exactitate
şi nuanţare propu n, de altfel, abso
lut toţi i nterpreţii . Graţie lor, specta
col u l dobândeşte o desăvârşire, o
"
" rot u njime şi o transparenţă pro
prii, di ntotdeau na, artei adevărate.

Alice Georgescu

Shylock
e mai m ultă vreme, Teatrul
Evreiesc ne-a obişnuit cu sur
prize plăcute în materie de
repertoriu, ceea ce denotă o bună
informare şi u n efort de a pune în cir
cuitul scenic lucrări semnificative din
dramaturgia universală. Şi montarea
de faţă are la bază un text excelent, al
unui autor celebru - celebru, ce-i
drept, în epoca ..furioşilor" şi parcă
uitat în vremea din urmă: Arnold
Wesker. Nu cunoastem ecourile stâr
nite de îndrăzn eaţa sa pa rafrază
numită Shylock la vremea când a fost
scrisă ( 1 976). dar luăm act, prin i nter
med i u l fragmentul u i din articol u l
publicat d e autor î n ..The Guardian", în
1 98 1 , de o anume tulburare de con
text. Altminteri, de ce ar mai fi ieşit la
rampă cu această amplă motivare a
intenţiilor sale polemice? Aflăm, ast
fel, că piesa Shylock s-a născut din
indignarea faţă de modu l în care
Shakespeare 1-a portretizat pe
bătrânul cămătar evreu în comedia
Neguţătorul din Veneţia. Rapacita
tea, intoleranţa, egoismu l, orgoliul
fără margini, în cele din urmă (hiar
cruzimea care emană din compor
tarea sa cu ceilalţi şi mai ales cu ne
gustorul Antonio în neg u rează portre
tul considerat de Wesker şi nedrept, şi
neadevărat, bun să dea apă la moară
antisemitismului manifest sau latent.
Experienţa Holocaustului, dar şi a altor
întâmplări dramatice din vremi mai
apropiate ne obligă la o modificare de
percepţie faţă de povestea dramatur
gului clasic, consideră Wesker - şi îi
replică genialului său co�aţional .cu
această piesă curajoasă. In Shylock
concluzia nu e doar nuantată, dar
chiar răsturnată, raspunde rea celor
petrecute fiind transferată asu pra
societăţii şi a legilor comu nitare
cărora trebuie să li se supună părţile
contracta_nte, adică cei doi cetăţeni în
conflict. Intr-o recentă montare vă
zută la Londra cu piesa lui Shakes
peare, despre care am relatat chiar în
paginile acestei reviste, era sesizabilă
aceeasi încercare de motivare a exce
selor lui Shylock prin acuzarea celor
laţi. Cu o docu mentaţie foarte
serioasă asupra epocii, Wesker pune
problema în termenii adevărului
istoric potrivit căruia în Veneţia anului
1 563 orice afacere făcută cu un evreu
din Ghetto Nuovo trebuia stipulată
într-un contract. Shylock nu se putea
aşadar sustrage acestei reguli fără a
periclita siguranţa confraţilor săi, nici
atunci când Antonio îi propune o
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SHYLOCK de Arnold Wesker e TEATRUL EVREIESC DE STAT d i n BUCUREŞTI e
Data reprezentaţie i : 1 5 septembrie 2000 • Reg ia: Grigore Gonţa • Decoru l :
Mihai Mădescu • Costu mele: Luana Drăgoescu • I l u straţia m uzica l ă : Vasile
Manta • Distribuţia: Constantin Dinulescu (Shyloc k), Mihaela Sîrbu (Jessica),
Leonie Waldman Eliad (Rivka), Rudy Rosenfeld (Tu ba l), Cornel Ciupercescu
(Antonio), Andrei Finţi (Bassa nio), Florin Petri ni (Lorenzo), Mircea Drîmbărean u
(Graziano), Maia Morgenstern (Portia), Iulia Gavril (Nerissa), Mihnea Truşcă
(Rod rigues), Dan Tufaru (Usq ue), Luana Stoica (Rebecca), Boris Petroff (Moses),
Nicolae Călugăriţa (Dogele), Nicolae Macovei (J u decător u l 1 ), Paul Balea
(J udecătorul 2), Veaceslav Grosu (Doctor u l 1 ). George Robu (Doctor u l 2),
Grigore Ciubotaru (Aprod u l), Alexandru Grămescu (Gondolierul); lectura textu
l u i în l i m ba rom â n ă : Dorina Păunescu.

înţelegere tacită. Pentru a face şi mai
evidentă această dilemă, autorul con
temporan schimbă raporturile dintre
personaje. Shylock şi Antonio sunt pri
eteni. La începutul piesei ei stau de
vorbă tihnit printre cărţile rare din
biblioteca celebrului cămătar. Figura
de bătrân înţelept, idealist pe care o
dobândeste în această versiune eroul
îl victimiiează şi mai vizibil, chiar şi în
fata fiicei sale, Jessica, răzvrătită con
tra tradiţiei cărturăreşti a neamului ei,
neputincioasă în faţa ned reptăţii,
umilinţei şi minciunii înconjurătoare.
De altfel, în virtutea noilor sale încli
naţii Shylock va suferi în final nu pen
tru banii pierduţi, ci pentru pedeapsa
de a-şi părăsi bibl ioteca, singura
comoară de care se simte cu adevărat
legat. De partea cealaltă, în opoziţia
impusă, se află grupul corupt, superfi
cial şi frivol al .. gentlemenilor" ce
ricanează satisfăcuţi, provocând cu
sistemă starea de dificultate tragică în
care ajung cei doi prieteni. Împotriva
lor se pronunţă cu extremă demnitate
şi Portia, inteligenta moştenitoare a
unui testament jignitor, care o con-
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damnă să-şi aleagă bărbatul pe baza
celebrului test al sipetului. Libera
lismul, feminismul tinerei patriciene
sunt folosite chiar şi în rezolvarea
.,cazul ui" la procesul care, aici ca şi la
Shakespeare, o aduce pe Portia în
stare să descopere hibele procedurale
ale contractului, în vederea anulării
lui. Al doilea final al piesei ne aduce la
cunoştinţă hotărîrea lui Shylock de a
părăsi definitiv lupta, de a pleca la
Ierusalim, .î ntr-o frumoasă scenă a cru
cificării pe care o sugerează specta
colul, citând tema sacrificiului inutil.
În acelaşi ton sobru, întreaga repre
zentaţie concepută de regizorul Gri
gore Gonţa ne implică într-o dezba
tere morală articulată pe argumen
taţia autorului şi convingerea inter
preţilor. Decorul economicos, con
ceput de Mihai Mădescu din panouri
cu obiecte expuse ca într-o machetă,
atrage primul atenţia asupra rigorii
pe care o reclamă textul. Costumele
Luanei Drăgoescu s u nt foarte fru
moase şi dau nota de opulenţă pro
prie Serenissimei Republ ici, u nde,
printr-un dramatic contrast, ies în evi25

�
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dentă
. m izeriile u mane. Distributia
echi librată îi dă ocazia în primul râ n d
lui Constantin Dinulescu să real izeze
un rol de anvergură, pe care îl merita
şi pe care şi-1 asumă cu toată răspun
derea, aducându-1 la datele talentu
lui său. Are căldură, minte, echilibru
şi o mirare perpetuă, potrivită pos
turilor absurde care i se impun. Are şi
d ramatism atunci când textul abun
dent îi permite să adâncească trăirile
personajului. Maia Morgenstern e, ca
de obicei, motorul scenelor în care
apare. De astă dată, cu mult mai
mu ltă temperaţie, cu o aşezare în rol
care dă greutate prezenţei sale. E

Un dram

marţială, justiţiară şi ironică în doze
bine cântărite. Şi-a regăsit un ton
mai ... uman şi glasul de a ltădată.
Andrei Finţi, în Bassanio, e o apariţie
plăcută, jucând pe două planuri cu
destul su btext pentru a dezvă l u i
ipocrizia personajului. Jessica e u n
sâmbure de revoltă, credibil, care
scutură povara ancestralei damnări
cu m ij loacele d i ntotdeauna ale
tineretii; Mihaela Sîrbu are această
ti nere e şi o slujeşte frumos. Cornel
Ciupercescu, în Antonio, pare cam
monoton, dar ritmurile sale sunt
calme şi prezenţa, empatică. Siluete
care se reţin creează Rudy Rosenfeld

t

şi Leonie Wa ldman Eliad (imagini fla
mande), sau Nicolae Călugă riţa, în
truchi pând vocea i m personală a
Justiţiei. Cu toate că scena procesu
l ui, în care regizorul a imag inat u n
desen mai complicat, n-a avut la pre
mieră concentrarea necesară, nu se
poate spune că ansamblul nu şi-a
făcut datoria. De altfel, întregul spec
tacol a re nevoie de un ritm mai
susţinut, pe care îl va dobândi, pro
babil, în timp, fără a pierde câştigu l
d e adâncime reclamat de consistenţa
şi dificu ltatea textului.

Doina Papp

de nebunie
sublimă
MEDITERANA, scenariu de Cătălina Buzoianu d u pă Panait Istrati
TEATRU L .MARIA FILOTTI" d i n BRĂILA, în col a borare c u Teatrul
Toursky d i n Marsilia • Data reprezentaţiei: 1 5 septembrie 2000
• Reg ia: Cătălina Buzoianu • Scenog rafia: Velica Panduru • M uzica:
Nicu Alifantis • Interpretarea şi a ra njamentul pentru pian: Dorina
Crişan Rusu • M i şca rea scenică: Mălina And rei • În d istribuţie: Virgil
Ogăşanu/Bujor Macrin (Musa), Richard Martin/Zoltan Octavian Butuc
(Panait I strati), Zoltan Octavian Butuc (Ad rian Zog raffi), Mihaela
Trofimov (Sarah, C h i ra, Neranţ u l a, Sakunta l a , Ofelia, Actriţa), Bujor
Macrin (Stavru, C l ov n u l , D i r i g i n te l e poştei, Ba rba- l a n i ) , Ciprian
Nicolăiasa ( M i m u l , U l ise, H a m let, N ecu noscutu l, Dragomi r), Cornel
Cimpoae ( M i h a i l , Epa m i nonda), Valeria Ogăşanu/Emilia Mocanu
Petrea (Madame Helene), Tania Sou rseva/Liliana Ghiţă (Madame
Adele, Actriţa); în a lte rol u ri: Monica Zugravu, Wanessa Radu, Simona
Cimpoae, Mihai Bisericanu, Mircea Bodolan, Mircea Valentin, George
Ţoropoc, George Şofrag, Jarcu Zane, Florin Chirpac.
e

imic mai ne-teatral - mai ne
scenic, oricu m -, la prima ve
dere, decât scrierile lui Panait
Istrati ... Cum să cobori pe o estradă
de scândură, înconjurată de perdele
de pânză şi l u m i nată de câteva
becuri, elanul spre înalturi şi spre
necu pri ns, c u m să zăgăzuieşti în
trupurile imperfecte ale unor actori
(ale unor oameni ...) dorul de libertate
şi de necunoscut, neastâmpărul veş
nicu lui călător, patima oarbă şi fu
rioasă - când, pentru toate acestea,
până şi m ulţimea practic infinită a cu
vintelor şi a legăturilor mereu schim
bătoare dintre ele pare insuficientă?
Am mai spus-o, cred, şi altădată, cu

N
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ocazia vreunei "teatralizări " ll!ărunt
pedestre: ca să-I înţelegi pe Istrati - şi
să-I mai şi aduci pe scenă - mintea,
raţiunea, chiar şi talentul nu sunt de
ajuns; îţi trebuie dra m u l de necu
getare, de beţie sublimă şi de pornire
autodistructivă pe care el însuşi îl
avea. Şi pe care, în teatrul românesc
de azi, îl are, convertibil în fapt de
a rtă, n u în incident biografic, doar
Cătălina Buzoianu. Ei i-a reuşit ispra
va (fatală sau cel puţin funestă altora)
de a da consistenţă scenică prozelor
istratiene puternice - Chira Chira
lina, Nera nţula, într-un spectacol
n umit după cea dintâi; ei îi reuşeşte
acum acelaşi l ucru cu scrierile mult
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mai puţin cunoscute, mai diluate ca
substanţă epică (şi dramatică) şi mai
nespectaculoase ca anecdotică din
cele două cicluri ale Mediteranei lui
Istrati: Răsărit de soare şi Apus de
soare. Având în centru acelaşi avatar
literar al scriitorului - pe Adrian Zo
g raffi -, povestirile din acest volum
(ultimul publicat în timpul vieţii lui
Istrati, în 1 935) îl poartă pe erou prin
Egipt, Siria, Liban, într- u n ş i r de
întâ mplări comice, triste sau de-a
dreptul fantastice, în ca re îşi va
pierde prietenul, pe enig maticul
Mihail, dar va lega alte şi alte cama
raderii, pavăză trecătoare împotriva
unei singurătăţi fără leac, stigmat a l

ternului rebel şi, poate, al geniului.
Regizoarea ştie - graţie unui instinct
t atral rar, dar şi unei comu nicări
mpatice, aş spu ne, cu opera autoru
lui - să anime siluetele fugitive ce
populează Mediterana, .,ţesând " n u
.nat un fir narativ (acesta există, dar
încâlceşte uneori}, cât u n context,
o ambianţă, o atmosferă greu de
.povestit", saturate însă de farmec şi
d poezie. Ca şi în Chira Chiralina
( din care preia, de altfel, câteva su
gestii de costum şi, pasager, u nele
p rsonaje). şi în acest spectacol Cătă
lina Buzoianu se bizuie în mare măură pe sprijinul muzicii şi al core
rafiei, în speţă pe contribuţia crea
toare a lui Nicu Alifantis (.,flancat" şi
prelucrat" acum de Dorina Crişan

acă n-ar fi un actor genial,
Horaţiu Mălăele ar putea fi un
regizor industrias şi iubit de
public. Are deja o bogată listă de
piese montate - clasice şi contempo
rane -, cu un fond comic comun. Pro
vocarea râsului în sală este un obiec
tiv atins, în toate situatiile, fie că
impulsul a fost Eugen Ionescu sau
Labiche, Caragiale sau Milos Nikoli c,
autorul sârb cu care ne face acum
cunoştinţă.
ste bine că artistii Teatrului .,Notta
ra" au renu ntat la dramatismu l confe
ri nţelor de · presă, preferând să-şi
exprime d ragostea pentru bine,
• devăr şi frumos prin spectacole. E
lcludabil că au ales piesa unui autor
sarb care tratează sub specia farsei
problema specificului naţional, de
montând cu inteligenţă patetismul
afilierilor comunitare. La nivel indi
vidual, puritatea etnică este imposi
bil de realizat, si războaiele, ,.feno
men global ", duse în numele ei, n u
fc1c decât s ă încu rce si mai tare
lucrurile. E bine că un t atru româ
nesc fam i liarizeaz� publicul şi cu
acest fel de a vedea l ucrurile al u nor
Intelectuali de peste Dunăre. N u tre
buia totuşi transformat personajul
SArbu' într-un român; u n român nu
avea cum să fie prizonier la nemţi
patru ani de zile şi nici dialogul origi
nal n u este prea ofertant pentru
.
clCeastă variaţie pe tema dată.
Decoru l Mariei M i u constru ieste
cadrul conventional al u nei fier�rii
general umane ", de peste tot din
lume. Costumele dau impulsul nece
sar unui conflict de carnaval, unor
personaje cu o asumată condiţie de
clovni. Se joacă mult cu faţa la public
şi ni se face cu ochi ul, oarecum inutil:
nu exista riscul unei percepţii realiste
a situaţiei propuse. Motorul comic se
ambalează la sfert de cheie - intrări
le personajelor su nt, toate, foarte
bune -, zgomotul creşte, creşte, devi-

D

Rusu, care apare în reprezentaţie
cântând live ia pian) şi a Mălinei
Andrei; profesionişti impecabi li - şi
aflaţi, s-ar zice, şi sub veghea unor
muze foarte binevoitoare -, acesti
trei colaboratori îşi împart cu regi
zoarea meritu l unei performanţe
scenice nu perfecte, poate, dar extra
ordinar de ataşante.
Tot ca şi la Chira , Cătălina Buzoianu
a d irijat c u autoritate ansa m b l u l
actoricesc, obţinând dăruirea fără
rezerve a majorităţii i nterpreţ i lor.
Foarte bune .,momente " l i se dato
rează, astfel, Mihaelei Trofimov (într
un solo cântat, cu adevărat
tulburător) şi l u i Bujor Macrin
(.,citabil " mai cu seamă în secvenţa
Clovnului), lui Mihai Bisericanu şi lui
...

Zoltan Octavian Butuc (invitati de la
Teatrul .,Bu landra"), Lilianei Ghită si
lui Cornel Cimpoae, Wanessei Radu i
lui Ciprian Nicolăiasa, l u i Mircea Va
lentin şi Mircea Bodolan.
Parte a unui ambiţios .,proiect" dedi
cat Europei de Sud-Est (alături de
Chira Chiralina şi Levantul}, Medi
terana este, după părerea mea, mai
mult decât atât: u n spectacol frumos
şi emoţionant.

Ş

Alice Georgescu
P.S. Reprezentaţia pe care am văzut-o
s-a desfăşurat intr-un decor " de
turneu ", diferit de cel ce va fi utilizat În
mod obişnuit. De aceea, nu il co
mentez.

etnice
comedia

R e latiil e
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CU CAPU' DE N ICOVALĂ, a d a ptare d u pă Fierarii de Milo� Nikoli c. Tra d ucerea:
Veronica Lăzăroiu e TEATRU L " NOTIARA" e Data reprezentaţiei: 1 5 septem
brie 2000 • Reg ia: Horaţiu Mălăele • Decor u l ş i cost u mele: Maria Miu •
Distri buţia: Valentin Teodosiu (Nea mţu'), Catrinel Dumitrescu (Nevasta nea m
ţ u l ui), Valeriu Preda (Ro m â n u '), Sorin Cociş (Rusu') .

e

•

ne iritant, dar maşinăria nu porneşte.
Operaţiunea comică nu are o dina
mică proprie; previzibile, poantele,
jucate până la epuizarea resurselor,
rup ritmul. lnterpreţii, toţi cu o bogată
experienţă comică, sunt puşi în
situaţia de a obţine varietate în
monotonie. O fac, evident, bucurosi,
'
când captează hohotele de râs a le
sălii. Si, când acestea se domolesc, se
străduiesc să le provoace din nou.
Poate că ar trebui să-i pună pe gân-
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duri bucuria sălii (chiar cea de la pre
mieră) când se rostesc cuvinte pe care
decenta si buna-crestere le interzic în
public. Desigur, tr buie să ne eli
berăm de prejudecăţi, de tot ce ne
împiedică să percepem adevărul şi
complexitatea vieţii. Dar uzul şi abuzul
de vulgaritate n u sunt decât alte
prejudecăţi, mai simpliste, despre
adevărul şi complexitatea vieţii.

e

Magdalena Boiangiu
27
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Aproape

un cosmar
�

riu nde şi oricând, cea mai
simpatică piesă comică a lui
Shakespeare rezervă succese
trupei care. şi-a propus-o spre re
prezentare. In peregrinările mele prin
teatre, a m avut ocazia să văd montări
excelente, precum cea a l u i Liviu
Ciulei de la " Bulandra ", a lui Karin
Beier de la Di.isseldorfer Schau
spiel haus, a l u i lgl6di lstvân de la Na
ţionalul buda pestan ş.a.m.d. Fiecare
a fost o izbândă în felu l ei. Acu m stau
în faţa variantei târgumureşene, stu
pefiat şi nedumerit.
Vizi u nea regizoarei budapestane
Novâk Eszter diferă de celelalte vari
ante şi întristează mai degrabă decât
amuză. Se pune întrebarea: din ce
motive s-a aplecat di rectoarea de
scenă asupra celebrei comedii shake
speariene? De amorul artei? Ori i s-a
năzărit o idee originală care tocmai la
Târg u-Mureş trebuia să se materia
lizeze?
Succesul unei montări depinde de
regizor şi de actorii distri buiţi. Să
vedem cum s-au achitat aceştia de
rol urile încredinţate. Regizoarea a
ţinut morţiş să i se construiască o
scenă ridicată m u lt deasupra nivelu
lui celei originale, soluţie scenogra
fică realizată din podiumuri de scân
d u ră, care amplifică zgomotele pa
şilor d i n a lergăturile cu care ne în
cântă spectacol u l . Acest simptom
caracteristic l u i Novâk Eszter s-a
manifestat şi în stagiunea trecută, în

O

VISUL UNEI NOPŢI D E VARĂ d e Wil liam
Shakespeare. Traducerea în l i m ba.. mag hiară:
Arany Janos e TEATRU L NAŢIONAL din
TĂRGU-MUREŞ, Compania Tompa Mikl6s e
Data reprezentaţiei: 26 mai 2000 • Regia:
Novak Eszter • Scenografia: Zeke Edit •
M uzica şi coreg rafia: Novak Peter •
Distribuţia: Domokos Laszl6 (Theseu),
Csergoffy Laszl6 (Egeu), Bocskor Sall6
L6rand (Lysander), Katai lstvan (Demetrius),
Bir6 J6zsef (Philostrat, Puck), Laszl6 Zsuzsa
(Gutuie), Tatai Sandor (Blându, Leu l), Gyorffy
Andras (J urubiţă, Pyra m), Viola Gabor (Fla ut,
Thisbea), Szelyes Ferenc (Botişor, Z i d u l),
Gasparik Attila (Subţirelul, Lu na), B. FOiop
Erzsebet (Hipol ita), Tompa Klara (Hermia),
Fazakas Julia (Helena), Domokos Laszl6
(Oberon), Kovacs Agnes Anna (Tita nia),
Somody Hajnal (Măzăriche), Fodor Piroska
( F i r de Păia njen), Kezdi lmola (Fiuturaş),
Makra Lajos (Bob de m u ştar).

O plimbare
SCRISORI DE DRAGOSTE de A. R.
Gurney. Tra d u ce rea: Petre Bo
korh e TEATRUL DRAMATIC
" FANI TARDI NI" d i n GALAŢI e
Data repreze ntaţiei: 1 O septem
brie 2000 • Reg i a : M i rcea
Cornişteanu • Scenografia: Iosif
Olariu • I l u straţia m uzica l ă :
Cerasela losifescu • Distri buţia:
Mihai Mihail (An d rew M a ke
peace Ladd a l t re i l ea), Liliana
Lupan (Mel i ssa G a rd ner).

A
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nele producţii dau bine în fes
tivaluri, iar altele se potrivesc
mănuşă spectatorilor din tea
trul pentru care sunt făcute Din ulti
ma categorie face parte Scrisori de
dragoste. Publicul gălăţean, din câte
am putut să-mi dau seama, vine la
teatru, aşa cum de mu ltă vreme nu se
mai întâmplă în Bucureşti: oamenii îşi
îmbracă hainele cele mai frumoase,
croite, parcă, pentru evenimentele
speciale din familie, se parfumează,
arborează o mină solemnă şi totuşi
binevoitoare, care le dă un aer uşor

U
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Gâlcevile din Chioggia, la acelaşi
teatru. N u înţeleg ce caută în tradu
cerea l u i Arany Jânos trim iterile la
Tâ rgu-Mureş şi a lte i n serţii para
zitare din argoul de cartier. Pe scurt,
o reprezentaţie de patru ore, plină
de a lergături, urlete, zgomote ce fri
zează insuportabilul, înfru ntări spor
tive între îndrăgostiţi (doa r su ntem
în an olimpic!), muzică interpretată
la scenă desc h i să, n u mere de
cabaret imitate cu stângăcie, jocuri
cu păpuşi ce comf?lică g ratuit mer
sul spectacolului. In atare condiţii,
scenele meşteşugarilor îşi pierd
efectu l . Am putea căuta a n u mite
contrabalansări în rezolvările acto
riceşti ale rol u ri lor, însă şi aici ne
izbim de neaj u nsuri. Hipolita este o
fii nţă ce se com portă precum o
m a i m uţă oligofrenă, Lysander n u
poa rtă n i c i u n sem n a l t i nereţii
i n ocente, este mai degrabă u n
terchea-berchea d i ntre blocu ri, Tita
nia execută n u mere de cabaret lip
site de rost, Egeu este caricatu ra
u n u i nobil atenian, Theseu se con
fu ndă cu Oberon, actorul distri buit
în rolurile respective nereuşind
diferentierea lor. Merituosi sunt Bir6
J6zsef în Puck şi Makra Lajos în Bob
de m u ştar.
În piesă, Puck ne cere scuze dacă n u
ne-a plăcut jocul de-a visul. Visele n e
plac. Coşmarurile, n u .
·

Stracula Attila

parc
ţeapăn, dar misterios. Astfel, specta
torii seamănă cu micuţele gheişe pe
care kimono-ul, deşi le împiedică la
mers, le face şi mai fermecătoare.
Cum să pui asemenea făpturi gra
ţioase să alerge la cursa cu obsta
cole? Mai bine li se potriveşte o plim
bare în parc, pe sub cireşii înfloriţi.
Ceea ce Mircea Cornişteanu şi face
când reia, la Galaţi, pu nerea în scenă
a unui text pe care 1-a mai regizat la
Teatrul " Nottara" din Bucureşti şi la
Braşov.
Scrisori de dragoste nu este o mare

montare, care să te facă knockout.
Nici nu îşi propune. E un spectacol cu
doi actori din generaţia matură şi din
tre cei mai buni din teatrul gălăţean,
despre un bărbat şi o femeie (specta
col u l începe, de a ltfel, pe fondul
sonor binecunoscut a l celebrului film
al lui Claude Lelouche, numit chiar
Un bărbat şi o femeie), care o viaţă n;
întreagă îşi ad resează epistole şi, �
după ce ajung la bătrâneţe, îşi dau �
seama că s-au iu bit. De-a l u ngul
spectacolului, Liliana Lupan şi Mihai 2
Mihail stau fiecare la o câte o măsută .2
rotundă de scris şi, cu mici şi nei m
portante excepţii, nu se mai ridică de unei acţiuni care să umple la propriu
acolo. Sunt, progresiv, încântaţi de scena, povestea spusă doar d i n
mimică, vorbe ş i mişcări de la mijloc
propriile personaje, ceea ce le dă,
aproape de final, o doză de patetism. în sus ale trupului îţi acaparează trep
Ea suplineşte l i psa sch i m bării de tat atenţia. Mai mult, la fel ca într-o
piesă radiofonică, textu l este l ucrat cu
decor şi costume, prezenţa statică a
interpreţilor în acelaşi loc, pe acelaşi
mare grijă: ţi se stimulează imaginaţia
scaun. Deşi la început simţi nevoia prin ceea ce inflexiunile glasului şi

B

Călătorie
aptul că stagiu nea vâlceană s-a
deschis cu un musica/ pentru
copii, la opt ani după succesul
înreg istrat aici tot cu Mary Pop ins
în regia lui Andrei Brădeanu, pare să
vorbească despre interesul instituţiei
de a-şi apropia acest public tânăr,
foarte n umeros şi, mai ales, întot
deauna sincer în manifestările sale.
Iar reacţia entuziastă a spectatorilor
(nu numai tineri), care au umplut
până la refuz sala improprie teatrului
de la Casa de cultură a sindicatelor,
reprezintă o frumoasă " provocare"
pentru scena vâlceană şi pentru pu
blicul său adu lt, care în ultimii ani nu
şi-au dat prea m u lte dovezi de
dragoste...
Povestea (re)scrisă de Silvia Kerim are
în primul rând meritul de a repeta un
adevăr tot mai greu de contestat:
uriaşa noastră nevoie de poveste, la
sfârşitul acestui secol prin care au
defilat - uneori, concomitent - stiluri
şi expresii artistice dintre cele mai va
riate, mai şocante şi, câteodată, mai
grele de interogaţii legate de viitor.
Aş spune că impactul fericit cu pu
blicul se datorează capacităţii spec
tacolului de a se adresa tuturor vâr
stelor, oferind fiecărui om din sală
bucurii pe măsura experienţei sale
biologice şi intelectuale. Tema că
lătoriei, cu toate surprizele, hazul şi
revelaţiile sale, îmbogăţită cu mici
"
"discursuri despre iu bire şi toleranţă
în relaţia cu semenii şi cu fiinţele
necuvântătoare, despre natură, ca

F
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accentuarea a n u m ită a replicilor
descoperă.
Nu degeaba am spus că, pentru pu
blic, spectatolul este ca o plimbare
agrea bilă. Ţi-a făcut plăcere, chiar
dacă ştii că nimic nu te-a zguduit ire
versibil.

M irona Hărăbor

•

cu surpriz e

MARY POPPINS, ada ptare scen ică de Si lvia Keri m, d u pă P.L. Travers. M uzica:
Marius Ţeicu e TEATRUL *ANTON PANNn din RÂMN ICU VÂLCEA e Data
reprezentaţiei: 14 septembrie 2000 • Reg ia: Doru Zamfirescu • în d istribuţie:
Iu lia Antonie Alexa ndrescu (Mary), Lidia Stratulat, Radu Constantin, Doru
Zamfirescu, Vasile Martinoiu, Martha Bălteanu, Cristina Drăgănel ş.a.

izvor regenerator şi ca filosofie de
viaţă, ori despre dramatica l ucrare
atotcuprinzătoare a timpului, la ca
pătul căreia se află adeseori singu
rătatea şi teama de neant, e înfăţişată
discret, cu umor şi poezie, ferite, pe
de-o parte, de iz didacticist, iar pe de
a lta, de aluzii facile ori vulgare la
prezent. Chiar dacă e vorba de un
playback (căci rău l se generalizează
mai repede decât binele, nu numai în
festivalurile de muzică uşoară, ci şi în
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Casa Thaliei), adecvarea mizanscenei
la muzica antrenantă, pe alocuri mi
nunată, a lui Marius Ţeicu reprezintă
încă o explicaţie a repeziciunii cu
care acest spectacol a trecut rampa.
De altfel, compozitorul a mărturisit
că acest succes îl determină să revină
la unele proiecte destinate celor mai
tineri iu bitori ai teatru lui, iar Silvia
Kerim a afirmat că este cel mai reuşit
spectacol cu Mary Poppins de pe
scenele noastre, în ciuda condiţiilor
29
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•

ICa
precare în care se află decorurile şi
costumele de la teatrul vâlcean.
Noi regretă m doar faptul că ezi
tărilor i nerente la premieră, mai a les
în cazul interpretelor foarte tinere
(în distribuţie au figurat şi câteva

eleve), li s-au adăugat unele stân
găcii şi nesi ncronizări în zona core
grafiei; or şi acest capitol trebuie
acoperit c u acelaşi profesionalism
într-un spectacol ce se doreşte sin
eretic. Iar a vorbi despre deficienţele

Marginalii

POVESTE DE CARTI ER, d u pă o idee d i n piesa Connection de Jack Gelber •
COMPANIA OF-OF şi COMPANIA CALEI DOSCOP e Data reprezentaţiei: 1 7 sep
tembrie 2000 • Reg ia, scena r i u l şi concepţia m uzica lă: Alice Barb • Costu mele
şi machiaj u l : Dana lstrate • Coreg rafia: Mateia Stănculescu • G raffiti şi m uzica
originală: 1 Q Sapro • Distribuţia: Manuela Aliante (Sora), Bogdan Dumitrescu
(Mi m i), George Frîncu (Ca l u '), Iulia Sîia (Bebe), Dana Teodorescu Vulc (Pusi),
Luminiţa Vîlcu (Reportera), Dan Vulc (Om u'), 1 Q Sapro (Povestitorul).
i n datele oferite de raportul
unui centru de cercetări pen
tru problemele tineretului şi
din căntecele-strigăt, mai mult sau
puţin armonioase, ale unei vedete
hip-hop (cu numele de şaradă 1 Q
·Sapro - U nchiu' Sapro) regizoarea
Alice Barb construieşte cadrul unui
spectacol de teatru explorănd o rea
litate pe cale de a se naşte şi în
Romănia, cea a excluşi lor, a celor con
sideraţi deşeuri umane, a unei uma-

D

nităţi de care omenirea vrea să uite.
Ar fi, probabil, de discutat măsura în
care muzica de cartier este expresia
unei mentalităţi de ghetou sau dacă
nu cumva fanii ei creează o comuni
tate de viziune şi comportament. Din
fericire, spectacolul depăşeşte miza
u n u i avertisment social sau moral;
dominant este dramatismul stărilor:
de la freamătul aşteptării la energia
irosită în imposibile explicaţii şi pănă
la extenuarea morbidă, uneori chiar

tehnice ale sunetul u i care, uneori,
a p roape că sufocă dia log u l, începe
să devină, în teatrul nostru, o bana
litate.

Ion Parhon
mortală, a visului deviat. Cuvintele
prin care încearcă să comunice eroii,
su biectul încropit d i n adiţionarea
unor clişee nu au prea mare impor
tanţă: personajele cu nume-poreclă
evoluează într-o lume închisă, tenta
tivele de apropiere, reflexele de res
pingere, exasperarea neputinţei, dis
perarea sunt exprimate pri ntr-o
mişcare compusă cu forţă expresivă şi
care ordonează deruta sentimentală
şi haosul psihologic al personajelor. E
un Azil de noapte în care se vorbeşte
mai puţin, nu se găndeşte aproape
deloc, dar unde forţele centrifuge
acţionează la fel.
Energia interpreţilor, disponibilitatea
lor - care, spre deosebire de celebrul
model invocat mai sus, n u se poate
agăţa de biografii consistente - coa
g ulează conceptul scenic al regiei şi
drama transcende împrejurările care
o hrănesc. Victime ale comportamen
tului lor autodistructiv, tinerii ritmaţi
şi povestiţi de 1 Q Sapro pot oricând
să întoarcă violenţa împotriva indife
rentilor sau a celor ce se consideră
"
" ce n trul lumii . Muzica si miscarea
'
creează tensiunea unui adevă r pro
fund - departe de melodrama faptu
l u i divers - care îsi caută iesirea la
lumină. Prin etalarea violenţe i şi prin
sugerarea diverselor ei sensuri este
puternic spectacolu l lui Alice Barb,
chiar şi pentru cei care pun măna pe
telecoma ndă cănd a pa r formaţiile
hip-hop. E o lume turbulentă şi u rîtă,
dar, înainte de a fi osăndită, ea tre
buie căt de căt cunoscută, cu riscul de
a afla lucruri neplăcute despre sub
solu l lumii pe care ne-am obişnuit să
o considerăm calmă şi frumoasă.

Magdalena Boiangiu

Avangarda 1n ariergardă
A

MEMO, spectacol d u pă texte d i n ava ngard a l iterară româ nească •
TEATRU L NAŢIONAL d i n CLUJ • Data reprezentaţiei: 1 3 septembrie
2000 • Scena ri u l şi i l u straţia m uzica l ă : Mona Chirilă şi Miriam Cuibus
• Reg ia şi scenog rafia: Mona Chirilă • În d istri b uţie: Miriam Cuibus şi
Dragoş Pop.
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1

deea de a strânge într-un specta
col o parte dintre autorii români
de avangardă este, în principiu,
seducătoare şi plină de promisiu ni.
Asta pentru că, fie şi la o evaluare
sumară, numărul compatrioţilor care

·

au întemeiat avangarda (în diversele
ei expresii, de la dadaism la supra
realism) ori au "cochetat" cu ea într-o
anume etapă a biografiei lor artistice
se dovedeşte surprinzător de mare;
printre ei figurează personalităţi de
anvergură mondială, precum Tristan
Tzara sau Eugen Ionescu. Dacă e să
se laude cu vreo prioritate culturală
(ca să evit termenul dispreţuit - dar
mai degra bă comic - " protocro
nism"), românii au oricând la înde
mână fuga de realitate sau, dacă pre
ferăm, percepţia d i storsionată a
acesteia. Ar fi o temă de meditaţie.
Din păcate, însă, produsele artistice
ale avangardei româneşti sunt de
parte de a reprezenta un bun (spi
ritual) de larg consum, nu doar în
l ume, ci şi în patria-mumă. Condam
nate sau numai dispreţuite de regi
murile totalitare, indiferent de culoa
rea acestora, scrierile avangardiste
au avut o circulaţie restrânsă, fiind,
practic, necunoscute publicului, in
clusiv - sau cu atât mai mult - celui
teatral (cu excepţia lui Eugen Ionescu
şi a lui Gellu Naum, ceilalţi reprezen
tanţi ai " noutăţii" au preferat poezia
sau proza: vezi Tzara, l larie Voronca,
Urmuz, Saşa Pană ş.a.m.d.). De aceea,
cred că un spectacol de teatru dedi
cat acestei zone a r fi trebu it să
găsească o modalitate oarecare de
a-i " popu lariza" cumva pe autori, ast-

fel încât spectatorul neprevenit să nu -�
plece din sală la fel de ignorant ca 1!
atunci când a i ntrat. Montarea clu- �
jeană a ocolit însă cu obstinaţie orice
demers cât de cât lămuritor; poate, al
din teama de didacticism şi pedanterie. Drept urmare, numai iniţiaţii (şi li
nici aceia întotdeauna) reuşesc să
identifice câte un fragment d i n
Ionescu s a u Urm uz, " rest u l l u m i i "
asistând la u n fel d e continuum de
clamatoriu, din care nu se încheagă
nici vreo poveste (vedem doar două
personaje părând să călătorească,
probabil cu trenul), nici vreun alt tip
de discurs coerent. Altfel, imaginile
sunt agreabile, iar evoluţia celor doi
i nterpreţi, remarcabilă prin profe
siona lism. L-am a d m i rat m a i c u
seamă p e Dragoş Pop, tânăr actor pe
care acum l-am " descoperit": înalt (de
când n-am mai văzut un bărbat înalt
pe scenele naţionale! ...), arătos (e o
combinaţie de James Stewart şi Cary
Grant în j uneţe), mişcându-se sur
prinzător de firesc şi de elegant, ros
tind clar şi inteligent, ba, pe dea
supra, degajând în chip natural u n
haz p e care ştie să-I controleze şi să-I
exploateze. Nu pot decât să sper că
vor descoperi, controla şi exploata şi
regizorii această pasăre rară nu mită
tânăr actor cu personalitate.

�
�

Alice Georgescu

"Muşatisme" În
P
a

rivind Titanic-vals reprogra
mat la România 1 , am fost ten
tată mereu să închid ochii si să
ascult doar replicile. Pe de o p rte,
pentru că scenogfafia era exagerat
de violentă în culori si
' forme. Pe de
altă parte, pentru că textu l n u este
defel datat, iar dialogurile sună per
fect actuaL ,,Alegeri l i bere: fiecare
votează cu cine vrea şi din urnă iese
cine trebuie! " E numai o mostră de
ce va să zică să ai talentul de a sesiza
metehne nevindecabile care - iată persistă şi după mai bine de j umătate
de veac. După ce s-a exersat în ma
niera Alecsandri (vezi Sosesc diseară,
replică la lorgu de la Sadagura), scrii
torul - având la activ şi schiţe u mo
ristice, şi versuri minulesciene - a ata
cat frontal, după modelul Caragiale,
însăşi instituţia familiei. " Patria cea
mică " a căpătat atunci, la 1 932, u n
portret în aqua forte care, de la pre
miera absolută a Naţionalului, avea
să cunoască o carieră glorioasă pe

actualitate

mai toate scenele tării. Partiturile
'
actoriceşti sunt extre m de ofertante,
iar galeria de interpreţi ai faimoaselor
personaje este i mpresionantă.
Revenind la spectacolu l TV în chesti
une, mi-ar fi plăcut ca Dinu Cernescu
- expert în montări Muşatescu - să fi
avut nebunia din tinerete,
' când a dat
acel Hamlet contempo ran apud Jan
Kott. Pentru a-1 actualiza pe Tudor
Muşatescu nici n u era nevoie de
geniu, fiindcă realitatea a operat deja
toate similitudinile, întrecând, chiar,
verva causticul u i comediograf. Cât
de bine s-ar fi potrivit, în locul ori
bilelor costume " de epocă ", nişte
haine " de stradă ", care ar fi anulat
graniţele temporale, oricum aneanti
zate de viaţa " m a i tare " ca i ma
ginaţia!
Dem Rădu lescu pare · să fi intuit
această posibilă viziune, fiind cuceri
tor de simplu în joc şi, tocmai de
aceea, mai formidabil ca oricând:
onest şi stoic totodată, suportând cu

ca ndoare a g res1v1tatea alor săi,
Spirache a l său înţelege să-şi ia
revanşa printr-o lucrătură " machia
velică", mai abilă decât cea organi
zată de a m b iţioasa sa consoartă,
Dorina Lazăr, care îşi dăruieşte eroina
cu u n temperament bine temperat.
Tamara Buciucean u este atentă la
hazu l repl icilor - verita bile m uşa
tisme de- raisonneur. Cesonia Postei
nicu evidenţiază afectarea şi preţiozi
tatea personaj ului, în timp ce Car
men U ng u rea n u m a nifestă o dis
creţie gracilă, concentrată în priviri.
Mihai Fotino adoptă o mască decre
pită. Mihai Constantin îşi face simţită
prezenţa, aşa cum Radu Duda i
rumpe intempestiv, cu elanul adec
vat spilcuitului ofiţer. Theodor Da
netti creionează în piruete scurte
imaginea " creatorului de imagine ",
cum s-ar chema astăzi specialistul în
măsluirea " alegerilor l ibere ".
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Wi l fri d e P i o l l et:

,,Cel mai bun
prieten al
dansatorului ... ' '
Wi lfride Piol let este ceea ce se n u m eşte, în orice dome n i u a l
a rtei, une g:rarde dane . Păru·l a l b îi confe ră d isti ncţie, zâ m betu l
ei i rad iază se n i nătate, i a r debitul verba l to renţia l te face să
reg reţi că nu ai în pe rmanenţă repo rtofo n u l d esch is. Pentru că
este o encicloped i e a m b u l a ntă d e ba l et şi risi peşte fă ră reţ i n e re
i nformaţii, refl ecţi i, a m i ntiri p reţioase. Deşi n u m a i d a n sează de
câţiva a n i , exe m p l ifică, cu eg a l ă u ş u ri nţă, l ucră ri ale " clas ici lor"
contem pora n i sau a l e lsadorei D u nca n .
Aţi petrecut astă-vară câteva zile în
România, la Constanţa, dar nu eraţi
pentru prima dată în ţara noastră.
Care au fost ocaziile anterioare ?

Prima dată am venit în România în
1 967, în turneu cu Opera din Paris.
Eram deja prim-solistă, şi tocmai îl
cunoscusem pe Jean Guizerix, soţul
meu. Era pe la sfârşitul verii şi am o
amintire minunată despre zilele ace
lea. A doua oară a fost acum vreo
zece ani, cu un spectacol în duet cu
Jean şi cu pianistul Pierre Pontier, pe
scena Operei din Bucureşti. Era iarnă,
era foarte frig pe scenă, spectatorii
stăteau cu paltoanele pe ei, iar noi
dansam piese de Balanchine, Merce
Cunningham şi Andy Degroat... Am
fost primiţi excepţional de către pu
blicul românesc, aşa că am păstrat
amintiri emoţionante.

De astă dată aţi colaborat cu Teatrul
de Balet " Oieg Danovski " din Con
stanţa, unde aţi susţinut un stagiu.
Despre ce a fost vorba, de fapt?

A fost un stag i u "deschis ", adică
d i rectoarea Ana-Ma ria M u ntea n u
mi-a cerut s ă fac. .. c e vreau eu. Am
c ţinut, deci, u n atelier despre modu l
� de a imagina corpul î n mişcare, căci
� este primul l ucru care trebuie luat în
considerare, înainte chiar de a abor
da un personaj; cu atât mai mult o
improvizaţie.

�
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Cum vi s-au părut membrii com
paniei?

Cu câteva excepţii, dansatorii au fost
foarte receptivi, s-au lăsat "îmblân
ziti " 'si, desi erau de niveluri felurite,
s-ilU ada tat cu bunăvoinţă noului
mod de l ucru. l-am admirat şi i-am
lăudat pentru aceasta, căci e un fapt
rar într-o companie importantă.

p

Aţi desfă�u rat, de-a lungul a
aproape două decenii, o carieră
exemplară de d:mse..Jse- toile la
Opera din Paris. Munca pedago
gică, la Conservatorul Superior de
Muzică �i Dans, pare continuarea
naturală a acesteia, dar aţi fi putut
deveni la fel de bine coregraf, de
exemplu.

Da, îmi place mult să montez, dar în
ultimii ani transformarea corpu l u i
dansatorilor, în timpul orelor d e
antrenament, mi-a acaparat întreaga
atenţie şi e pe cale de a deveni o pri
oritate. Păstrez în mi ne, totuşi,
oricând disponibil, u n potenţial de
interes pentru coregrafie, cu atât mai
mult cu cât exerciţiile mele " de bază "
sunt un "ferment" pentru această
activitate.

De-a l ungul carierei aţi întâlnit o
sumedenie de mon�tri sacri. Care
dintre ei v-a marcat cel mai mult?

L-a m c u n oscut bine pe Rudolf
Nureev, dar a r fi prea multe de spus,
în toate sen s u ri le, într-un singur
paragraf. Şi nici n u pun la socoteală
coregrafii printre monştrii sacri. La
N ureev îmi plăcea în mod special o
anumită trăsătură de caracter - fideli
tatea sa în prietenie -, iar chipul său
era unul dintre cele mai atrăgătoare
cu putinţă. M-au marcat m ulţi artişti,
din diferite motive, şi nu neapărat
dintre monştrii sacri.

Formaţi de aproape trei decenii
unul dintre rarisimele cupluri solide

·

de artişti - şi la acelaşi nivel profe
sional de excelenţă - cu soţul şi par
tenerul dumneavoastră, Jean Gui
zerix. Cum se poate ca doi soţi să
facă o carieră de prim rang, în ace
laşi timp?

Delicată întrebare, fiindcă dorinţa de
a dansa în cuplu rezistă cu greu vieţii
artistice în institutii. Este adevărat,
ceri de la parten e rul tău (soţ sau
soţie) m u lt mai m u lt decât de la
ceilalţi parteneri şi acest l ucru n u este
întotdeauna acceptat de cei dimpre
jur. Totuşi, când cuplul împărtăşeşte
aceeaşi dorinţă de perfecţionare, a
fost format de aceiasi maestri si
iubeşte aceleaşi l ucrări rezultatul, la
linia de sosire, este o armonie pro
fundă, de neînlocuit. Bazată pe o
îndelungată apropiere, în mai mare
măsură decât pe latura sentimentală,
această intimitate conferă entitătii
c u p l u l u i de dansatori a u ra sa d e
nobleţe, gravitatea sa, aş putea
spune.

,'

Ana Maria Munteanu a schiţat deja
planuri pentru viitor, care vă pri
vesc. Ce ne puteţi spune despre ele?

E puţin prea devreme să vorbim
despre aceste proiecte, dar sigur e că
sunt legate de u n Centru de Formare
Continuă şi se referă la cercetările, în
curs de efectuare în Franţa, asupra
a utonomiei dansatorului, datorită
noilor moduri de a percepe mişcarea
dansată. Am început deja să atrag în

11

acest proiect câteva persoane apro
piate şi care se ocupă de formarea
profesorilor de dans, aici, în Franţa.
De a ltfel, Ana Maria Mu nteanu mi-a
cerut să fac o lucrare cu dansatorii săi
în cursul actualei stagiuni, eventuali
tate pentru care există mai mu lte
posibilităţi încă nedefinite, dar de
data aceasta va fi vorba mai curând
despre un spectacol.

Care este sfatul cel mai preţios pe
care i l-aţi da unei tinere dansa
toare?

Să se obişnuiască să-şi considere pro
priul corp un instrument preţios, care
trebuie iubit şi respectat şi căruia tre
buie să-i ceară în schi m b informatiile
legate de sensi bil itate. Acest c� rp
este interlocutorul privilegiat, cel mai
bun prieten, cel care trebuie să ştie
să-i spună când o coregrafie nu e
bună sau când un balet e plin de
poezie. În mai mare măsură decât
publicul (indispensabil), decât core
g raful (necesar), decât profesorul
(esenţial), corpul este cel care-i va da
sentimentul că este o dansatoare
adevărată, o a rtistă. Trebuie să-şi
menţină trează toată cu riozitatea
pentru a-1 cultiva, pentru a-1 ajuta să
se exprime fără reticenţe. Lumea de
azi îi oferă posibilitatea de a-şi satis
face această curiozitate, iar ea nu tre
buie să şi-o reprime!

Vivia Săndulescu

Artiştii,
olarii si cronicarii

e câtva timp, diferiţi oameni de teatru au simţit
nevoia să realizeze spectacole pe cont propriu sau
în cadrul unor mici companii fără sală şi trupă fixe.
Asemenea spectacole, în realiza rea cărora m-am impli
cat de câteva ori şi eu, se fac cu un capital de entuziasm
care îl depăşeşte, de m ulte ori, pe cel financiar. Şi totuşi,
cu asemenea prilejuri, constaţi, de fiecare dată du reros,
că teatrul e şi o chestie de bani, nu doar de elan şi ta
lent. Nu întâmplător, prin teatrul zis alternativ s-au
impus atenţiei publicu l u i creatori care sunt mai abili în
găsirea sponsorilor decât în practica teatrală.
Lucrurile pe care le-am scris mai sus sunt cunoscute de
toţi cei care, fără să creeze propriu-zis teatru, fac totuşi
parte din "familie", roind în juru l lui spre a-1 comenta. Şi
totuşi mi-e dat să citesc că un spectacol teatral pe texte
poetice " suferă d i n l i psa regizoru l u i " . E perfect
adevărat. A fost realizat în regim a bsolut privat, cu ban i
puţini d e la o generoasă fundaţie, săracă ş i ea.
O i nformez pe tânăra prietenă cronicăreasă că au lipsit
n u doar regizorul "care putea elimina stângăciile", ci şi

.

�

un scenograf, un coregraf, un light-designer şi măcar o
săptămână de repetiţii în plus. Şi chiar un onorariu pentru protagonişti. Ce să-i faci ? "Ochiul l ucid din exterior"
costă. Asta o ştiu şi cronicarii. Dar ei se grăbesc să acuze
actorii " că simt nevoia să se facă propriii lor stăpâni " . Ce
frază aberantă! Condiţia unor asemenea spectacole
este impusă de precaritatea fondurilor şi de faptul că, în
ciuda ei, actorii vor să joace, să iasă din regimul insti
tuţional prăfuit şi să depăşească trufia lui: " Fără 50 000
de dolari nici nu mă apuc! ".
Mai gravă decât " stângăciile " actorilor m i se pare
tendinţa cronicarilor de a judeca, încă de foarte tineri,
acru, pornind de la premise de vi novăţie, ignorând con
textul în care se creează u n spectacol. Depăşirea, prin
risc asumat, a cadrelor învechite ale teatrelor privită
pieziş ca dorinţă (vinovată) de independenţă. Ă sta-i
pu nct de vedere de babă comunistă, nu de tânără
absolventă !
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adevărului

De dragul

gerea că trebuie considerată ca pro
dus finit care conţine, în datele lui
concrete, toate răspunsurile. N u cred
că este moral şi nici sănătos să judeci
altceva decât vezi cu propriii tăi ochi,
prin aceasta neînţelegând arborarea
u nor ochelari de cal. Nu a interesat
pe nimeni că poetul cutare a scris la
lumina l umânării, sau că i-a fost frig,
sau că nu a avut ce mânca. A existat
vreun critic literar care, în legătură cu
scrierile confraţilor dramaturgi, să
pună problema în termeni de genu l :
" Lasă-1, săracul, c ă n u a m a i avut hâr
tie să-şi termine lucrarea pe care o

om nul Gârbea îmi reproşează în
pagina anterioară că nu am
încurajat iniţiativa privată şi ten
tativa unui actor de a evada din sis
temul opresiv de stat. Vreau să-i spun
un sin9 ur lucru. Tatăl meu este stoma
tolog. In urmă cu nouă ani, s-a făcut
"propriul lui stăpân", adică s-a privati
zat. Consecintele? 1 se cer servicii la
standard ocddental, mult mai multă
muncă decât la stat şi, în orice caz, în
afară de curajul primului moment, mul
tă inventivitate. Sunt regulile capitalis
mului, pe care nu eu le-am inventat.
Cât despre opera de artă, am convin-

D

începuse. Nu ştiţi, oare, că ultimele
rânduri au fost mâzgălite pe margi
nea unui ziar?" ?
Si încă ceva. Domnul Gârbea mă ono
rează cu apelativul prietenă cronică
"
reasă". Ce datorii are prietenia, după
părerea dânsului? În opinia mea, să fii
prieten cu cineva înseamnă să te
încumeţi a-i spune drept în faţă tot
ce crezi despre el, chiar dacă unora
adevărul nu le pică bine. Eu· nu îmi
cruţ prietenii atunci când ştiu că nu
de compătimire au nevoie, ci de sin
ceritate.

Mirona Hărăbor
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,, ... o enormă iubire
pentru teatru ...' '
Între 9 şi 1 2 i u l i e 1 999/ Crist i n a D u m itrescu/ d i rectoru l Festiva l u l u i
Naţi o n a l d e Teatru d i n Româ n ia/ s-a aflat l a C h i ş i n ă u , î n vede rea
eventualei selectă ri a u n u i s pectacol d i n Rep u b l ica Moldova . La 9
octom b rie 1 999/ Cristi n a D u m itrescu s-a sti n s d i n -viaţă.
Sunteţi unul dintre cei mai impor
tanţi critici de teatru din România,
dar şi o inimoasă animatoare a pro
cesului cultural în genere. În cali
tatea dumneavoastră de director al
Festivalului Naţional de Teatru am
vrea să ne spuneţi câte ceva atât
despre istoria apariţiei acestei va
loroase manifestări1 cât şi despre
concepţia sa.

Istoria festivalului este veche, chiar
mai veche decât existenţa lui. De
cenii la rând, oamenii de teatru şi-au
dorit să aibă u n festival la Bucuresti.
Înainte de '89 existau festival u ri d e
teatru - unele, foarte importante - în
multe oraşe ale ţării. Ele erau accep
tate, tolerate, dar şi cenzurate (a
veam voie să vedem spectacole, dar
n u n i se permitea să organ izăm
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colocvii). La Bucureşti nu s-a aprobat
niciodată organizarea unui aseme
nea festival. Probabil, conducătorilor
de atunci n u le făcea plăcere ideea
unei concentrări a forţelor artistice, în
acelaşi timp, la Bucureşti. Pentru noi
era i m portant nu doar să vedem
spectacole, ci şi să ne întâlnim cu
oameni de aceeaşi profesie, d i n
aceeaşi arie, a teatrului, s ă avem u n
schimb de idei, s ă aflăm c e ne mai
preocupă, ce reuşim, ce nu reuşim.
Deci, istoria festivalului a fost mai
întâi istoria unei dorinţe. Apoi do
rinţa a fost pusă în practică foarte
repede, chiar în anii '90. Iniţiativa a
aparţinut U N ITER-ului, Secţiei de cri
tică, în acel moment condusă de
regretatul critic de teatru Valentin
Silvestru. S-a considerat firesc ca
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acest eveni ment important pentru
teatru să aibă trei " părinţi " : Ministerul
Culturii din România, Primăria capi
talei şi U N ITER. În ediţiile succesive
l ucrurile s-au mai schimbat din pune-.
t u l de vedere al reg u lament u l u i .
Ceea c e a rămas din primul moment
este necantonarea într-o temă. Dacă
festivalurile din tară au o anumită
temă - teatrul co ntemporan, drama
turgia românească, comedia etc. -,
Festiva l u l National de Teatru îsi
doreşte să real i zeze un fel de formu iă
concentrată a stagiunii care s-a în
cheiat, ca o pagină de sumar într-un
vol u m ce cuprinde momentele tea
trale cele mai im portante care au
avut loc în Bucureşti şi în_ ţară. De la
ediţie la ediţie, au fost, uneori, mai
m ulte spectacole din capitală; alteori,
mai m ulte din ţară. Aşa cum arăta
stagiu nea trebuia să arate şi selecţia
festivalului. Sigur că, la început, a fost
o formu l ă mai... colectivistă - ve
neam dintr-o " domnie" a colectivis
mului -, selectia
· fiind făcută de u n
g r u p de critici, ceea c e era şi bine, ş i
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rău. Era bine, pentru că îşi exprimau
punctu l de vedere mai mulţi oameni;
era rău, pentru că l i psea u n criteriu
unitar de selecţie, ceea ce este foarte
important. Model u l festiva l u rilor
străine (vorbesc de cele importante)
este de obicei cel cu un director
selecţioner. Sigur că responsabilita
tea se dublează, dar în profesia noas
tră nu se poate altfel.

În afară, bineinteles, de criteriul va
loric, ar mai fi' şi alte principii în
selectarea spectacolelor?

Esenţial este criteriu l valorii. El se
regăseşte şi în criteriile adiacente. U n
astfel de criteriu adiacent este cel a l
noutăţii. Există spectacole care n u
sunt perfect împlinite din punct d e
vedere artistic, d a r care au o propu
nere foarte interesantă, nouă, deo
sebită, ce merită atenţie, pentru că
reflectă o preocupare a tinerei gene
raţii. E firesc ca aceste spectacole să
figureze în selecţie. Tocmai pentru a
le găsi un loc corect poziţionat, la
ediţia anterioară a festiva l u l u i a m
creat, în afară d e secţiunea princi
pală, o secţiune n umită .,Teatru tâ
năr" (precizez: nu teatru de tineri,
pentru tineri sau de tineret; întâm
plător, regizorii erau tineri - doar
întâmplător). Era vorba de formu le
deosebite, noi. Cred că cel mai
potrivit titlu pentru această secţie ar
fi fost .. Un altfel de teatru ". Dar cum
PRO TV a re o emisiune care se
cheamă ..un altfel de jurnal ", n-am
vrut să călcăm pe tărâmuri deja mar
cate cu steguleţe şi de aceea a m
numit-o ..Teatru tânăr". Sunt specta
cole care atrag atenţia asupra unui
fenomen, asupra unei zone de inte
res; spectacole pe care, totuşi, n1,1 e
firesc să le punem lângă marile spec
tacole ale marilor creatori. Ar fi in
corect faţă de aceste spectacole ti
nere, fiindcă astfel le-am zdrobi şi nu
s-ar mai vedea scânteia aceea de
noutate si de interes; dar, în acelasi
'
'
timp, ar fi profund i ncorect să l e
ignorăm în selecţia care vizează pro
ducţia u nei stagiuni.

Ca să revenim la prima dumnea
voastră calitate, cea de critic: critica
de specialitate are menirea de a
evoca evenimentele, de a comenta
procesul teatral, sau, mult mai m ult
decât atât, îl poate orienta, direc
ţiona, influenţa? Dacă da, atunci cât
de substanţială poate fi această in
fluenţă?

Un comentariu bun, serios, făcut de
u n profesionist poate efectiv să
canalizeze atenţia creatorilor pe anu
m ite d r u m u ri. A comenta poate
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însemna, în condiţii ideale, o cana
lizare, o ordonare a eforturilor creato
rilor. Eu cred că este foarte necesară
critica de specialitate. Am motive,
temeiuri concrete să afirm că, pentru
regizori (vorbesc acum despre cei
mai talentaţi di ntre ei, n u despre
mediocrităţi), e necesară o privire !u
cidă, ceea ce se cheamă în presă
.. capul limpede ". Ei l ucrează, sunt în
interiorul fenomenul u i şi uneori pot
avea o imagine uşor neclară, uşor
deformată asupra a ceea ce fac. Le
este de real folos opinia unui profe
sionist - spun mereu acest cuvânt,
pentru că pericolu l cel mare e depro
fesionalizarea, care poate provoca
dezastre. Un critic profesionist poate
fi de foarte mare ajutor. Deţin aceas
tă mărturie de la mai m ulţi creatori.
Sigur, un regizor îşi poate alege u n
critic, doi s a u trei, în ca re crede.
Pentru că n u poţi lua în seamă abso
lut orice opinie, exprimată la un colţ
de stradă sau într-un colţ de rubrică.
Din păcate, şi în profesia mea sunt
foarte m ulţi impostori, veleitari, per
soane care îşi închipuie că a spune
"
"îmi place - nu-mi place înseamnă a
face critică de teatru.

Care este statutul criticului de tea
tru în România şi relaţia lui cu cre
atorul (sau creatorii) de spectacole?

În privinţa asta parcurgem acum un
moment care n u este foarte clar şi
nici măcar fast. Rămân în continuare
câţiva critici-reper, care, din păcate,
aparţin exclusiv generaţiei mele - o
generaţie nu foarte vârstnică, dar
extrem de matură. Critici tineri sunt
foarte puţini: doar câteva voci care
merită şi primesc atenţie de la crea
tori. Dar nu mai există o generaţie
nouă de critici. Şi e păcat, pentru că
asta e o profesie care se învaţă în
timp şi se învaţă greu; presupune,
evident, vocaţie, dar şi studii de spe
cialitate.

Aţi anticipat răspunsul la o între
bare pe care o pregătisem: dacă
critica de teatru presupune neapă
rat o pregătire specială. La noi,
bunăoară, majoritatea celor care
profesează în domeniu au studii de
jurnalistică, de filologie, cunoscând
teatrul din exterior, nu din interior.
Probabil că ar fi vorba, în fiecare caz
luat în parte, şi de gradul de perspi
cacitate, de inteligenţă al persoanei
respective.
Nu se poate face critică de teatru,
cum spuneam, decât pornind de la
vocatie; în ultimă instantă, e o ches
'
tiun e de gust, de discern ământ, care,
ce-i drept, nu ţine de fac u ltatea
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absolvită. Facultatea, însă, te învaţă
să-ţi utilizezi g ustul, discernământul,
să înţelegi de ce ..îţi cad ochii " pe un
spectacol şi n u pe celălalt. Îţi dă un
instrumentar, care este foarte impor
tant în profesie. Mai trebuie să ai şi o
enormă iubire pentru teatru. Un critic
care nu iubeşte teatrul se condamnă
singur la sterilitate. Nimic n u este mai
grav, mai deprimant în câmpul artei,
al culturii, decât sterilitatea. Reve
nind la întrebare, în ultima vreme
critica de teatru a început să se con
funde cu o formă mai agreabilă de
jurnalism. A început să se confunde
articolul de teatru cu orice cursiv, foi
leton, reportaj care vorbeşte despre
teatru. N u-i acelaşi lucru. E o greşeală
care poate fi pericu loa să, poate
provoca, în timp, dezastre. Dacă se
uită că pentru această profesie îţi tre
buie specializare, se ajunge la situaţia
ciudată că la o crimă produsă într-un
foaier de teatru este trimis criticul de
teatru, nu poliţistul sau detectivul.
Reciproca este şi ea valabilă: dacă în
spaţiul acordat teatrului într-o revistă
sau într-un ziar găseşti numai ştiri
despre câţi copii are o vedetă sau ce
a mâncat la prânz o altă vedetă, se
face o confuzie gravă şi ziaristul care
scrie despre aceste fapte d iverse
ajunge să aibă senzaţia că este ziarist
de teatru, deci critic de teatru. E u n
d r u m periculos, p e care ne aflăm, d i n
păcate. Eu s u n t o natură optimistă şi
cred că adevărul se despa rte tot
deauna de minciună; uneori, însă, are
nevoie să fie ajutat.

Dacă am ajuns pe terenul minat al
eticii profesionale, până unde poa
te merge subiectivitatea unui critic
de teatru? Pentru că, dincolo de
profesie, criticul este un om care are
anumite predilecţii, simpatii, anti
patii.
•.

Să ne lămurim! Când e vorba de sim
patii "civile", de faptul că actorul X
este foarte simpatic şi spune bancuri
cu mare haz în societate, dacă eu
sunt u n critic profesionist - subliniez
asta -, lucrurile sunt foarte simple:
actorul X îmi va fi în continuare foarte
simpatic, îl voi invita acasă de ziua
mea, mă voi d uce la el de ziua l u i
dacă mă v a invita; dar, văzându-1 pe
scenă, voi şti cu mare precizie dacă a
fost bun sau nu. Aici simpatiile nu au
nici o legătură. Şi vă asigur că n u tre
buie să faci nici un efort, lucrurile se
desenează foarte clar. Ca să dau un
exemplu simplu până la a deveni
simplist: un părinte care îşi adoră
copilul, dar este totuşi lucid, îşi poate
da seama că fata lui, care în timp ce
se piaptănă, cântă, nu este America
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da Licurgi. E cam acelaşi lucru.
Simpatia e una, aprecierea profesio
nală faţă de un artist - alta. N-au
legătură. Sigur, l umea e mică, ştim
u n u l despre altul o g ră madă de
l ucruri ... Poate fi un actor de proastă
calitate umană ... Dar, atunci când îl
vezi pe scenă şi îţi dai seama că e
foarte bun, nu se poate să te sin
chiseşti de faptul că ai auzit că se
poartă u rît cu mama lui. Nu-ţi place
ca om, nu-l inviţi la aniversare, nu te
măriţi cu el, nu-l adopţi ... Dar nu poţi
să nu-i recunoşti valoarea artistică
incontestabilă pe scenă, dacă o are.
Trebuie, ţine de profesie să-I apre
ciezi la justa valoare.

Care sunt problemele care îi pre
ocupă pe criticii teatrali din Româ
nia la ora actuală? Care sunt moti
vele lor de îndoială sau de satis
facţie?

Eu sunt o persoană mai antipatică,
adică foarte rigu roasă. N-am să
vorbesc despre ceea ce îi preocupă
pe alţi critici, fiindcă s-ar putea să
greşesc. Am să-mi permit să vă spun
ce mă preocupă pe mine în calitate
de critic de teatru. Sigur, ceea ce mă
preocupă pe mine poate că e
împărtăşit de unii critici, dar nu e îm
părtăşit de alţii. Am început să vă
răspund indirect la această întrebare
vorbindu-vă despre tinerii care pă
trund - sau, d i n păcate, nu prea pă
trund - în profesia mea. Vă mărturi
sesc că sunt îngrijorată. Termină ex
trem de m ulţi absolvenţi Teatrologia
în momentul de fată, ceea ce e bine;
d u pă care n u mai ştii nimic despre ei,
mai apoi afli că s-au a ngajat la nu ştiu
ce firmă. Sigur, fiecare îşi conduce
barca asa cum <:rede, dar mă întreb:
'
de ce a u mai făcut facultatea? Cred
că este o confuzie initială
la nivelul
'
opţiu n ilor, care e gravă. N-am nimic
îm potriva faptu l u i că u n i i d i ntre
absolvenţi îşi descoperă d upă aceea
o altă vocaţie, un alt interes, inclusiv
cel legat de o viaţă mai îndestulată.
Un critic de teatru nu câştigă m ult, e
limpede. Şi, să fim lucizi, nicăieri în
l u me un critic nu câştigă cât u n
industriaş. Asta e . Meseria asta o faci
pentru că nu poţi a ltfel, pentru că
simti că nici un alt domeniu al vietii
profesionale nu te-ar îmbogăţi şi n u
ţi-ar da sentimentul de bucurie pe
care-I poţi avea practicând-o. Dacă
nu ai o teri bilă d ragoste pentru
teatru, e greu s-o faci, pentru că e o
meserie su prasolicita ntă, în care,
dacă eşti om cinstit (a nu fi cinstit nici
n u intră în discuţie pentru mi ne),
u m bra unei îndoieli te urmăreşte
mereu, eşti preocupat, obsedat de
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ideea de a nu greşi (sigur că putem
greşi toţi, e omeneşte); e o meserie în
care trebuie să te fereşti mereu de u n
pericol. Profesia aceasta este de fapt
un exerciţiu al puterii. Un exerciţiu a l
puterii poate corupe dacă este prost
condus, prost "suportat", poate să-I
pervertească pe critic şi să fie u n
lucru extrem d e grav. Dacă îţi alegi o
meserie care e pe muchie de cuţit şi
mereu va fi asa, atunci această
a legere trebuie ' să fie extrem de
motivată. Trebuie să nu ai de ales, de
fapt - să fie asta sau nimic. Ei bine mă întorc la răspuns după o paran
teză cam lu ngă -, mă îng rijorează că
sunt foarte puţi ni critici de teatru. Ce
mă mai preocupă privitor la viaţa
teatrală e faptul că nici regizorii n u
mai s u n t atât d e m ulţi. Rămân în con
tin uare regizorii importanţi, catego
ria grea. Dintre tineri abia acum, în
ultima vreme, se ivesc nume intere- ,;;;
sante. Stăm cu pumnii strânşi ca ei să �
evalueze pe seama promisiunii de �
început, ca noi să nu greşim punân- c5
d u-le pe umeri o povară prea g rea de o
speranţă, de admiraţie; să nu-i .E
lăudăm (e o greşeală pe care o facem
de m ulte ori: îi lăudăm în exces) deli nesc are o mare nevoie de reformă.
Acum funcţionează, într-un mod
rant pentru ceva ce este doar o
promisiune. Bieţii tineri creatori n u foarte ciudat, pe două sisteme con
m a i îndrăznesc s ă iasă din c e înce comitent. Teatrele de stat adăpos
puseră, ca să nu pia rdă temeiu l de tesc nuclee de trupe particulare. Nu e
laudă. Suntem vinovati dacă ei se normal. fn acelaşi timp, e firesc ca u n
plafonează înai nte de a se dezvolta. reg izor s ă prefere s ă lucreze cu
Din nou e o chestiune de respon a n umiti
, actori. Dar a r trebui ca soci
sabilitate. Ce mă preocupă, bucurân etatea să ofere posibilitatea alterna
d u-mă în acelaşi timp, e faptul că, tivei. Ceea ce e încă greu de închi
puit. Se încearcă pe ici - pe colo, dar e
independent de nivelul real a l unei
stagiuni - mai înalt, mai coborît (să greu. Cred că ar fi important să se
fim lucizi: capodopere nu se ivesc la creeze posi bilitatea unei alternative
tot pasul; dacă s-ar ivi, cred, n u le-am
reale.
mai spune aşa)-, există încă o sevă
puternică, un flux de vitalitate în Aţi avut ocazia să vedeţi mai multe
teatrul românesc. Şi el, bântuit de spectacole ale teatrelor noastre, pe
mode, ca orice teatru din l ume, le parcursul câtorva ani. Consideraţi
depăşeşte, totuşi, mereu. Pentru că că teatrul din Basarabia are un anu
există în el o forţă care nu se poate m it specific? În ce ar consta el?
plia mărunţel în tiparele u nei mode. Există o bază de teatru foarte solid,
Mai vine o modă, trece, el se de;zvoltă de şcoală foarte bună. Sigur că, siliţi
în continuare, reţinând d i n acea decenii la rând să "înoate" în acelaşi
modă ceea ce era viabil, necesar. tip de teatru, neavând posibilitatea
să i noveze, era firesc ca tinerii să
Asta este im portant.
a runce peste bord tot ce a fost, ca să
Dacă ar fi să puneţi un diagnostic al încerce altceva. În principiu, e foarte
stării actuale a teatrului românesc, bine. Dar de aici rezu ltă u n prim
spectacol vesel, a m uzant, plin de
care ar fi el?
Din punct de vedere artistic, trăim o
interes, apoi u n al doilea spectacol
stare de normalitate. Ceea ce nu este care nu face decât să urmeze trena
neapă rat u n compli ment. În a rtă, celui dintâi, d upă care se ajunge la u n
prea m ultă normalitate e suspectă. conformism a l nonconformismului.
Nimic mai fără de finalitate decât
Oricum, nu e un diagnostic grav. Din
punct de vedere administrativ, trăim
nonconformismu l urmat în mod con
o stare de incertitudine. Nu mă refer formist! Ceea ce cred că trebuie să
la lipsa de bani - suntem toţi cufun facă teatrul din Basarabia este să se
daţi în aceeaşi criză. Teatrul româ- scuture de complexe - de pildă, com-
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plexul teatru lui stanislavskian, care
nu e un com plex, ci un atu. Pe
această bază se poate clădi la ne
sfârşit, se poate pune fantezie, forţă
novatoare. N u este o tară, ci, dim
potrivă, e o zestre i mportantă. Ar tre
bui să se scuture şi de complexul de a
nu fi parcurs la vreme nişte expe
rienţe novatoare. Aici există o forţă
extraordinară de teatru care trebuie
acceptată de creatori ca atare, cu
seni nătate, fără vanitate - ea n u d uce
nicăieri -, dar şi fără desconsiderarea
pe care sunt tentaţi s-o atribuie pro
priilor forţe. Am constatat că (şi acum
voi spune l ucru ri neplăcute, dar
datoria unui prieten este să le spună,
pentru cele plăcute se găsesc alţii), în
măsura în care va continua încer
carea de a se imita modele, marea,
reala forţă artistică pe care o simt n u
va fi folosită decât la a zecea parte
din ce ar putea fi. Cred că momentul
în care creatorii vor reuşi să se scu
ture de nevoia de a fi inovatori cu
orice preţ va fi c lipa supremei
împli niri. Am să dau exem plul lui
Peter Brook - pe care n u văd cine I-ar
contesta - care, după ce a parcurs
toate încercările novatoare, fiind tot-
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dea una pri mul, a aj uns acum la o for
m u lă de teatru de o s i m p l itate
extremă, dar care reuşeşte să fie tul
burătoare cu fiece moment scenic.
Te uiţi cu stupoare, ai senzaţia că pe
scenă n u se întâmplă n imic, nu ştii
de ce eşti tulburat; n u ştii de ce,
plecând de la teatru, n u te gândeşti
decât la ce ai văzut şi parcă eşti mai
puternic sufleteşte şi poţi su porta
mai uşor mediocritatea vieţii. Când
pe scenă se ajunge la o astfel de sim
plitate, care e rezultatul u nor acu
mulări, este u n moment extraord i nar
de împl inire. Când tinerii creatori din
Basarabia vor avea curajul să elimine
din spectacole m u lte elemente pa
razitare, ei vor ajunge să se exprime
într-adevăr în formula cea mai feri
cită.

Şi fiindcă aţi venit cu o misiune spe
cială - aceea de a selecta un specta
col ·din Republica Moldova pentru
Festivalul Naţional de Teatru din
România -, care sunt impresiile de
la spectacolele pe care le-aţi văzut?
În cazul când consideraţi întrebarea
prematură, o lăsăm pentru mai târ
ziu.

Dina G h i m p u

d e a n i d e l a m oa rtea l u i Teod o r Mazi l u

O

A

E prea devreme să vă răspund. Aş
vrea să fac o precizare, privitor la
selecţie - din nou mă voi scuza pen
tru franchete,
d a r forma mea de
'
respect este adevărul; îmi pare rău,
dar alta nu cunosc: voi l ua un specta
col numai în măsura în care voi con
stata că el stă bine, cu demnitate,
alături de celelalte opt care vor fi în
selecţie. Nu am crezut niciodată în
prietenia, iubirea, solidaritatea expri
mate prin rabat. În a rtă nu se face
rabat. Nu faci rabat decât u n u i copil
sau unui neputincios. Nu vreau să
ofensez pe nimeni, făcând rabat. Nu
vreau ca un spectator din Bucureşti
să spună: "Ei, săracii, au venit şi cei de
la Chişinău!". Nu există motive să ne
considerăm unii mai grozavi ca a lţii.
Există stag i u n i b u ne şi stagiuni
proaste şi la d u mneavoastră, şi la noi;
există teatre care sunt în dezvoltare,
a ltele care sunt în stand-by, iar
altele... Se întâmplă ... Dacă voi lua un
spectacol, l ucru încă nedecis în
momentul de faţă, vă asigur că, din
punctul meu de vedere, el va sta per
fect alături de celelalte.

veam 1 2 a n i când Lucian
Pintilie ad ucea la ram pă

Proştii sub clar de lună,

însoţindu-1 de o a u ră teribilă. Era
însăşi aura modernităţii, conferită de
regizor unui autor care-şi are azi pro
pria-i aură de clasicitate, provenind
dintr-o clarviziune genială. E drept,
acest lucru avea să se impună în timp.
La acea vreme pur şi simplu fascina
insolitul personajelor şi, n u în ultimul

aventură

rând, extravaganţa unui dans occi
dental, twist, adus pe scena realis
"
mului socialist".
Pentru prolog ar fi potrivit, acum, u n
ritm de rap, perfect adecvat subiectu
lui, mai actual ca oricând: î n afaceri
"
necurate se băgase,/ Dar gingăşia şi-o
păstrase/ Cu fiece potlogărie/ El câş
tiga în gingăşie". Versurile intenţionat
şchioape portretizează (avant la
lettre) un personaj generic, devenit
erou al prezentului. Un prezent al de
gradării valorilor, miraculos anticipat
de comediograf, care a intuit până şi
involuţia societăţii în tranziţie".
"
Maestrul s-a grăbit să se retragă în
eternitate, iar realitatea s-a precipitat
să se conformeze ficţiunii. Astfel, ceea
ce ieri putea trece drept o simplă
figură de stil s-a dovedit a fi o maladie
a secolului. Diagnosticată prompt şi
amendată caustic, constituită în para
lel cu teatrul absurd ului, farsa tragică
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estetică

ori antil iteratura" l u i Mazi l u loca
"
lizează criza existenţială în însăşi
conştiinţa individu lui, anticipând pe
cale livrescă tendinţa vertiginoasă de
disoluţie a umanităţii: cinismul e la
mare preţ, a pa renţele nu mai in
teresează, fătărnicia a devenit coche
tărie, caprici u nebun, esenţa e mistifi
cată. Parvenitul merge înainte fără
scrupule, dar priveşte înapoi cu nos
talgie. Libertatea a buziv înţeleasă şi
democraţia demagogică permit pro
liferarea mental ităţii egolatre. Me
canismul psihic al d uplicităţii morale
îl anulează pe individ. De unde şi
inconştienţa criminală" care împinge
"
omenirea la a utod istrugere. Com
plexa operă a lui Teodor Mazilu - care
aşteaptă noi şi noi exploratori - se
plasează într-un arc de boltă susţinut
de Caragiale şi Eugen Ionescu.

Irina Coroiu
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E;3

un ui artist

,,Bunicul

"

ste foarte greu să vorbeşti despre un Artist. Despre
acesta vorbeşte opera lui. Iar opera marelui actor şi
profesor Dem Rădulescu a fost BUCURIA. Bucuria
de a se juca, bucuria de a fi, bucuria de a fi actor, de a juca,
de a fi .,în spectacol " .
Dem Rădulescu omul, actorul şi profesorul a fost u n
SPECTACOL.
Vital, spontan, timid, demn şi generos, cu o intuiţie ieşită
d i n comun, cu o i maginaţie demolatoare şi cu u n
excepţional simţ a l esenţialului, cu inimitabile exempli
ficări şi cu unice comparaţii între teatru şi realitate, intrate
deja în legendă, Dem Rădulescu a fost un FENOMEN.

E

Pe scenă, în filme sau la televiziune era de un profesio
nalism desăvârşit, disciplinat şi chiar sever. La şcoală, ulti
ma lui generaţie de studenţi - a zecea - îl poreclise
.. Bunicul ".
.,Bunicul " îşi iubea studenţii şi-i apăra, îi ajuta să-şi câştige
încrederea în ei şi le dădea cu raj, îi învăţa să iubească
teatrul şi să-şi respecte înaintaşii, de care el vorbea mereu
cu veneraţie. Bunicul îşi învăţa .. nepoţii " să viseze.
Puţină lume ştie că visul lui din ultimii ani era să joace în

Regele moare.

Acum, regele comediei a murit.
Adio, Majestate!

George lvaşcu
P.S. Stimaţi colegi, regii nu mor, ei intră În istorie. Teatrul
românesc mai are regi şi regine. Să Încercăm să-i omagiem
cât mai sunt printre noi.

'
Dom profesor
em Rădulescu povestea unde
va în ce împrejurare s-a ales cu
porecla de .,Bibanu ". Care nu-i
plăcea deloc. Chiar îl scotea din sărite.
Am fost de faţă când un oarecine, un
.,admirator", i-a strigat pe stradă: .,Să
trăiască Biba n u, artistul nostru!", si
'
Dom' Profesor s-a schimbat la faţă, îi
mai lipsea puţin să se ia la harţă, să
reactioneze violent. Nu stiu
dacă-si
'
'
'
mai aduce aminte cineva ce duel d e
replici a ieşit când un ziarist foarte
tânăr - dotat cu bune i ntentii si
dorind să vorbească de bine des re o
mare vedetă comică - a avut neferici
ta inspiraţie să-i confunde porecla cu
renumele. Dom� Profesor nu 1-a iertat
niciodată. El nu era o vedetă .. popu
lară " . Nu se oprea pe stradă la fiecare
câţiva paşi să mai stea de vorbă cu
unul şi cu altul, nu intra prin restau
rante aşezându-se, pe rând, cam pe la
toate mesele, nu gesticula şi nu vor
bea tare în publ ic. Aproape că-ţi
venea să te întrebi: ce fel de vedetă o
mai fi şi asta?
De fapt, era un mare actor. Inzestrat,
pe deasupra, cu o forţă comică devas
tatoare. Avea geniu comic. Şi chiar în
spectacolele acelea ocazionale .. pâinea noastră cea de toate zilele" pe care nu le iubea, Dom' Profesor
făcea câte-o dinamită de umor din
texte inofensive şi dietetice. A jucat,
din tinereţe, alături de cei mai mari, în
marile spectacole ale Naţionalului. A
făcut filme memorabile si emisiuni de
radio şi televiziune absol t originale. A
avut aproape întotdeauna cât a vrut,

deşi el ar fi vrut ceva mai m u lt...
Cumpăra obiecte inutile, era un in
vestitor ridicol şi plin de farmec.
Dar visul lui cel mai înalt a fost să fie
profesor. Şi a fost un excelent profesor
de teatru, pentru că a creat şcoală şi a
avut elevi... Fără aceste două compo
nente, nu poţi fi profesor, niciodată şi
nicăieri. Dem Rădulescu ştia mai mult
teatru decât avea prilejul să arate pe
scenă. Avea o percepţie extraordinară
a teatrului. Ţin minte că, jucând rolul
principal într-o comedie a mea, după
câteva repetiţii a început să-mi poves
tească piesa. Doamne, de ce m-am
repezit s-o scriu eu înainte? Dac-o scri
am după ce mi-a povestit-o Dom' Pro
fesor ar fi iesit o comedie senzatională.
El a stabilit 'o relaţie între personaje la
care nici n u visasem. El a .,văzut" totul
în mod comic şi teatral. Iar replicile lui
spontane, Dumnezeule, ce invenţie
comică, ce fantezie fără margini!. ..
Pe vremurile de ..aur", Dom' Profesor
era extrem de vulnerabil: duşma nii lui
- pentru că, slavă Domnului, avea des
tui... - care nu reuşeau să-I atingă pe
scenă, îl loveau în visul lui de-a fi profe
sor... L-au ţinut încătuşat nu ştiu câtă
vreme pe banca conferenţiarilor. Cum
o să-I facem profesor pe .,Bibanu?", ar
gumentau ei, cu subtilă ironie. Numai
că nu trebuiau .,să-I facă". Dom' Profe
sor era profesor. El se comporta cu u n
fel d e demnitate profesorală. Nu s e bă
tea cu nimeni pe umeri şi privea cu dis
preţ orice gest de intimitate balcanică.
El spunea bancuri - şi pe scenă, şi în
societate - pentru că aşa voia el, dar

§
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ştia foarte bine că ceea ce spune sunt
bancuri ...
Îmi amintesc că juca într-o comedie de
mare succes: rămâneau în fiecare
seară fără bilete două, trei sute de
solicitanti. Si, în culmea succesului, a
'
decis bn 1sc si a anuntat directia teatru
lui că, de săptămâ n a u rmătoare, nu
mai joacă! Motivul? 1 s-a părut că un
director adjunct - os de mitocan, care
socotea că dacă eşti director peste
artişti eşti mai important decât ei - nu
1-a salutat cu destulă deferenţă ...
Sigur că vedetele au şi hachiţe. Rar am
întâlnit un hachiţos ca Dom' Profesor.
Poate că de aceea şi-a ridicat în cap
atâta lume, mai ales ziarişti, dintre care
unii i-au făcut zile amare. Mai târziu,
aceştia I-au reg retat, dar fără să
înţeleagă că actorii trebuie iubiţi cât
sunt în viaţă, nu după aceea ...
Deşi abia ne-am despărţit, a început să
mi se facă dor de hachiţele lui Dom'
Profesor. l le iert pe toate; cu o singură
excepţie: n-o să-i pot ierta niciodată
hachiţa aceea cu care, trist şi nefericit,
abătut şi fără speranţă, a lăsat totul în
câteva secunde şi s-a dus să moară
puţin ...

Aurel Storin

de teatru

Copilul
E D M ENTA

AN DREI Ş E R BAN

Lumea magică
d i n spatele corti nei

L

umea magică din spatele cor
tinei se înscrie într-o serie im

portantă de volume, publicate
de Editura U NITEXT şi în care regizorii
sunt personaje sau autori: Spaţiul gol
de Peter Brook, Spre un teatru sărac
de Jerzy Grotowski, O poetică a artei
actorului de Ion Cojar şi Însemnări
contradictorii de Valeriu Moisescu.
Autorul, Ed Menta, regizor, doctor in
filosofie, profesor de teatru la Cole
g i u l Kalamazoo d i n Michigan, ne
propu ne u n portret în mişcare.
Formula de abordare este complexă,
cuprinzând însemnări, opinii critice,
comentarii, mărt u rii, un j u rnal de
repetiţii. Evocarea biografică se axea
ză în principal pe operă şi mai puţin
pe faptele vieţii private. Capitolele
sunt bine articulate, cu titluri simple şi
sugestive: " Şerban şi vechii greci ",
"
" Şerban şi Cehov , " Şerban şi Noul
fabulism ", "Serban în anii '90". Andrei
Şerban a sosit în America graţie întâl
nirii la Festivalul de la Zagreb cu Ellen
Stewart, care, după ce i-a văzut spec
taco l u l Nu sunt Turnul Eiffel de
Ecaterina Oproiu, încununat cu Ma
rele Premiu, i-a acordat o bursă prin
Fundaţia Ford. Descins la New York în
1 969 "cu trei cămăşi şi două perechi
de panta loni ", Şerba n a devenit

teribil al

•
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avangardei

" copi l u l-minune a l avangardei în
teatrul american " . Menta surprinde
etapele "contaminării " lui Şerban de
climatul socio-cultural american, cu
momentele sale de derivă si derută,
de căutare şi certitudine. Su t expuse
subtile observaţii legate de clipele
dificile ale "adaptării" şi de rolul pro
tector -a lui Ellen Stewart - această
"
" Mutter Courage , cum a n u mit-o
Peter Brook. lată cum şi-1 aminteşte
directoarea pe Şerban, la orele de im
provizaţie cu cei zece actori pe care
ea îi pusese la dispoziţie: " Era crispat.
L-am văzut într-o zi la un exerciţiu de
clasă, cu cravată şi costum, mergând
pe spatele unei actriţe întinse pe jos 
era furios că trebuie să o facă. L-am
pus să îşi scoată haina şi cravata " .
Regizorul s-a apropiat de mişcarea
experimentală de la Open Theatre,
Bread and Puppet şi Performance
Group. De asemenea, a fost cucerit de
dansul modern al lui Merce Cunnin
gham. A străbătut America, de la Min
neapolis la Seattle, de la San
Francisco la Houston. Exegetu l ame
rica n reliefează spiritul de înnoire
adus de Şerban, care spune: "Venind
aici în anii '60, mi s-a părut că liberti
najul avangardei - pentru care impor
tant era să-ti dai frâu l i ber senti
mentelor, să fumezi droguri, să fii ple
tos - e de fapt de suprafaţă. Ceva din
mine e mai degrabă legat de disci
plină şi intensitate decât de această
libertate şi acest l iberti naj ". Specta
colele realizate la Teatrul La Mama
consolidează prestigiul acestei cita
dele a inovaţiei, revitalizează o miş
care ameninţată de obsesia noului,
de dorinţa de a epata, de pericolul de
a confunda atitudinea contestatară
cu exhibitionismul. Arta ud, o sursă de
inspiraţie' pentru americani şi model
tutelar pentru Andrei Şerban, încă din
studenţie, "va fi salvarea ". După suc
cesul de public şi de critică cu Ubu şi
Arden din Kent, care oferă noi punţi
de înţelegere a acestui reformator al
teatrului modern, i se va spune
"
" stră lucitul tânăr regizor român .
Spiritul critic al lui Andrei Şerban în
receptarea lui Artaud se dovedeşte
regenerator, mai. ales după realizarea
capodoperei Fragmente di ntr-o

n
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trilogie greacă, prezentată în turnee
de tri u mf în Europa şi Orientul
Mijlociu. Fascinaţi de această ipostază
scenică a utopiei lui Artaud, criticii
decretează: " Şerban e un gigant şi
face teatru ca atare ", " e cea mai
robustă forţă regizorală din teatrul
american ".
Avangardei americane, dominată de
contestarea politică şi socială, obosită
de viziu nea factologică, de supra
licitarea cotidianului, Andrei Serban îi
aduce concentrarea şi experienţa de
ordin spiritua l a l u i Brook şi
Grotowski. Prin Serban, remarcă
Menta, experime n t u l se deschide
puternic către publicul larg. Para
doxal, el face u n teatru de artă popu
lar, comunicând la niveluri miste
rioase, dincolo de cultură şi civilizaţie,
cu ceea ce este etern şi fundamental
în om.
Menta ne oferă informaţii şi despre
procesele interne ale creaţiei, sta
bilind filiatii, circulatia unor motive si
simbol u ri : Astfel, este schitată
nu
'
numai istoria Trilogiei, dar şi preisto
ria ei. în acest sens, o experienţă de
terminantă a fost participarea l u i
Şerban, c a asistent de regie, l a Or
ghast şi practica la Centrul Internaţio
nal de Cercetări Teatrale de la Paris,
condus de Peter Brook, cel care 1-a
sfătuit "să pună o piesă într-o limbă
uitată " . Un pă rinte-g h id, care 1-a
obligat să devină el însuşi. Pentru
Serban, Brook este momentul de
�eflecţie; dispare neîncrederea, cris
parea, i se risipeşte orgoliul. " Mi-a
schimbat pur şi simplu cursul vieţii.
Nu mă întrebasem până atunci ce
caut în teatru. Lucram pur şi simplu
din plăcere, ca majoritatea oamenilor
de teatru ... Dacă am l ucrat cu Brook
nu înseamnă neapărat că am găsit
răspunsurile şi soluţiile, ci doar m-am
întrebat: Ce caut eu în teatru? De ce
mijloace dispune teatrul? Ce pot eu
să fac?". Un capitol important este
dedicat tentativelor sale de re-ceho
vizare a lui Cehov. Afi nitatea sa spe
cială cu acest autor are în primul rând
o conotaţie biografică: " N u voi fi
niciodată a ltceva decât un artist în
exil şi pentru mine a mon.ta Cehov e
ca şi cum aş merge acasă. Imi e foarte
39
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drag, foarte apropiat, îmi revăd fami
lia, rudele, îmi amintesc de copilărie".
Cucerit de originalitatea regizorului
în reevaluarea contemporană a clasi
cilor, după ce vede Regele cerb şi
Femeia şarpe de Gozzi, Mei Gussow
de la " New York Times" inventează u n
termen care v a face vogă: noul fabu
lism, un amalgam de genuri de spec
"
tacole, celebrând teatralitatea însăşi,
în care se întâlnesc măştile, ames
tecul de teatru asiatic cu arome de
commedia dell'arte, stiluri diferite de
interpretare actoricească şi muzicală".
Cartea păstrează imagini memora•

b i l e n u n u ma i a l e spectaco lelor,
d a r şi a_l e s pectacol u l u i A n d rei
Şerba n. I ntr-un captiva nt ca pitol,
un j u rn a l de repetiţii l a A 1 2-a
noa pte ne face să vedem cum se
n a şte " acel a mestec de modern şi
e pocă " ,
festi n u l vizual foa rte
"
eclectic şi postmodern i st " , c a re
este pecetea sti l u l u i l u i A n d rei
Şerba n.
Cele 200 de pagini de comentariu, la
care se adaugă o cronologie a
montă rilor realizată de redactorul
cărţii, criticul Irina Coroiu, ne dau
dimensiunea anvergurii acestui des-

ludmila Patlanjoglu

de teatru

Antiteze
ou-ul n umărului 3/2000 a l
revistei UitimaT" (editată la
"
Târgu-Mureş de Fu ndaţia
Dramafest şi având ca subtitlu "alter
native în cultura teatrală") este o an
chetă. Demonstratia si calculele sunt
făcute în sprijinul proiectu lui Fun
daţiei Dramafest de a înfiinţa, la
Bucureşti, u n teatru, Teatrul Direkt, ca
re să promoveze piesele scrise în ulti
mii cinci ani şi negratulate cu atenţia
cuvenită. Totuşi, citind tabelele publi
cate de revistă, mă întreb dacă nu
cumva procentele în favoarea textului
nou nu ar mai scădea în cazul în care
am elimina din cursă piesele cu va
loare mai modestă. Dacă este asa, ce
.va face Teatrul Direkt: va monta orice,
numai text nou să fie? La urma urmei,
acesta nu înseamnă obligatoriu scri
itură izbutită, originală, teatrală. Iar, pe
deasupra, talentul nu poate fi coman
dat, nici măcar educat. Pe de altă
parte, text bun nu presupune şi spec
tacol bun. Atunci, la ce... bun? Poate
măcar o să se promoveze, în sfârşit,
piesele premiate de UNITER şi de alte
concursuri de dramaturgie contem-

C

Mă sti

cu

teză

porană a utohtonă (de exemplu:
"), texte pe care
" Camil Petrescu
descoperitorii lor aproape că le-au
uitat.
Ce a ltceva mai cuprinde " UitimaT"?
Un grupaj foarte captivant de articole
despre telenovelă, cu frânturi de
declaraţii ale unor iubitori ai genului
(cum a început şi cum continuă " ne
bunia cu telenovelele" în România şi
abroad, care îi este publicul, cum este
el atras şi menţin ut, clişee, locuri
comune, valori promovate). Articole
substanţiale (unele excelează mai ales
prin l u n g i me şi mai puţin prin
conţinut), împărţite pe subcapitole, cu
note de subsol şi bibliografie la final,
cu titlu ri l u ngi, savante): Miruna
Runcan, Simulantii, simulacrele, tea
"
trul sau despre criza de identitate ca
plăcere paradoxală "; Saviana Stă
nescu, "Însemnările u nei şcolă riţe
(câteodată) cuminţi ori dramaturgul animal de curte sau de mină? - pseu
do jurnal bochumist -", articol bogat
în informaţii şi plăcut la lectură care
vorbeşte despre experienţa de cur
sant a autoarei la un stagiu de dra-

umărul 61 2 (iunie 2000) al revis
tei italiene de "teatru, balet,
muzică, operă, film, arte vi
zuale", pe care am mai prezentat-o citi
torilor noştri şi la alte apariţii, oferă un

N

nou fascicol din istoria (începută cu
câteva luni în urmă) măştilor de teatru
renascentiste, cunoscute mai cu seamă
din tradiţia commediei dell'arte. Este
acum rândul personajului numit
Dosseno (mai puţin familiar nouă),
caracterizat, fizic, prin u rî,ţ enie - e
cocoşat şi negricios -, şi, spiritual, prin
lăcomie şi viclenie. El este înfăţişat,

�
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tin artistic strălucit. Volumul i ntor
mează, instruieşte, dar şi inspiră. El
transmite în subtext mesaju l secret al
acestui creator: "...teatru l de azi e
prins în capcana unei camere fără fe
restre, iar noi stăm în noroi, revoltân
du-ne şi plângându-ne fără să înălţăm
ochii. Am credinţa că arta are menirea
de a ne limpezi câte ceva despre exis
tenţa noastră, nu doar de a ne stârni
îndoieli. E prea puţin. Arta ar trebui să
observe zidul carcerei, dar şi ferestru
ica din el " .

maturgie în Germania. N u în ultimul
rând, câteva impresii ale lui Theodor
Cristian Popescu, într-un stil concen
trat, dar convingător, dintr-o vizită la
New Museum for Contemporary Art şi
DIA Center for Contemporary Art din
New York, despre a rtă versus tehnolo
gie. Mai sunt dialoguri, mici recenzii,
traducerea în engleză a materialelor
considerate mai importante. Grafica
sporeşte simţitor atractivitatea revis
tei.

Mirona Hără bor
foarte plastic, pe o planşă din carton
gros, detaşa bilă, pe care cititorul revis
tei o poate colecţiona, alcătuindu-şi,
de la un număr la altul, un insolit
album. Scrisoarea deschisă" pe care,
"
de un an şi ceva încoace, Mario Mattia
Giorgetti, directorul revistei, o adre
sează celor mai felurite personalităţi
din teatrul italian, îl are acum ca desti-

natar pe Paolo Poli, actor a cărui artă e
ilustrată şi prin fotografii din câteva
roluri (ca de obicei, e la înăltime do
cumentaţia iconografică a periodicu
lui, asigurată de Ambrogio Paolinelli).
Tot conducătorului revistei îi aparţine
si articolul de la rubrica .,Dezbateri",
i ntitulat Teatru de război, pornind de la
conflictul fratricid din Iugoslavia înve
cinată şi invitându-i pe cititori la inter
venţii pe tema misiunii teatrului în
timp de război. " Documentele Sipa
rio" îi sunt dedicate lui Nino Besozzi, în
cadrul unui " serial" urmărind să recon
stituie ultima j umătate de secol (tea
tral) prin înfăţişarea personalităţii câte
unui mare actor. O masivă secţiune a
numărului este dedicată " listării" (cu
precizarea în detaliu a programului)

Estul
pierdut

•

car e s1-a

nordul

eorge Banu a întreprins o ana
liză aprofundată a ofertei tea
trale venite din estul Europei,
pe care a publicat-o în numărul 64 al
revistei sale .,Aiternatives Theâtrales",
sub titlul .,Estul dezorientat". Caietul,
elegant şi bogat ilustrat, începe şi se
închide cu două abordări sintetice de
fineţe _ale lui George Banu însuşi.
Prima, lncercările libertăţii, este u n eseu
sistematizator şi explicativ al ten
dinţelor actuale din teatrul est-euro
pean. El sesizează contradicţia dintre
dorinţa de sincronicitate modernistă şi
criza de identitate care se rezolvă în
valorificarea traditiilor vernaculare si în
propunerile de teatru ritual. George
Banu are poziţia cea mai bună pentru
a sesiza atât diferentele cât si conflu
enţele. În Est, spune el, teatrul nu se
putea sustrage imperativelor nece
sităţii, îndeosebi aceluia de a sprijini
rezistenţa intelectuală, în timp ce în
Vest teatrul nu interesează decât în
măsura în care raportarea la real aduce
cu sine o noutate în plan estetic.
Analiza psihologiei regizorilor care au
revenit să lucreze în ţările lor după
căderea comunismului este pătrunză
toare, cu distincţii şi nuanţări necesare.
Observaţia că autoritatea regizorală în
Est este contaminată de autoritarismul
politic ar trebui completată cu aceea
că tehnica spectacolelor propagandis
tice de masă a avut o influenţă până şi
asupra demersurilor teatrale .,disiden
te". Eseul concluziv, Iarna nemulţumirii
noastre, oferă o perspectivă îngrijorată
asupra destinului teatrului, datând din

G

vremuri de restrişte, când deschiderea
revoluţionară părea încă imposibilă.
George Banu întreprinde o simpatică
hermeneutică a " şopârlelor", ana
lizează tehnica recursului la clasici şi
raporturile ambigue ale artistului cu
Puterea.
Între aceste două eseuri sunt incluse
n umeroase intervenţii, expuneri şi
puncte de vedere ale unor oameni de
teatru din Est, P!ecum şi eteroclite dia
loguri Est-Vest. lmpărţirea materialelor
este oarecum derutantă. Perspectivele
estice sunt grupate în două secţiuni
distincte: Opinii invitate şi Vedere din
interior, cu toate că nu există diferenţe
de abordare. Aceasta sugerează o
jenantă ierarhizare: primii au fost che
maţi să-şi spună părerile, ultimii s-au
aflat, chipurile, în treabă. Interviurile
luate estici lor de către vestici sunt gru
pate sub titlul Priviri din exterior, cu
toate că ele înregistrează doar părerile
esticilor, interlocutorii vestici nefăcând
altceva decât să le consemneze con
ştiincios, fără a amorsa vreun schimb
real de idei. Oamenii de teatru din Est
se autoanalizează cu dureroasă lucidi
tate, care, o ştim de la Carnii Petrescu,
declanşează drama. Ei compară "fără
umilinţă şi fără mândrie " calitatea
înaltă a teatrului lor de altădată cu de
gringolada provocată de modificarea
bruscă a criteriilor de evaluare. Cu toţii
sunt convinsi de necesitatea rein
ventării fenomenului teatral, în con
diţiile unei noi înţelegeri a noţiunii de
performanţă, dar obsesia supravieţuirii
de la o zi la alta şi a conservării
https://biblioteca-digitala.ro

festivaluri lor de teatru, muzică si balet
din Italia, foarte abundente în această
vară. În fine, două texte de teatru Patrie Putere (Patria Potesta, în ita
liană, Potestad, în spaniolă) de argen
tinianul Eduard Pavlovsky, scrisă în
1 985 şi jucată în numeroase ţări, şi

Să-ţi uiţi Tatăl (Dimenticare il Padre)

de italianul Angelo Mancuso, scrisă
în 1 999 şi până acum inedită - în
cheie această apariţie de vacanţă (în
Italia stagiunea se încheie mai de
vreme decât la noi) a revistei " Si
pario". O revistă care, prin calitatea
conţinutul ui, dar şi a aspectului gra
fic, ră mâne u na d i ntre cele mai
importante publicaţii europene de
a rta spectacolului.

A.G.

formelor şi formulelor îndrăgite le pa
ralizează iniţiativele radicale.
Lectura caietului este, cu excepţia
unor informaţii de detaliu, plicticoasă.
Se deplânge la nesfârşit precaritatea
financiară, se afirmă cu patos ba per
fecta continuitate cu spiritul euro
pean, ba ireductibilele diferenţe cul
turale, care ar avea darul să aducă, din
Est, bătrânei Europe un frisson nou
veau. Aerul de dare de seamă migăloa
să, combinată cu cerere implicită de
sponsorizare, arată mai puţin o "dez
orientare" a Estului, cât o cantonare a
lui în managerial. Puţine schimburi de
idei ridică dezbaterea în zona con
ceptelor teatrale, preferându-se la
mentarea în fata fenomenelor de
degradare şi de:igustul faţă de servi
tuţile economice. Esticii din volum se
pretind nişte intelectuali subţiri, defa
vorizaţi de capitalismul sălbatic, dar
arată foarte pragmatici, atenţi la
caşcavalul din ciocul corbului şi pri
cepuţi să prindă cioara de pe gard,
chiar fără să lase vrabia din mână.
Nimeni nu neagă realităţile econo
mice dure cu care se confruntă Estul,
dar asa cum din bunele sentimente se
face iiteratura proastă, din plângerile
justificate se face eseistica plicticoasă.

Adrian Mihalache
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A l exa n d r u J i tea :

,,Nu vreau să stau
''
degeaba
•

S-a născut la

15

septem brie

1 970,

la Constanţa • A a bsolvit Academia d e

Teatru şi F i l m ., I.L. Caragiale", Bucu reşti (c lasa prof. u n iv. M i rcea Albu lescu, conf.
u n iv. Cătă l i n N a u m) în

1 995

•

Dir)

1 996 -

a ngajat la Teatru l ., Nottara" • Rol u ri

i m portante (Teatr u l .,Notta ra"): în Două femei celebre: Eva şi Clara de Robert
David MacDonald, reg ia: Petre Bokor; Aşteptandu-1 pe Godot de Sa muel
Beckett, regia: Dom i nic Dembinski; Tngeri în America de Tony Kush ner, reg ia:
Theodor-Cristia n Popescu; Lungul drum al zilei către noapte de Eugene O'Neill,

reg ia: Alexa n d ru Da bija • A mai j ucat la Teatru l M u n icipal din Focşa n i în spec

taco l u l Trei nopţi cu Madox de Matei Vi şniec, reg ia: M i ha i Lu ngea n u şi la Teatr u l
M u n icipal .,Eugen Ionesc u " d i n S latina î n Ultimul Godot d e Matei Vişn iec, reg ia:
M i h a i Lungea n u • Apariţii în spectacole d e d a ns: DaDaDans, scen a r i u l şi reg ia:

Theodor-Cristian Popescu, Proud to Be Here, coregrafia: Katharina Voge l .

Ce aşteptai de la profesia aleasă şi
în ce măsură ceea ce credeai tu că
înseamnă actoria se potriveşte cu
rea 1 itatea?

Nu mai ştiu exact ce aşteptam; am
vrut să devin actor înai nte de
Revoluţie, timp în care statutul artis
tului era diferit. De fapt, visam să
devin actor pe timpul lui Nicolae
Ceausescu, a m devenit student la
A.T.F.' pe timpul lui Ion l liescu şi am
ajuns să practic profesia de actor pe
timpul lui Emil Constantinescu. Vre
m u ri l e s-a u sch i m bat destul de
mult . . . Şi-n bine, şi-n rău.

De ce-n bine? De ce-n rău?

Tn bine, pentru că, îndată d u pă Re
vol uţie, n u mărul de locu ri, la fa
cultăţile de artă, s-a mărit, putând să
devină studenţi nu doar cei privile
giaţi, adică cei care s-au putut
pregăti cu u n profesor de speciali
tate pentru admitere sau cei cu pi le.
Tn rău, pentru că valoarea contează
tot mai puţin; economia de piaţă
tinde să ocupe şi domeniul artistic.
Pe u rmă, trăim cu toţii într-o mare
nesiguranţă. Nu mai avem sentimen
tul ierarhiilor - din punctul de vedere
al calităţii. Asta ne face să ne_ simţim
toţi o apă şi-un pământ. Inai nte,
chiar dacă nu avea bani (ca şi acum,
de a ltfel), a rtistul era, cel puţin,
respectat. Se mai făceau filme, cât de
cât, şi putea fi, în felu l acesta, mai

�
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cu noscut publicul u i larg. 1 se reparti
za, de b i n e-de rău, o locui nţă . . .
După 1 989, se face maximum u n fi lm
pe a n şi şi la acela se opresc fii mările
când nu te aştepţi, pentru că n u mai
sunt bani.

Te-ai pregătit în mod special pentru
admitere?

Nu. Am activat în trupele de amatori
de pe lângă Casa de Cultură de la
Constanţa. Am mai făcut parte şi
d intr-o echipă de dansuri.

Ştiu că eşti şi podar. Când şi cum ai
ajuns în " Pod"?

Tn iarna a n u l u i 1 990. Ven isem la
Bucureşti cu un spectacol de dans. A
avut loc în sala Casei de Cultură a
Studenţilor. Ne-am lăsat bagajele şi
ne-am schi mbat hai nele în .,Pod".
După spectacol adormisem cu capul
pe masă, într-o sală de acolo. Colegii
au plecat fără mine. M-a trezit un
domn (mi se părea pe atunci teribil
de bătrân) cu barbă a l bă de Moş
Crăciun, scorţos tare. M-a dat pe uşă
afară, apoi a strigat după mine: " Bă,
tu n-ai dat examen de admitere la
Actorie, anul trecut?" .,Ba da." " Şi ai
picat!" " Da." Şi mi-a închis uşa în nas.
A fost prima mea întâlnire cu Cătălin
Naum. Tn anul care a urmat, am i ntr(lt
la facultate şi l-am avut profesor.

Ce înseamnă pentru tine " Podul"?
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Ceva la fel de hotărîtor pentru cariera
mea ca si facultatea. Sau chiar mai
m ult, pe�tru că şcoala m-a învăţat o
meserie, în vreme ce " Podul" · m-a
învăţat s-o i u besc, s-o respect. La
" Pod" totul se face cu suflet. Se spală
pe jos cu suflet, se bat cuiele în decor
tot cu suflet. La şcoală, dacă lipseşti,
ţi se pun absenţe şi treci mai departe.
La " Pod", o a bsentă înseamnă a-1 sa
bota pe celălalt, a:ţi trăda aproapele.

Crezi că un asemenea stagiu ar fi
necesar pentru toţi viitorii actori?

Da. Vezi tu, acolo am învăţat că la
teatru te poţi gândi cel mai bine
m uncind, montând un decor, insta
lând luminile, ştergând podeaua pe
care urmează să joci. Eşti în contact
d i rect cu toate compa rtimentele.
Asta te leagă mai mult de personaju l
căruia trebuie să-i dai viaţă. Eşti per
manent înăuntrul lucrurilor şi ajungi
să-i cunoşti şi să-i respecţi pe oa
menii din culise, pe tehnicieni, pe
acei minunati anonimi care m uncesc
'
pentru ca tu să te "vezi" cât mai bine.
Din păcate, însă, adevăraţii oameni
de scenă dispar pe zi ce trece.
Salariile lor sunt chiar mai mici decât
a l e noastre. C u m ar putea tră i ?
Munca în teatru nu e normată, uneori
trebuie să rămâi acolo toată ziua. Aşa
că toţi cei buni pleacă, iar în locul lor
vin oameni prea puţin interesaţi de
astfel de meserii, nepricepuţi. Vin ca

să plece şi ei într-un timp destul de
scurt. Şi vin alţii, preiau din mers u n
spectacol . . . Lucrurile astea ne fac pe
noi vulnerabili, ca să nu mai spun că
asemenea vânzoleală, în comparti
mentele tehnice, afectează adesea
cal itatea reprezentaţiilor. Tră i m cu
spaima că l umina nu se va stinge
când trebuie, că în cabină n u vom
găsi recuzita necesară. Totul poate
deveni un coşmar.

Crezi că distribuţiile se fac în mod
onest de către regizori, sau direc
torul impune anumite nume după
criterii ştiute numai de el?

O, Doamne, dacă numai regizorii ar
face distribuţiile, ce bine ar fi! Sigur
că, în general, regizorul are o idee de
distribuţie. Primul obstacol se iveşte,
însă, în momentu l când acesta
ajunge într-un teatru, u nde, evident,
n-are cum găsi toate tipologiile pe
care şi le doreşte. Ar putea aduce
unul sau doi actori din afară. Dar, de
obicei, regizorii mari vin c u o
întreagă echipă. Pe de a ltă parte,
există mentalitatea că atâta vreme
cât un teatru are o trupă stabilă, toţi
actorii trebuie să joace. Prin rotaţie.
Ca să-şi justifice salariile. Regizorului
mai " mititel" i se pune în vedere acest
lucru. Pe urmă, mai poate interveni
un factor, cel mai devastator: pilele.
Directorul are anumite obligaţii faţă
de unii actori şi-i impune pe ac.eştia
de câte ori poate. Aşa se face că dis
tribuţiile sunt extrem de pestriţe . . .
iar spectacolele sunt şi ele cum sunt.

Să înţeleg că aştepţi reforma?

Fără să clipesc. Şi totul să fie reevalu
at din temelii. N u-i nevoie de trupe
sta bile. Să fim angajaţi toţi pe
proiect.

Crezi că lumea teatrală din România
este pregătită pentru o astfel de
reformă radicală? Crezi că ar putea
exista o concurenţă loială, bazată
numai pe talent?
·

Cred că un regizor bun nu şi-ar per
mite să distribuie de prea multe ori
actori proşti, pentru simplul motiv că
ar ieşi el însuşi din cursă. Până la ur
mă, valorile s-ar impune. Aşa, iată că
au trecut vreo zece ani şi noi plutim
în aceeaşi apă tulbure. Gândeşte-te
că un actor debutant, care are super
norocul de a fi a ngajat în Bucureşti,
trăieşte dintr-un salariu de 900 000
de lei. Asta într-un moment când n u
s e m a i fac filme, iar teatrul radiofonic
se plăteşte m izera b i l . Ar mai fi
reclamele, pe care unii actori le văd
cu ochi buni, ca pe un mod su
plimentar de câştig, alţii, nu, socotin
du-le compromiţătoare.

Ai pornit cu dreptul. Ai avut parte
de câteva roluri importante la

" Nottara". Totusi,
' în ultima vreme,
apariţiile tale scenice sunt mai
puţine. De ce?

Nu stiu exact. Probabil că si în teatrul
nostru sunt prea m ulţi CE i care tre
buie să joace. Din diverse conside
rente.

�

Ştiu că ai şi activitate didactică. Pe
bani puţini. . .

. . . sau deloc. Dar asta m ă ajută s ă mă
mentin în formă. Si să mă simt util.
Apoi la şcoală luc urile sunt mai de
adevăratelea. Nu aparţin încă eco
nomiei de piaţă. Suntem mai feriţi de
mizeria cotidiană. Şi la " Pod" e la fel.
Nici la scoală, nici la " Pod" n u există
pericol u l de a deveni "funcţionari",
prestatori de servicii.

:

r

Ştiu că, alături de alţi podari, joci în
mai m ulte teatre din ţară: la
Focşani, la Slatina, mai nou şi la
Reşiţa. Nu e obositor?

N u, când îmi plac oamenii cu care
lucrez. Se creează relaţii mult mai
deschise, directe. Eşti privit în faţă,
fără ascunzişuri. Nu ţi se dau bani
prea mulţi, ba, uneori, n u mai rămâi
cu nimic în urma unei asemenea
"aventuri', dar te alegi cu prieteni
adevăraţi şi îţi practici meseria. Pe
urmă, există un m iraj al necunoscu
tului. Poate deveni periculos să rămâi
agăţat de un singur loc, să ai mereu
aceiaşi parteneri, să vezi aceleaşi feţe.
Apoi, nu vreau să stau degeaba. Con
sider că orice pauză mă deprofesio
nalizează. Te poţi complăcea într-un
soi de comoditate, din care, pe urmă,
e greu să ieşi.

desăvârşită a feţei, în vreme ce tot
trupul se afla în mişcare. Exprimam,
comunicam numai cu corpul. Nu era
deloc uşor.

Totu şi, ai făcut faţă concurenţei
unor balerini.
••

Ai mulţi prieteni?

Da, dar n u actori. Teatrologi, core
g rafi, regizori, arhitecţi.

Ştiu că eşti foarte îndemânatic, le
repari prietenilor te miri ce, aspira
toare, prize, robinete . . . Fără bani.
Ce spune actorul despre asemenea
activităti? Nu se simte dezonorat?

L

De ce? e sunt de ajutor, asta mă bu
cură. Si
' n u cred că cineva mă admiră
mai puţin pe scenă - dacă sunt bun,
fireşte -, numai pentru că i-am
reparat priza cu o zi în urmă. Dim
potrivă, mă priveşte cu mai m u lt
d rag.

Cum a fost ultima ta exper!enţă
scenică din stagiunea trecută? lntâl
nirea, de fapt, cu coregrafa elveţia
nă Katharina Vogel.

A fost o experienţă stranie. Ea vine
din l umea dansului, este cu totul
străină de teatru. Mai colaborasem,
înainte, cu Florin Fieroiu. Era altceva.
El mai l ucrase cu actori şi cunoştea
oarecum limbaju l teatra l . Acum eram
puşi în faţa unei ceri nţe i ned ite,
aceea de a păstra o imobil itate
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M-am prezentat l a a u d itie în cu
noşti nţă de cauză. În afară 'de mine şi
de Dragoş Bucur, ceilalţi treisprezece
concurenţi erau, toţi, dansatori pro
fesionişti. Am rămas cinci. Însă, în
timpul repetiţiilor, noi, cei doi actori,
nu ne-am simţit com plexaţi, pentru
că nu era vorba tocmai de dans, ci de
mişcare, de mişcare pură. Sig ur că,
din punct de vedere tehnic, ne venea
mai greu decât balerinilor, dar satis
facţia era cu atât mai mare, o dată ce
reuşeam să-i ajungem.

Ţi-a fost de folos un asemenea
experiment?

Cu siguranţă. Nici nu ştii cum este ca
un actor să nu aibă voie să apeleze la
mimică! E nevoie de un alt gen de
concentrare. Aşa încât să poţi expri
ma furia cu trupul, iar faţa să rămână
impasibilă. Mai m u lt, acest spectacol
era lipsit de poveste, se reducea la
imagini. Nu ştiam în ce măsură efortul
nostru însemna ceva pentru public.
Nu ştiu dacă spectatorii români sunt
pregătiţi pentru aşa ceva.

Marinela Ţepuş
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Pe cine iubesc
actorii?
Ar tre b u i ca d i sc uţi i l e cu reportofo n u l pe masă să câştige în
coerenţă, c u risc u l d e a pierd e d i n s i n ce ritate. Nu e întotdea u
n a a stfe l , dar m e n ţ i n e m a cea stă r u b rică deoa rece avem
conv i n ge rea că, a şa d escu sută cum e (sa u pa re), s p u ne mai
m u lt despre coez i u nea redacţiei, despre cum ne ra portă m la
cei ca re sc riu şi l a cei ce fac teatru, d ecât a rticolele ela borate.
întru cât n u m e l e u n u i tâ n ă r reg izor rev i n e m e r e u în
conve rsaţi i l e noa stre n eînregistrate, s-a decis să n u mai fie
pomenit u n t i m p . Dacă, totuşi, ci n eva g h iceşte despre c i n e
este vorba, să s u n e la 89.89 . . . S u nt m a ri p re m i i p e n u m e l e ne
n u m it u l u i .
- Alice Barb n e reproşează că nu-i
prea dăm atenţie. "Asta înseamnă,
zice ea, că eu· aş fi o mediocritate. Ci
tind «Scena», nu-mi dau seama dacă
sunt bună sau rea." Eu i-am explicat
că, în artă, mediocritatea e egală cu
li psa de valoare. Ea crede că a fi
mediocru înseamnă a reprezenta o
valoare medie, mijlocie.
- Are şi n-are d reptate. La Don Juan ...
a fost o cronică foarte bună în care dacă-mi aduc bine aminte - s-a scris
că este singurul regizor, de după '89,
fidel spiritului l u i Mazilu.
- Aşa cum s-a . prezentat la festivalul
Humorror, spectacolul era departe de
această apreciere.
E adevărat însă că, în discuţiile
despre regia tânără, argumentele ne
vin de la spectacolele care ies din
comun. Unele sunt atât de aiuristice
încât nu înţelegi nimic; altele, atât de
neprofesioniste, încât nu le poţi uita.
Un regizor ca Alice Barb, care se ţine
aproape de text, e discutat în funcţie
de propriile performanţe, nu de
tendinţe şi manifeste de grup. Don
Juan ... a fost un spectacol bun, Ca
botinul - nu.
- Mie n u m i s-a părut rau nici
Cabotinul. Era mai de început.
- Şi cu actori mari, care nu prea merg
pe mâna unui tânăr.
- 1 se putea reproşa, cred, modalita
tea de reducere a materialului dra
matic: a decupat, dintr-o piesă cu un
anumit mesaj, un fragment cu mesaj
paralel. Ceea ce se poate face l a
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şcoală, dar nu pe o scenă profesio
nistă.
- Tn schimb, Priveşte înapoi... era u n
spectacol b u n .
- Tn care descoperea o altă faţă a
actorului George lvaşcu.
- Asta nu înseamnă că trebuie să vor
bim acum numai despre Alice Barb ...
- Ea este autoarea unor spectacole
solide, cu relatii
' între personaje, cu
poveste, dar şi cu "teatru" . Tn u ltimu l
timp, nouă n i s e arată, cu oarece insis
tenţă, fel urite lucruri cărora acesţe
calităţi le lipsesc. Şi ne lăsăm luaţi de
val şi ne grăbim să spunem: " N u e
bine aşa, nu e bine aşa!" . Astfel încât
spectacole imperfecte, dar care au
aceste calităţi, ale regizorilor tineri
sau maturi, n u sunt discutate...
- Alice Barb este u n fel de struţo
cămilă: a început cu actoria, expe
rienţă care a şi ajutat-o să facă specta
cole mature. De aceea este cu un pas
înaintea unui Claudiu Goga, de pildă,
care a evoluat obişnuit
- Şi a lţii au mai făcut o facu ltate
înainte ...
- Cine? ( ...) Aaaa. (Râsete.)
- Nu numai, şi Vasile Nedelcu a făcut
înainte Geolog ia.
- Propun .atunci ca Vasile Nedelcu să
candideze la preşedinţia României...
- ... alături de Marian Mu ntean u ...
(Râsete.)
- ... şi la adunările electorale să vină cu
violoncelu l din piesa lui Vişniec.
- Ştiţi ce cred eu? La un debut regizo
ral, toată l u mea încea rcă să de-
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finească sau să măsoare noutatea. Şi
când debutul e bun, dar nu spectacu
los, te bucuri o vreme, dar apoi îţi trece,
uiţi. Mie aşa mi s-a întâmplat cu Alice
Barb. Pe mine Mazilu al ei nu m-a mar
cat
- Dar ce spectacole te-au marcat pe
tine? Iar o să ajungem la numele
acela ...
- N u, o să spun alt nume: Bocsardi
Laszl6, de pildă. El dovedeşte o matu
ritate care nu ţine de biologie, ci de
gândire. El nu experimentează.
- Şi mai are ceva: creativitate.
- Ce are el extraordinar este controlul.
- Asta se cheamă măsură.
- Si este unul dintre atributele necesare condiţiei de regizor profesionist.
- Creativitate, după părerea mea, nu
înseamnă capacitatea de a născoci
mici flecuşteţe, de a pune pălărioare,
fundiţe şi franjuri unui text...
- ...asta înseamnă inventivitate.
- Nici măcar. Creativitate înseamnă să
ai ceva de spus. El are un gând în
legătură cu piesa. Pentru asta o pune
în scenă.
- Există, însă, şi creativitate negativă:
gândul regizorului este să distrugă
textul. Creează ceva împotriva textu
lui.
- Spectacolul lui Aureliu Manea cu
Strigoii era foarte bun - şi total
împotriva textului.
- Dar nu am spus că această creativi
tate negativă este neapărat proastă.
Este negativă doar în raport cu un
anume text.
- Atunci se naste întrebarea: " Dacă
nu-ţi place, de ce nu montezi ceva ce
ţi place? " Trebuie să ai o mare putere
de distrugere ca să poţi să faci u n
spectacol valabil împotriva textului.
- Şi o mare putere de construcţie, ca
să pui ceva în loc.
- Atitudinea polemică faţă de text
este negativă faţă de ac�sta, dar nu e
distructivă.
- Dacă vorbim de Bocsardi, mă gân
deam la ultimul lui spectacol, Nuntă
însângerată. Are destul de puţin
de-a face cu textul. Dar, în acelaşi timp,
este în spiritul lui Garcia Lorca şi pro
pune o construcţie foarte viabilă.
- Am şi eu o atitudine polemică: mie
·

·

Lorca nu-mi place.
- Era un om foarte talentat. A fost
director de teatru, poate că în piesele
lui conflictul dramatic este de un tip
special, dar a fost un om care a
.,mirosit" teatrul şi ştia ceva despre
aerul scenei.
- Şi Vlad Rădescu a fost director de
teatru.
- TI aşteptăm cu producţiile lui.
- Apropo de creativitate şi de tinerimea revol uţionară, reprod u c o
observaţie a unui regizor serios şi nu
foarte bătrân, Alexandru Dabija, care
zicea că el observă cum experimentul
tinerilor se opreşte la anii '60. Nici
măcar nu se ajunge la anii '70. Au
impresia că răstoarnă l u mea, dar
noutătile sunt vechi, fumate si uitate.
- Pro b lema este dacă acest experi
ment răspunde unei înţelegeri a pu' blicului si
' unei nevoie a lui de a co
munica. Eu cred că, în afara unor cer
curi specializate, adică a celor preocu
paţi de teatru, fie pentru că au rude
acolo, fie pentru că-şi câştigă pâinea
de pe urma acestei ocupaţii, publicul
trebuie atras din locuri străine teatru
lui: de la discoteci, de pe la formaţiile
astea care cântă zece cuvinte pe trei
note ...
- Unii dintre ei pretind că trebuie să-şi
construiască un alt public, al lor, pen
tru că nu mai au nevoie de cel vechi,
..stanislavskian ". Dar între felul vechi
şi fel u l nou de a face teatru se
creează, vrând-nevrând, u n hiatus.
Nici un fel de public n u găseşte ceea
ce caută.
- Dar chiar e un alt tip de teatru?
- Eu cred că nu e chiar aşa cum spuneţi. Lucrurile sunt mai nuanţate. Dar
vreau să întreb ce înţelegeţi prin .,ei " .
- Alina Nelega, de exemplu, scrie că ...
- Nu, vă rog!...
- Dar ea este un ideolog al acestei
mişcări a tineretului în �egie şi în dramaturgie...
.
- Hai să luăm exemplul spectacolului
An die Musik. A fost făcut în Occi
dent, în 1 975, si refăcut la Bucu resti,
'
în 2000, copie delă a celui iniţial. pe
noi, cei care l-am văzut doar la
Bucureşti, ne-a impresionat foarte
tare, pentru că era ceva nou, un fel de
a vorbi...
- ...aşa s-a întâmplat şi cu Trilogia
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- ...cei de la Avignon, care au văzut
acum varianta românească, nu au
fost impresionaţi. Deci faptul că ..ei "
refac nişte experienţe din trecut nu
mi se pare ceva rău în sine, pentru că
publicul românesc n u le-a parcurs.
- Numai că astea se produc cu ideea
că sunt ceva nou.
- Dar cum se făcea teatru în anii '60 şi
cum se face acum? Iar noi, aici, n u
ştim ...
- Din câte mi-am dat seama, trăsătura
conceptuală distinctivă a teatru l u i

românesc este parodia. Aceeaşi
observaţie am găsit-o în interviul luat
de Oltiţa Cîntec lui Bernard Faivre
d'Arcier: aici, la noi, dintr-o comedie
se face foarte uşor o farsă, iar o dramă
devine melodramă. Există un anume
fel de a nu lua în serios lucrurile. De a
te preface că le iei în serios, când, de
fapt, faci cu ochiul către public: .. Hai
să facem băşcălie împreună .de text,
de autor, de situaţie! " E vorba de regi
zorii care lucrează mai mult în ultimii
ani - nu vreau să spun tineri, pentru
că am întâlnit aceeasi
' atitudine si la
Măn iuţiu, de pildă. După păre rea
mea, e un simptom al lipsei de cre
ativitate. Faptul că tu nu ai ce spune
devine...
- .....hai că nici ăsta nu a zis mare
lucru."
- Din ce am văzut eu că se face în
Europa, am observat că există u n
anume fel d e a l u a lucrurile î n serios.
Nu cu grandoare sau emfază, ci sin
cer, adevărat şi autentic, cinstit în
raport cu ceea ce faci şi faţă de cei
cărora te adresezi. Adică: ..Aşa văd eu
lucrurile, aşa ţi le comunic eu ţie ". Nu
privind de sus, superior faţă de ce vrei
să comunici.
- Până în '89, ne împărţeam cam aşa:
Estul e cu sufletul, Vestul cu banii.
Tntre timp, Estul n u a dobândit bani,
dar sufletul şi 1-a pierdut. Nu se mai
vorbeşte despre suflet. Dacă citiţi nu
mărul din ..Aiternatives theâtrales",
dedicat teatrului din fostul lagăr, veţi
vedea că peste tot se deplânge
această pierdere.
- E mai puţin valabil pentru români,
după părerea mea. Descinzând din
Caragiale, teatrul nostru privea reali
tatea pieziş.
- Vlad Mugur priveşte pieziş? Dar
Cătălina Buzoianu?
- Eu mă refer acum la dramaturgie,
mă obsedează problemele ei.
- Noi făceam alt tip de teatru decât
ruşii.
- Te contrazic: Caragiale, aşa cum a
fost montat în anii 70, dacă îti
aminteşti spectacolul lui Pintilie, al l u i
Ciulei şi, în special, O noapte fur
tunoasă a l l u i Alexa Visarion, n u
.. dădea " spectacole vesele, decât l a
primul nivel. Râdeai c e râdeai, d a r te
durea groaznic ce se întâmpla acolo.
Buna dramaturgie românească a
anilor acelora era una ironică, satirică,
dar ironia şi satira veneau din obser
vaţia că trăim într-o lume în care
sufletul este c h i n u it, distorsionat,
manifestările lui sunt recepţionate
într-un fel nefiresc. De aici venea iro
nia, nu din jocuri de cuvinte.
- Ciulei avea, oricât m-aţi contrazice,
un zâm bet special al lui, i nclusiv
acum, la Hamlet. Iar marii regizori
ruşi, dimpotrivă.
- Liubimov...
- ...era şi el un tip mai special.
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- A fost u n regizor tipic pentru epoca
sovietică.
- Atipic, mai curând. Nici un talent
real nu e tipic.
- Acum, în România, se practică eta
larea schizofreniei: .,Uitaţi-vă la noi ce
nebuni suntem ".
- E un fel de exhibiţionism al timi
dităţii.
- Nu, ostentaţia e conştientă.
- Nu cred că e timiditate. Mai curând,
aroganţă.
- Timizii nu prea devin creatori de
teatru . (Râsete.)
- Pe de altă parte, băşcălia face parte
din specific. Din păcate, sensibilitatea
e o prezenţă rară pe scenă. Şi în Job,
revăzut de curând: un sfert din spec
tacol era deosebit de trist, iar apoi se
trecea pe parodie.
- E mai uşor să fii ironic, mai comod.
- Nu cred că e la îndemână. Ca să te
facă pe tine să râzi, e necesar u n efort
dublu.
- Dar eu n u a m spus că genu l ăsta de
parodie te face să râzi.
- Atunci parodia e proastă.
- E mai uşor să fii inteligent, sau să fii
l uat drept inteligent, când faci băş
călie. Când iei l ucrurile în serios, ime
diat se va găsi cineva care să râdă de
tine. Poziţia asta de superioritate îl
plasează pe cel care o adoptă într-o
situatie ferită de atacuri.
- Eu vorbesc de cei care cred sincer în
virtuţile ironiei şi ale parodiei.
- Sinceritatea nu-i totuna cu forţa.
- Unii au. Cui îi lipseşte?
- Lui Horia Gârbea, fată de Mazilu.
- E mai puţin calita iv sau ..calitos"
decât Mazilu. Mazilu a fost o explozie.
A murit la 50 de ani şi a lăsat o operă
finită. Noi, ceilalţi, vom muri mai târ
ziu si
. ne vom desfăsura la foc mocnit.
- M ie Mazilu mi se are foarte serios.
- Şi trist.
,
- Când spuneam că s-a pierdut sufletul, eu nu respingeam comedia. Co
media e un gen cu suflet. Dar, din
păcate, tot ce spunem noi aici nu se
citeşte în cronici. Cuvântul talent
apare foarte rar. Dacă citim cronicile,
una după alta, în revista noastră, nu la
alţii, afli despr� u n spectacol că a avut
calităţi şi lipsuri, dar judecăm foarte
rar creativitatea, inventivitatea, cum
funcţionează echilibrul lor. Descriem
şi sperăm că din descriere va reieşi
totul.
- Autocritica criticii.
- Eu nu sunt de acord: am atât de
puţine bucurii când mă duc la teatru,
încât, dacă zece m i nute d i ntr-un
spectacol îmi plac foarte tare, chiar
dacă restul e mai prejos, pentru mine
contează foarte mult.
- O să fii singurul critic iubit de actori,
ca Biţă Banu!
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J oa n O i l e :

,,Publicul nu vede,
''
ci reved e
Tot ce a m citit şi a uzit despre
Festivalul I nternaţional de Teatru
de la Sitges probează că venirea

1

dumneavoastră, în 1 993, la condu
cere a dus la creşterea prestigiului
său şi mai ales la schimbarea pro-

filului, prin orientarea expresă spre
creaţia contemporană. Ce alte lu
cruri aţi mai modificat în viaţa aces
tui festival?

în zilele când mă afl a m la Sitges, la Festiva l u l I nternaţi o n a l d e Am dorit ca festivalul să devină un
loc în care să fie binevenite orice fel
Teatru, revi sta b a rceloneză de specia l itate " Escena " a p u b l icat de spectacole, cu condiţia să fie
o a m p l ă p rezenta re a l u i Joa n O i le, c u noscut om de teatru bu ne. Am acordat mai m ultă atenţie
dramaturgiei, puţin cunoscute la noi,
s p a n iol, reg izor, critic şi profesor-teatrolog reputat. Sarc i n a din tările estice, cum ar fi aceea din
m e a de a vi-I înfăţişa este aşadar u ş u rată d e p u b l ica rea, a ici, a România, tară cu care a m colaborat
continuu. Au fost aici Cătălina Buzo
u nei ca sete biog rafice d i n care afl ă m că s-a n ă scut la Ba rce lona ianu, Tompa Gâbor, care sunt acum
în 1 95 5 , că a stu d iat F i l osofia ş i Literel e l a U n ive rsitatea marii prieteni ai festivalului. În acest
Autonomă şi că � l icenţiat în Artel e s pectaco l u l u i la I n stitut u l an, pentru că festivalul n-a avut fon
d uri să creeze prea m u lte producţii
de Teatru d i n Barcelona. A creat, c u u n g r u p de priete n i , î n proprii, l-am recomandat Guvernului
1 974, trupa Dag o l l Dagom. A sem nat patruzeci d e spectacole. lnsulelor Ba leare pe Tom pa, care anul
trecut a făcut u n excelent spectacol
Cu Din sat în sat (Ober die Dorfer) d e Pete r H a n d ke a obţi n ut cu Ta ngo de M rozek. A real izat,
P re m i u l c ritic i i . A fon dat, împre u nă c u Jordi Mesa l les, u n acolo, Sfârşit de partidă de Samuel
Beckett, care a putut fi văzut şi aici, la
coleg i u d e teatru u nde a re c l a să d e ci ncis prezece a n i . Prezi ntă, Sitges. Am invitat, în trecut, Teatrul
.
la Rad i o Cata l u nya, u n prog ra m s ă ptă m â n a l şi, la te l evizi u ne, " Bulandra ", Teatrul Maghiar din Cluj,
Teatrul Mic, pe Valeria Seciu c u
un a lt u l , pe Ca n a l 3 3 .
Pelicanul, p e Maia Morgenstern cu
Festiva l u l I ntern aţi o n a l d e Teatru d e la Sitges (STI), î n fo rm u l a cabaretul Lola Blau.
actua lă , este o a ltă· c reaţie a l u i Joa n O i l e; l a cea d e-a 3 1 -a ediţie
Prin m ine, iată, Oana Pellea vă
e una d i ntre cele mai ureziste nte " întâ l n i ri teatra le de pe conti răspunde la o solicitare, oferindu-vă
nent. Pe Joa n O i l e m u lţi îl i u besc ş i m u lţi îl contestă pentru materiale despre spectacolul Ioana
d'Arc ...
fra ncheţea c u ca re îşi expri mă opi n i i le, pentru n e l i n i ştea cre Da, am mulţi prieteni în România. Era
atoa re, ca re n u-i l a să n ici pe a lţii să doarmă. Are m u lt fa rmec, e şi Cristina Dumitrescu, marea mea
com u n icativ, e, în fi ne, o person a l itate c uce ritoa re, c u o dori nţă prietenă, care ne-a părăsit... Dar să vă
răspund la întrebarea privind schim
d e a fă ptu i i re p res i b i l ă ş i conta m i na ntă. S i m patia spec i a l ă pe bările din festival. As vrea să cred că
'
care o a re pentru ţa ra noa stră (a înfiat d e c u râ n d u n cop i l d i n ne-am specializat, în ultima vreme, în
teatrul contempora n. Am dori ca
ete rna ş i fasci n a nta Româ n i e) n i-l a p ro p i e ş i m a i m u lt. Deşi în fiecare ediţie să ofere o vedere pazilele festiva l u l u i e ra cât se poate d e tracasat, m-a întâ m p i nat . noramică asupra unei ţări, să-i pre
zinte pe autorii .noi, valoroşi. Pentru
cord i a l : " Câ n d stă m de vorbă? " . Şi am stat. Despre teatr u l româ că pe piaţa internaţională,
adesea, n u
nesc, pe ca re îl a d m i ră . Des p re A n d rei Şerba n . Despre festiva ajung cei mai buni; alegerea s e face,
l u l de la Ti m i şoa ra şi despre cel de la S i b i u . Des p re Piatra cel mai adesea, după criterii de opor
tunitate de piaţă, nu d u pă calitate.
Nea mţ. Am făcut ş i l iste de piese ş i a utori conte m pora n i, încer
câ n d să " co lationez" i nformati i l e s a l e c u rea l itatea. Ne-a m si Care este scopul declarat al actualei
'
ediţii a STI?
contrazis cu rivi re l a u nele pectacole văzute la Sitg es. A
Creaţia contempora nă. Î n această
idee am inclus şi u n Congres a l spaconsem n at, iată, câte ceva d i n repetate!� noast re conve rsaţi i .
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ţiilor alternative de teatru din toată
Spania, dedicat teatrelor particulare
i ndependente. Ele sunt acelea care
se ocupă cu precădere de autorii noi.
Sunt, deci, "complicii " noştri. Para
doxal, această enormă răspundere a
noii dramaturgii e luată pe seama lor
de teatrele m ici, care n-au nici
mijloace economice suficiente.

Aceste trupe mici se preocupă şi de
înnoirea limbajului teatral. Repre
zintă ele avangarda teatrală din
toate punctele de vedere?
Normal. Inovatia în materie de crea
ţie literară e legată de formele noi de
limbaj scenic.

Nu vi se pare că, în acest moment,
trupele experimentale refac avan
garda anilor '60, care a marcat un
vârf în acest secol?

Cred că fiecare ţară din Europa are
propri u l raport cu " clasicii avan
gardei" . ?tiu că în România se joacă
des Ionescu, Beckett, care fac parte
d i n repertoriu l european. Asta vă
ajută, poate, să înţelegeţi mai bine
ceea ce ati trăit. O istorie diferită de a
'
celorlalte ţări din Europa. Într-o pa
ranteză aş avea să spun că mă ui
meşte faptul că nu e cu noscut, în
afara g raniţelor, Caragiale. Poate
pentru că e prea specific, pentru că
reprezintă o altă realitate...

Ce aţi avea de spus despre creaţia
contemporană actuală din Spania,
promovată de tru pele indepen
dente? În ce raport se află ea cu tra
diţia avangardei spaniole?

Cu rios, trupele de avanga rdă d i n
spaţiul catalan n u creează p e bază d e
text. lată, Faras d e calor, u n g r u p d e
teatru agitatoric, vizual. Carles San
tos, care combină teatrul cu muzica.
Tradiţia noastră a fost întreruptă
timp de patruzeci de ani, în perioada
franchism u l u i . Creatorii au căutat
alte căi, care nu trec prin creaţia literară.
·

Care este atunci viitorul textului de
teatru, pentru care şi d u mnea
voastră militaţi?

Există un viitor pentru toate formele
de teatru, cu conditia ca ele să nu se
îndepărteze de emoţie. Cred că aces
ta este marele atu al teatrului în era
noastră, când publicul u i i se fac atâ
tea cadouri teribile, magnifice, pre
cum Internetul. Nu e nimic peiorativ
în ceea ce spun. Teatrul trebuie să-şi
urmeze, tocmai de aceea, calea sa.

În efortul de internaţionalizare a
limbajului propriu, teatrul a adop
tat în ultima vreme formula teatru
dans, foarte bine reprezentată şi la
festivalul de la Sitges. Ce evoluţii
vedeţi în această direcţie?

Aceste formule noi trebuie să per
mită în viitor formarea unor com
panii m ulticulturale, după cunoscu
tul model al lui Peter Brook.

Vom asista şi la o clasicizare a noilor
forme " libere" ? Această liberalizare
extremă nu reclamă şi o rigoare es
tetică, pentru a nu ieşi din spaţiul
profesionist?

Libertate fără formă însea mnă haos
sau n imic. Trebuie găsită forma lu
crurilor pentru a crea ceva nou, via
b i l . Cred că în această privi nţă
creaţia contemporană este sclaya
părinţilor ei. E d ific i l pentru tinerii
de azi să scape de i nfluenţa celor
care au trasat un drum foarte pu
ternic: Pina Bau sch, de exem p l u . În
m u lte montări, pe care l e văd peste
tot în E u ropa, gen u l la nsat de ea pe
piaţă ca o no utate constituie o
referintă. Creatia nouă a reusit să
iasă d i � corzile unei retorici, d a r a
creat o altă retorică, o retorică a
modernităţii. E foarte peri c u l os .
V ă d peste tot, î n A merica s a u
Africa, aceleaşi i m a g i n i . U n a lfabet
codat, care nu m a i înseam n ă cre
aţie originală. Un soi de modă. U n
catalog a l imaginilor, p e ca re fie
care le adaptează mai m u lt sau mai
puţin.

Un paradox al teatrului contempo
ran, nou.

Periculos. Când descoperi u n creator
cu personalitate tocmai asta apre
ciezi: distanţarea de clişeele avan
gardei.

Revenind la ediţia din acest an a STI:
sunteţi mulţumit? Ce remarci
deosebite aveţi de făcut?

Da, sunt mulţumit. A fost o partici
pare foarte largă, cu trupe din m ulte
ţări:. Germania, Franţa" Italia, Argen
tina, Chile... Publicul a fost mai recep
tiv, acceptând propunerea de a des- .
coperi l ucruri noi. La noi, publicul, de
obicei, nu vede, ci revede. E lenes.
·
Cred că de data asta publicul ne-a ·
făcut un cadou: b unăvointa de a
accepta lucruri diferite de ceÎe ştiute.
E bine că există cel puţin această
curiozitate; altfel, su ntem destul de
singuri şi în derivă. G uvernu l nu vrea
să iasă d i n tradiţie şi să sprijine
creaţia tânără.
/-am mulţumit agreabilului meu inter
locutor şi m-am abţinut să-/ confirm,
cu argumente autohtone, în cele
spuse. Păstrez pentru mine consolarea
că şi la alţii e la fel.
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Opera,

Între

baroc
simplitate

La Berl i n s u nt trei teatre l i rice d e p r i m ra n g . Am p utut
vedea, l a sfâ rşitu l stag i u n i i, t rei s pectacole releva nte
pentru ten d i nţe l e actua l e d i n d o me n i u l teatru l u i
m uzica l .
-am s ă zăbovesc asupra l u i Don
Giovanni, montat de Thomas
Langhoff la Opera de pe Unter
den Linden. Spectacolu l nu este o
reuşită pe măsura reputaţiei distinsu
lui regizor: montarea recurge la mai
toate clişeE!Ie încetăţenite în
realiza rea scenică a operei lui Mozart.
Potrivit unui loc comun în cărţile de
istorie a muzicii, La clemenza di Tito,
pusă în scenă de Harry Ku pfer la
Komische Oper, este, pentru opera
seria mozartiană, ceea ce este Flautul
fermecat pentru Singspiel. M uzica
este divină - Mozart în ultimu l an al
vieţii şi a l creaţiei, în cul mea matu
rităţii componistice şi mai inspirat ca
oricând; l ibretul este - vai ! - stufos şi
artificial.
.
Kupfer prezintă clemenţa " lui Titus
"
drept o manevră demagogică, u n
truc cu scop propagandistic, menit
să-i consolideze împă ratul u i renu
mele şi să-i sporească prestigiul.
Pentru u n tiran interesat să-si creeze
o imagine " l i berală, orice g eşeală a
"
supuşilor, care poate fi iertată printr-un
gest demonstrativ, înseamnă un spor
de autoritate... Mai departe: Kupfer
depistează în simpatia lui Titus pen
tru Sextus o atracţie homo-erotică;
acest " outing " nu contrazice nici tex
tul, nici muzica şi dă caracterului lui
Titus un anume adevăr psihologic mai cu seamă că, în interpretarea
actoru l ui-cântăreţ, Titus pare destul
de speriat de înclinaţia pe care şi-o
descoperă pe neaşteptate ... Necazul
începe în momentul în care Sextus
începe să profite de slăbiciunea cu
totul deosebită pe care i-o arată
stăpânul şi prietenul său; la anan-
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g h ie, el speculează această slăbi
ciune şi mai că nu-l violează pe
Titus ... Numai că Sextus, cel din libret,
e presupus a o iubi pe Vitellia şi a
păstra, din d ragoste, secretul com
plotului urzit de ea împotriva împă
ratul ui; concepţia spectacolului asu
pra personajului Sextus contrazice în
acest pu nct, destul de grav, nu numai
litera textul ui, dar şi, mai grav, spiritul
muzicii.
Personaju l Vitelliei este pus sub sem
n u l parod icul ui; desig u r, transfor
marea Vitelliei din rea " în bună ", în
"
"
finalul operei, e cam bruscă, nemoti
vată psihologic, dar, după m i ne,
acesta încă n u e un motiv pentru a
prezenta căinţa conspiratoarei ca pe
o farsă - şi asta e o viziune" care con
"
trazice spiritul muzicii ...
În timp ce invenţii le regizorale legate
de personajul Titus se asamblează
într-o imagine coerentă, limpede şi
sugestivă, alte invenţii din spectacol
sunt g reu descifra bile: machetele
clădirilor din Roma aduse de popu
laţie drept omagiu lui Titus, apoi arse
(în incendiul despre care e vorba în
operă, la un moment dat) sau trece
riie prin scenă ale unui comentator în
proză al evenimentelor - intenţia e
de a sublinia trimiterile critice ale
montării - sunt o lipitură " regizorală
"
sâcâitoare, iar simbolu l perucilor care
ba sunt puse, ba scoase de pe cap e
de-a dreptul ridicol...
Cel mai izbutit spectacol liric dintre
cele văzute la Berl in mi s-a părut Vă
d uva veselă, montat de Andreas
Homoki la Komische Oper.
E un clişeu bine înrădăcinat în istoria
muzicii afirmaţia că, în timp ce opere-
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ta franceză (Offenbach) este viru
lentă sub raport u l criticii sociale,
opereta vieneză nu e decât un sim
plu divertisment. Recenta montare a
Văduvei vesele vine să infirme cli
şeul. Regizorul a fost conştient, mai
întâi, că acţiunea operetei se petrece
la ambasada de la Paris a u nei mici
ţări din sud-estul Europei (spectatorii
de la premieră nu aveau nici o difi
cultate în a identifica această tară
cu
'
Muntenegru! !).
Decorul Văduvei vesele la Komische
Oper e năpădit de mormane de cla
soare - suntem în mijlocul unui delir
birocratic, o birocraţie intrată în para
gină ... Să vezi în m ijlocul acestei
atmosfere Vilia, tu ...", pus în pagină
"
ca u n moment de "Cântarea Munte
"
negrul u i , este irezisti bil ... Printre vra
furile de clasoare, o nesfârşită scară
duce către podu l scenei, cotind, pe
toată deschiderea ei, dinspre curte
spre grădină
tot şicul de revistă
parizian este în această scară ...
In timp ce în povestea Hannei Glawari
şi a contelui Dan ilo regizorul a ştiut să
vadă, dincolo de clişee, o frumoasă
istorie de d ragoste (Danilo aleargă
după femei de moravuri uşoare, căci
nu-şi poate domoli marea iubire pen
tru Hanna), în povestea Valenciennei,
cea care scrie pe evantaiul destinat
amantului ei " Sunt o femeie cuviin
cioasă ", el a descifrat i magi nea
moralei burgheze, despre care nu e
suficient să afirmi că e găunoasă l ucru adevărat, de altfel -, mai trebuie
să şi cercetezi fenomenul, să-I anal
izezi, să-i demontezi mecanismele...
N u numai alergăturile fără sfârşit ale
unei hoarde de bărbaţi d upă fru
moasa şi bogata văduvă, târîtul lor în
patru labe d u pă bancnotele pe care
aceasta le azvârle în drumul ei, dar si
'
atitudinea doamnelor decente de l a
a m basadă, care, pregătind u-se de
petrecere, îşi scot şi îşi pun pe frân
ghie chi loţii (o invenţie strălucită,
-

executată deloc vulgar, cu un haz
irezistibil) sunt imagini extrem de
hazlii ale moralei găunoase. Îm i voi
permite să citez u n critic berlinez:
" Când vi s-a întâmplat ultima oară să
râdeţi cu poftă la un spectacol de
operetă? La Văduva veselă de la
Komische Oper se râde cu poftă.
Când vi s-a întâmplat ultima oară să
lăcrimaţi văzând o operetă? Asta vi se
poate întâmpla la Văduva veselă de
la Komische Oper" . Acolo unde spec�
tacolul atinge pe neaşteptate nervul
liric, poetic, mişcător a l muzicii este
nu numai în duetu l d i n actul al I II-lea
al celor doi eroi, dar şi, încă u n exem
plu, în aria lui Camille de Rosillon,
amantul fătarnicei Valencienne ...
Dintre spe tacolele văzute în cadrul
Festivalului de Operă de la Munchen,
două sunt montate de acelasi David
1 Alden, un englez ale cărui xcentri
cităţi în domeniul regiei de operă
sunt binecunoscute pe întreg globul.
Ambele opere - opere de Haendel.
Pe scena Teatru lui National, Arie
dante, într-un decor ca e sugerează
o arhitectură barocă delabrată, ce se
delabrează încă mai tare pe măsură
ce înainteză acţiunea, şi în costume
vag de epocă; dacă regizorul nu ar fi
simţit nevoia să introducă, foarte sis
tematic, în fiecare act, momente de
teatru în teatru, însoţite de coregrafie,
greu descifrabile ca semnificaţie curteni (?) sau servitori m care
ironizează (?) peripeţiile prin care trec
eroii principali -, aş spune că mon
tarea lui Alden este neaşteptat de
echilibrată şi cât se poate de adecvată
muzicii lui Haendel; regizorul a avut
grijă să atenueze caracterul - artificial
- de happy-end al finalului prin câteva
binevenite accente g rave.
Dar în cazul lui Rinaldo, montată pe
scena nu demult redată în folosintă de
la Prinzregententheater, Ald n a
strămutat acţiunea operei - forţat,
după părerea mea - în actualitate şi a
acumulat gagurile şi năzdrăvăniile de
tot soiul pentru a amuza publicul (şi a
epata spiritul burghez... ). El se slujeşte
d rept alibi de o mărturie potrivit
căreia Haendel însuşi ar fi dorit să ia
ochii publicului printr-un spectacol
fastuos... E, desig u r, nosti m să
recepţionezi în final aluzia că Armida,
până la urmă, nu va ren unţa la
Rina Ido; în schimb, e greu de acceptat
caracterul parodic imprimat de regi
zor m ultora dintre relaţiile din operă.
"
"Cara sposa , una d i ntre cele mai
cunoscute şi mai frumoase arii haen
deliene, este expresia unei d u reri
profunde produse de o despărţire;
dacă relaţia dintre cei doi îndrăgostiţi
a fost prezentată ca su perficială,
nereală, sinceritatea ariei apare şi ea
pusă sub semnul întrebării; aria nu
mai " portează " până la capăt şi asta e
contrar semnificaţiilor muzicii.
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Din cauza unui concurs întâmplător
de împrejurări, Don Carlos a lui Verdi
a fost pusă în scenă de către J u rgen
Ross, care este scenograf de meserie,
dar care de a stă dată a regizat,
creând şi decoruri le, costumele şi
luminile grandioasei montări dirijate
de Zubin Mehta. Ross s-a cheltuit fără
rezerve în montarea sa, străduindu
se săfie simplu şi rigu ros, să sugereze
epoca fără să o reproducă pedant;
spectacolul este extrem de fluent,
aproape numai în a l b-negru (o
manta roşie cu broderie de aur rupe
din când în când muzica a l b-negrului
şi a griurilor); decorul s-a străduit să
fie şi el auster (o cutie cenuşie cu per
spectivă forţată, având câteva
deschideri laterale; în i n teriorul
cuştii, u n enorm crucifix cât scena de
înalt striveste sub el orice zvâcnire de
spontanei ate omenească). În mon
tarea lui Ross există neîndoielnic o
năzuinţă stimabilă către adevăr psi
hologic. După cum exista şi un stima
bil efort de intensitate stăpânită în
interpretarea dată operei de către
dirijor şi de către cântăreţi - opera e
strivitoare prin amploare şi dificu l
tate. Dar n-aş putea afirma că toate
aceste cal ităţi " se leagă " într-un
întreg cu adevărat cutremurător. E
greu de explicat de ce. Nu din pricina
celor două-trei mici scăpări în
direcţia kitsch-ului (procesiu nea care
precedă autodafe-ul, de pildă), ci
pentru că regizorul parcă n-a izbutit
să vadă cu ochi suficient de proaspăt
întreaga poveste... Şi m u lte dintre
cele ce se întâmplă pe scenă par
cumva previzibile ...
Lohengrin a beneficiat de o inter
pretare vocală, după m ine, excepţio
nală. Montarea lui Goetz Friedrich are
grandoare şi îndulceşte, pe cât e po
sibil, bizareriile din libret: este evitată
aducerea în scenă a faimoasei lebe
de. Câteva uşi şi silueta păsării su
gerează miracolu l apariţiei eroului.
N u sunt evitate totdeau n a sim
bolurile excesiv de străvezii: o lebădă
neagră spânzură la un moment dat
din podul scenei. Înlocuind acolo o
vită înjunghiată care e atârnată în
poziţie similară într-o altă scenă ... N u
toate mişcările d i n scenă sunt dictate
de logica acţiunii - ba, la un moment
dat, am avut chiar sentimentul că
sunt influenţate de armoniile cro
matice dintre grupurile de costume,
superbe, ce-i drept: griuri deschise,
valorate de câte o pată a lbastră, ori
negru şi gri închis, valorate de câte o
pată vişinie, din loc în loc câte o in
sulă de alb ... Mărturisesc, însă, că la
povestirea despre Graal din ultimul
act spiritul meu critic a încetat să mai
functioneze - fru m usetea muzicii
este tât de copleşitoare, ncât am în
ceput să lăcrimez ca o liceeană şi n-am
mai urmărit dacă regizorul a fost sau
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nu consecvent în prezentarea perso
najelor operei ... Cred că a insinuat
subtil faptul că povestea nu se încheie
o dată cu ultimul acord, că, în plan
politic, ea va continua...
Trăirea cea mai intensă si mai rele
vantă mi-a produs-o însă n alt spec
tacol din cadrul Festivalului - Jur
nalul unui dispărut. De fapt, nu este
o operă, ci un ciclu de lieduri, dar lui
Leos Janacek, compozitor de operă,
i-a scăpat u ndeva, în partitură, o indi
caţie scenică despre care e greu de
spus dacă e o simplă metaforă sau u n
indiciu c ă î n m intea compozitorului
liedurile puteau fi montate ca specta
col. Oricum ar fi, versurile vestesc
istoria unui tânăr ţăran ceh, îndră
gostit de o ţigancă; el îşi părăseşte
satul şi fami lia, pentru a o urma pe
nomada cu care are şi un copil. Re
gizoarea - şi scenograful - au montat
întregul ciclu de lieduri pe o scenă
goală, în centrul căreia se află pianul,
o scenă unde numai u n joc abil de
perdele semnalează schimbările de
?tmosferă de la o secvenţă la alta.
In introducerea montării, o imagine
video ni-l arată răsturnat pe cântă
reţul-actor care joacă rolul central pentru ca, la rel u a rea în fi nal a
cadrelor filmate, să realizezi că ima
ginea · răsturnată este reflexul cân
tăreţului în capacul pianului. Sensul
metaforei se l i m pezeşte şi se
adâ nceşte tulburător.
Regizoarea a avut ideea sclipitoare
de a încred i nţa rol u l ţigăncii u nei
m i n u nate cântăreţe de c u loa re,
ceea ce sporeşte adevărul şi acui
tatea conflictului. În centru l specta
col u l u i se află a d m i r a b i l u l J a n
Bostridge - azi, u n a d i ntre cele mai
fascinante fig u ri din l u mea a rtei
vocale. În cal itatea l u i de cântăreţ,
Bostridge este a utodidact, el fiind
filozof de meserie, c u l ucrări publi
cate şi doctorat. Este opusul perfect
al tipu l u i tradiţional de tenor ( " Eu
n u sunt un tenor, eu sunt un bărbat
care cântă c u voce de tenor" - Tito
Gobbi), e un a rtist si
' un i ntelectual
a l cântul u i . Un He nze i-a dedicat
niste l ieduri. Ca înfătisare fizică, e
în lt şi slab, blond, i tim brul pă
trunzător şi totuşi dulce face d i n el
u n tenor englez tipic - emploi de
care se fereşte ca de diavol. Degajă
viril itate, dar are în el si ceva molatic, adolescentin.
î n universul actual al operei, în care,
după cum s-a putut vedea şi din în
semnările de mai sus, domneşte o
tendi nţă pro n unţată spre ba roc,
spectacolul acesta e o oază reconfor
tantă de simpl itate, de zgârcenie
elocventă în folosirea mijloacelor de
expresie, de emoţie d i rectă, pură şi
răvăşitoare.
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Sentimentul
ne dreptăţii
1

nfern u l imaginat de Sartre în
piesa Cu uşile închise, regizată de
Alina Hiristea la Teatrul de Stat din
Oradea, are structura indestructibilă
a u n u i adevărat sistem de opresiune,
în care n u e nevoie de călău, şi nici de
tortură fizică. Aici, fiecare suflet e
călăul altor suflete, prin prezenţa şi
acuzaţiile sale. Tortura e de ordin psi
hologic. Sistem u l are un " sluj baş"
docil (întruchipat de Andrian Lo
covei), pe a cărui faţă nu se poate citi
nici slăbiciunea, nici interesul pentru
cei pe care îi duce "dincolo". Cele trei
suflete protagoniste au aparţinut
unor fiinţe decedate în mod violent,
care vin din caţegorii sociale diferite:
funcţionara de la poştă, ziaristul şi
femeia din înalta societate.
Lascivă e femeia de lux, o blondă
irezistibilă cu trup de top model, atât
de bine întru pată pe scenă de
Mariana Presecan, care se identifică

N ume

deplin cu personaj u l. Remarcabilă
este expresivitatea privirii, care trece
printr-o extrem de largă gamă
emoţională: de la absenţă la durere,
de la dori nţă la demenţă. Un rol
susţinut cu nerv şi stil.
Răutăcioasă c u porniri lesbiene e
banala funcţionară (interpretată de
Mariana Neagu), cu priviri sfredeli
toare şi acuzatoare, uneori vulgară şi
plată, a lteori je-m'en-fiche-istă sau
ironică, dar mereu foarte puternică,
asemeni u n u i animal de pradă în
ofensivă.
Între cele două femeie însetate, mas
eului Uucat de Doru Fârte) e derutat,
confuz, slab de înger şi fără iniţiativă,
oscilând nu numai între cele două
femei, dar şi între cele două l umi,
între sine şi ceilalţi, între aparenţă şi
esenţă.
Cromatica hainelor (albul - pentru
cele trei " suflete ", respectiv negrul

Sanda Tivadar

-------

_______

Adre s a

Vârs ta

_______

Ocu p aţi a

__
__
__
__
__
__
_
__
__
__

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Judeţ

Localitate
Cod Poştal 1 1 1 1 1 1 1 1
Data

pentru "fu ncţionarul "-demon) şi a
decor u l u i (negrul " pereţilor" de
nylon, albul " pardoselii " din granule
de marmură, argintiul porţii de alu
m i n i u si al u rnelor cu cenusa
trupurilor moa rte) e di hotomică.
Lumina a lbastră vine " de sus" şi e tor
turantă psihic, cea cu efect de stro
boscop e folosită în momentele de
tensiune, dar mai ales în clipele de
cădere a tensi unii (nu şi de scădere a
ei). Ecleraju l fluorescent mi se pare că
putea fi exploatat mai mult, ţinând
cont de efectu l psihic pe care 1-a
avut: în întunericul scenei, sub
această iluminatie fascinantă ca a
Lunei, actorii ca persoane fizice erau
substituiţi de formele vaporoase ale
hainelor fosforescente: adevărate
stafii dansând pe sound-urile acelei
muzici, ca în filmele cu vampiri.

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___

Prenume
Sex

universale

___
___
___
___
___
___
_

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