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portret

Dansează-mi
ca ploaia şi
n Geamăn (născut pe
21 iunie) are de
regulă mai multe
meserii simultan, sau măcar
se ocupă de mai multe
laturi ale aceluiaşi domeniu.
Iar dacă e la graniţa cu
Racul, a preluat de la acesta
sensibilitatea, intuiţia şi
înclinaţiile artistice.
Despre Răzvan Mazilu e
greu de spus ce este în
primul rând, dansator sau
coregraf. Ca interpret, a
obţinut premii la Bucureşti,
Moscova şi Paris, a fost
aplaudat în one-man show-ul
Jocul de-a Shakespeare sau
în baietele Anna Karenina
şi Roşu şi Negru.
Coregraful şi-a croit un
nume pe tărâmul generos al
teatrului-dans, căruia i-a dat
de fiecare dată un sens nou,
în Dama cu camelii sau
Vorbeşte-mi ca ploaia Că
tentatia teatrului este o
constantă a creaţiei sale
stau mărturie colaborările la
Oedipe, Aida, Golem, Petru
sau, mai recent, Fraţii la
Odeon. Şi tot la Odeon,
unde dansatorul indepen
dent .,s-a aşezat" în chip de
coregraf, îşi aşteaptă rândul
proiectele cu Ingerul albas
tru după Heinrich Mann sau
Portretul lui Dorian Gray
după Oscar Wilde.
Până atunci, portretul lui
Răzv9n Mazilu oglindeşte
un tânăr născut matur ca
artist, cu o prezenţă fizică,
socială şi profesională con
struită şi menţinută cu şarm
si abilitate. Absolvent al
U .A.T.C. ,.1. L. Caragiale",
secţia Regie de teatru şi
coregrafie, şi mare
consumator de literatură şi
arte plastice, Răzvan Mazilu
infirmă nonşalant
prejudecăţile despre cultura
dansatorilor şi spulberă cu
un zâmbet clişeele ziaristice.

U

lasă-mă să te

•••

Vivia Săndulescu
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privesc

Scepticismul
sumbru
a neîndestulările şi amărăciunile reale care strangulează realitatea noastră-socială, eco
nomică şi culturală, la o non-comunicare acută, care ne caracterizează, în ciuda dez
voltării spectaculoase a mass-media şi a telefoniei mobile, aflate la cel mai înalt nivel (iar
cel mai înalt nivel este, vai, al ţărilor subdezvoltate), câţiva găsesc cu cale să adauge un soi de
dispreţ fatalist, o strâmbătură acră, un scepticism necruţător. Nu avem, spun ei, dramaturgie
românească, nu avem; spun tot ei, critici de teatru, nu avem, spun aceiaşi, un teatru nou, nu
avem destule spectacole alternative, nu avem destule experimente, nu avem, spun sumbrele
bocitoare, un public nou! E dezastru! Totul e vechi, putred, mucegăit, ruginit, rutinier, totul
pute! Ceea ce strigă, cu glasuri gâtuite de disperare, cei câţiva sceptici sumbri nu este chiar
un neadevăr absolut: fireşte, există (ca pretutindeni!) dramaturgi proşti, fireşte, există (ca pre
tutindeni!) critici opaci, ne mişcăm încă greoi în domeniul reformei teatrale, oamenii de
teatru preferă încă scutul găurit al protecţiei de stat, au apărut prea puţine trupe indepen
dente ... Dar uitaţi-vă, oameni buni, şi în jurul vostru! Totul s-a schimbat în viaţa societăţii
noastre într-atât încât să deplângem stagnarea teatrului? Aş spune că, dimpotrivă, s-a schim
bat prea puţin şi mai nimic. O fi intrat teatrul în Europa mai devreme decât alte instituţii, dar
a intrat tot în formele oarecum tradiţionale, iar unele spectacole aşa-zise noi n-au impre
sionat pe nici un selecţioner de la, să spunem, Avignon sau Edinburgh. Dramaturgia? Am
văzut piese străine contemporane (nemţeşti, englezeşti, americane, franţuzeşti, sârbeşti,
ceheşti etc. ) remarcabil de proaste, de plicticoase, jucate cu foarte multă râvnă şi cu foarte
puţin public pe unele scene "îndrăzneţe" de la noi şi concurând cu succes piese româneşti la
fel de proaste şi de plicticoase, aşa că avem dramaturgia pe care o montăm. Criticii, români.
sau străini, sunt buni numai când ne laudă şi răi sau "inexistenţi" când nu ne laudă. Teatrul
"nou" nu poate conta (aici, ca şi aiurea) decât dacă este şi bun. Iar publicul "nou" există nu
numai dacă teatrul este şi el "nou", ci dacă - aşa cum spuneam mai sus - este şi bun. Să nu ne
amăgim: Eschil, Shakespeare, Cehov, Caragiale sau Ciulei, Purcărete, Buzoianu, Tocilescu,
Cornişteanu, Măniuţiu, Hausvater sunt şi vechi, şi noi, şi buni, iar publicul, vechi sau nou,
umple sălile, în timp ce unele încropeli chinuite sunt, poate, noi, dar nu interesează pe
nimeni, iar spectatorii nu ocupă nici măcar o nişă de pivniţă . . .
Tnainte de a discuta despre vechi sau nou, tradiţional sau alternativ, ar fi bine să avem, măcar
în gând, criteriul - foarte vechi -al valorii.

L

Dumitru Solomon
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Est
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Măsura lipsei de masura
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Întrucât unii cititori sau respondenţi ar putea obiecta, referitor
la tema acestei anchete, printr-o ripostă foarte la îndemână, de
felul "Arta (talentul, harul, geniul etc.) nu poate fi măsurat(ă)",
ne grăbim să precizăm că ne referim - fireşte - la ceea ce este
măsurabil, având mereu în minte adagiul ESt rroiE m :r:Eh.E
(Este o măsură în lucruri, cu alte cuvinte: Este o măsură în toate),
care aparţine nu altcuiva decât lui Horaţiu, care a fost, orice
s-ar spune, un poet, un artist. Dacă există o măsură în tr::at:e ,
există şi în artă, implicit în teatru.
Redacţia

Ră spu n d c rit i cii la:
1. Ce înţelegeţi prin măsură şi lipsă de măsură în teatru?
Exemple.
2. În artă, justa măsură este o dimensiune cuantificabilă?
3. Sunt creatorii români preocupaţi de păstrarea măsurii? Fac ei
spectacole pentru public sau pentru bucuria personală?
4. Când vi se pare prea lung sau prea scurt un text dramatic?
Dar un spectacol? Exemple.
5. Care este reacţia dumneavoastră la lipsa de măsură a textu
lui, spectacolului sau chiar a cronicii? Exemple.
6. Unii consideră excesul de vorbe sau de mişcare ca fiind o
lipsă d'e măsură, alţii, în schimb, îi găsesc justificări de ordin
artistic. Ce părere aveţi?
7. În ce compartiment al spectacolului socotiţi că se depăşeşte
măsura cel mai adesea (text, regie, interpretare, scenografie,
muzică, mişcare)? Exemple.
8. Ce credeţi că duce la abaterea de la măsură?
9. Există repetări acceptabile şi repetări inacceptabile?
1O. Consideraţi că există un raport cauză-efect între lipsa de
măsură şi plictiseală sau insatisfacţie? Exemple.
1 1. Încărcătura de semne, simboluri, citate şi auto-citate are o
limită perceptibilă? Aţi putea s-o definiţi?
12. Cunoaşteţi creatori români care au simţul măsurii?
13. Dacă socotim că fiecare creator (şi fiecare spectacol) au pro
. pria lor măsură, ce-i putem pretinde criticului: să le accepte pe
toate sau să aplice fiecăruia propria sa măsură?

�
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Ileana Berlogea
1. Măsură şi lipsă de măsură în teatru!
Două concepte în continuă mişcare
şi transformare. Există o măsură a lui
Boileau, negată categoric şi violent
de romantici. Există o măsură a spec
tacolului realist, firesc răsturnată de
avangardă, de petele de culoare
aruncate cu pensula, pomenite de
Marinetti, şi de senzaţiile, gesturile şi
sunetele ostentative predicate fana
tic de Artaud.
Ce înţeleg eu prin măsură? Armonia
şi descoperirea tuturor semnelor indiferent dacă sunt vizuale sau audi
tive, emoţionale sau senzoriale capabile să transmită ceva: ideea,
mesajul, gândul ascuns al textului.
Desăvârşit simţ al măsurii descope
rim în Hamlet, în regia lui Liviu Ciulei.
Nici un cuvânt, ton sau gest inutil.
Cu simţul măsurii îşi realizează, de
cele mai multe ori, şi Victor Ioan
Frunză spectacolele, chiar şi atunci
când inventivitatea (din punct de
vedere scenografic sau regizoral)·
este dezlănţuită. Mă refer la Don
Juan de Moliere, pus în scenă la
Galaţi, cu ani în urmă, cu Claudiu
Stănescu în rolul titular şi cu Mihai
Mihail în Sganarelle. Acelaşi lucru îl
pot afirma şi despre Cruciada copi
ilor de Lucian Blaga, la secţia
maghiară a Naţionalului din Târgu
Mureş, sau Ghetou de Joshua Sobol,
la Naţionalul bucureştean. Dar nu
mai dau acest calificativ montării tra
gediei Tamerlan cel mare de Chris
topher Marlowe. Ideile piesei, even
tuala ei actualitate au fost acoperite
de decor şi de o mişcare prea dina
mică. Mă opresc aici pentru a nu da
ca exemple spectacolele proaste; ele
nici nu există.
2. În artă nimic nu este cuantificabil!
Satisfacţia de natură estetică, cea mai
autentică, este subiectivă, depinde
de gustul şi mentalitatea epocii, de
cultura şi sensibilitatea spectatorului.
3. Ca pretutindeni. Se fac spectacole
pentru public - mă refer din nou la
cele bune -, dar, trebuie să recu
noaştem, şi încifrate, pentru creatori.

Spectacolele lui Vlad Mugur întru
nesc - după mine- ambele dimensi
uni. De pildă, montările sale de la
Craiova cu Slugă la doi stăpâni de
Carlo Goldoni şi Aşa este (dacă vi se
pa re) de Luigi Pirandello trec cu
uşurinţă de la un mod la altul. Apoi,
Alexandru Dabija. Nu voi uita nicio
dată Burghezul gentilom de Moliere
la Teatrul Nottara" (1 989), un clasic
"
spectacol pentru public, în timp ce
Fraţii de Sebastian Barry, la Odeon, e
mai degrabă un spectacol pentru
"
sine". Este prea agresiv, prea crud,
prea aspru.
4. Un text dramatic mi se pare lung
când nu este bine scris. La fel, şi un
spectacol, dacă e prost, ţi se pare
lung. Atunci când este bun, nu simţi
trecerea timpului. 1794, în regia lui
Alexandru Darie, este un spectacol
lung, dar nu-ţi dai seama de asta.
5. Eu mă consider un spectator bun.
Când merg la teatru, îmi las la uşă
ideile preconcepute şi accept pro
punerea creatorilor. Dacă reprezen
taţia nu-mi spune nimic, mi se pare
lungă, lungă..., dar nu plec din sală.
La fel, şi textul dramatic. Pe el, însă,
pot să-I las deoparte. Până la urmă îl
termin, dar numai când sunt odihnită
şi am răbdare.
6. Din nou suntem în faţa unei pro
bleme puse sub semnul relativităţii.
Dacă limbajul ales de trupă şi regizor
este vizual şi gestual, e firesc să existe
un exces ". Dacă este discursiv,
"
având un text cu prea multe cuvinte,
lipsa de măsură este a autorului. Dar
nu excesul de cuvinte supără, ci lipsa
de idei. Îmi aduc aminte de specta
colul lui Dragoş Galgoţiu cu Teatrul
sem inar de Petre Ţuţea. Cuvinte,
cuvinte, dar şi idei. Nu era simplu de
urmărit - aş spune chiar că devenea
obositor, extenuant la un moment
dat -, dar era incitant dacă încercai
să-i descifrezi sensurile. Şi piesele
shakespeariene au multe cuvinte,
dar, de pildă, Peter Brook nu a tăiat
nimic din Regele.Lear sau Visul unei
nopţi de vară, ci a descoperit semne
scenice şi imagini pentru toate mo
mentele.
7. În toate este posibilă exagerarea.
În Ta merlan (ca să mă întorc la
primul exemplu), excesul a fost şi în
scenografie, şi în textul insuficient
susţinut emoţional. Sunt de acord cu
acompaniamentul muzical, dar nu
pentru acoperirea absenţei ideilor.
8. Lipsa de experienţă, lipsa de gust,
dorinţa regizorului sau a scenografu
lui de a demonstra că au fantezie.
Experienţa şi maturitatea au adus
întotdeauna măsură. Excesul este
determinat şi de nevoia de umplere a
scenei, de un spaţiu prea mare. De
pildă, Sala Mare de la Naţionalul
bucureştean 1-a obligat adeseori pe
Horea Popescu să pună accentul pe

elemente exterioare. S-a întâmplat
acest lucru cu M a rea de Edward
Bond, o piesă aspră, densă, încărcată
de spirit critic, devenită un spectacol
de salon, cu o societate de doamne
elegante şi un decor impresionant.
9. Dacă repetarea înseamnă sublinie
rea unei idei, ea este acceptabilă;
este neacceptabilă, în schimb, când
trădează absenţa unor soluţii noi.
1 O. Există. Şi voi da ca exemplu ulti
mul spectacol regizat de Horaţiu Mă
lăele, la Teatrul Nottara": Cu capu'
"
de nicovală de Milos Nikolic, farsă de
tip popular, rezolvată exact în această
cheie, dar cu două exagerări. În
primul rând, în textul carnavalesc,
liber, fără perdea, repetarea unor
cuvinte din domeniul relatiilor sexu
"
ale" sau înjurăturile în exces au de
venit obositoare. La fel, mişcările de
păpuşă automată i-au răpit lui
Catrinel Dumitrescu, actriţă plină de
farmec, puterea de seducţie.
1 1 . Are o limită perceptibilă deter
minând senzaţia de plictiseală, chiar
dacă nu-ţi dai seama. Regizori cu
pasiunea semnelor ce trebuie deco
dificate sunt mai ales Mihai Măniuţiu
şi Dragoş Galgoţiu. De multe ori, în
special la cel dintâi, acestea sunt bine
găsite: totuşi, uneori obosesc. Dacă
în Richard al III-lea, la Teatrul Odeon,
ele au fost pline de sens, trezind în
noi dorinta reală de a le descifra, în
alte spec tacole - de exemplu, la
Piatra Neamţ, în Nopţile călugăriţei
portugheze - au fost prea multe şi
s-au repetat inutil.
12. O, da! În primul rând, marele şi
inegalabilul Liviu Ciulei, apoi Silviu
Purcărete, dar nu numai ei.
13. Funcţia criticului este complexă şi
dificilă. El trebuie să fie obiectiv. Nu
poate însă realiza perfect această
condiţie, fiind şi el om. Are această
obligaţie, tocmai pentru că judecă o
creaţie. El trebuie să-şi formeze o cul
tură solidă, să-şi educe gustul şi să
găsească cele mai bune criterii de
analiză a unei opere de artă. În Nu,
Eugen Ionescu demonstrează, vor
bind despre Maytrei de Mircea Elia
de, că aceeaşi carte poate fi socotită,
cu argumente serioase, fie o capo
doperă, fie, din contra, o prostie. Dar
aici este vorba despre un pamflet şi
nu despre o judecată critică. Eu îi cer
criticului să-I înţeleagă pe creator,
dar, în egală măsură, să-i apere pe
spectatori de lucruri proaste.

Magdalena Boiangiu
1. Împărtăşesc starea de inconfort
care a generat caracterul concret al
acestor întrebări: în ultimul timp,
pentru spectatorul consecvent de
teatru, stăruie impresia că, dacă
actorii ar vorbi ceva mai încet, dacă

muzica nu ar fi atât de zgomotoasă,
dacă regia ar face ceva prin care să
clarifice agitaţia de pe scenă, dialogul
cu scena - până la urmă, scopul ultim
al spectacolului de teatru, fie el tra
diţionalist, fie el ultra-novator s-ar putea închega. Numim lipsă de
măsură ceea ce lipseşte sau ceea ce
prisoseşte; pe cale de consecinţă,
măsura ar fi ceea ce rămâne. Artiştii
talentaţi, creatorii de capodopere,
geniile au măsura lor, alta decât cea
cu care ne-am obişnuit.
2. Nu.
3 . Probabil că da. Bucuria personală
ar trebui să depindă de starea de
bucurie a publicului şi nu de lipsa de
măsură a aplauzelor în picioare.
4. La lectură, nici un text nu este prea
lung. Ce raport se mai poate stabili
între lungimea textului şi durata
spectacolului, dacă acum câţiva ani o
reprezentaţie cu Conu' Leonida a
durat aproape două ore?
5. Pufnesc pe nas. Exemple de
reacţii? Prin cronicile scrise, vorbite şi
bârfite.
6. Excesul, resimţit ca atare, nu poate
avea nici o justificare artistică.
7. Măsura este depăşită - după pă
rerea mea - când compartimentele
enumerate nu se armonizează. Exem
plele cele mai expresive aparţin unor
creatori foarte dăruiţi - regizorul
Victor Ioan Frunză şi scenografa
Adriana Grand -, care au potenţat
prin talent ceea ce putea fi o simplă"
"
exagerare.
8. Nu ştiu.
9. lnacceptabilă mi se pare încer-
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carea de a impune ca noutate
inovaţii atât de vechi încât au fost
uitate.
10. Da.
1 1. Limita este subiectivă. Din mo
mentul în care am înţeles sau m-a
emoţionat ceea ce se petrece pe
scenă, din punctul meu de vedere s-a
ajuns la limită. Dar în fotoliul, în
scaunul, pe banca de alături s-ar
putea să fie un spectator mai
inteligent sau mai nesimţit decât
mine.
12. Cum să nu? Toţi creatorii impor
tanţi au simţul măsurii. Cine sunt crea
torii importanţi? Asta-i altă anchetă.
13. Ultima ipoteză ar fi cea corectă.
Dar memoria spectacolelor trecute
este uneori prea puternică şi impune
scheme şi tipare, mai ales în ceea ce
priveşte simţul măsurii. Măsura cu
care operează criticul adult este com
pusă din ceea ce vine din trecut.
Peste 20-30 de ani şi cei (cele) care se
închină la icoana lui Radu Afrim îi vor
judeca pe tinerii de atunci cu aminti
rile din Job şi Infanta.

Dumitru Chirilă
1 . Ce altceva aş putea înţelege decât
o adecvare a mijloacelor de exprima
re la materialul (piesa de teatru, în
cazul nostru) ce trebuie gândit, pre
zentat în spectacol? Orice dezechili
bru, hiatus, neconcordanţă pot fi

�

8

taxate drept lipsă de măsură.
Exemple? Cu duiumul, dar mă voi
mulţumi să spun că sunt un mare
admirator al lui Vlad Mugur tocmai
pentru perfectul echilibru al specta
colelor sale, pentru justificarea
oricărei opţiuni, pentru refuzul
soluţiilor ce ar putea parazita specta
colul, chiar dacă par frumoase în sine.
2. În artă nimic nu e cuantificabil în
sensul exact, ştiinţific al termenului.
Iar restul e interpretare. Aceeaşi
scenă dintr-o piesă poate să fie expe
diată într-un spectacol şi poate
căpăta mare pondere în altul, poate
să placă unei anumite categorii de
spectatori şi poate fi refuzată de alţii.
3. Fireste că sunt. Cum toată lumea
este de acord că lipsa de măsură e un
păcat mare al creaţiei, nu văd cum ar
putea fi un creator indiferent sau
nepreocupat de ea. Problema este
dacă reuşeşte, dacă prin măsură sau
lipsă de măsură înţelege acelaşi lucru
ca şi spectatorul sau criticul. În ceea
ce priveşte partea a doua a întrebării
nu văd nici o contradicţie între spec
tacolul pentru public şi cel pentru
plăcerea personală a creatorului.
Normal e să fie şi una, şi al�a. să se
întâlnească.
4 . Nicăieri relativitatea timpului nu e
mai mare ca într-o sală de spectacol.
Timpul fizic nu are nici o relevanţă.
Un spectacol poate dura multe cea
suri şi să nu-i simţi lungimea, altul
poate dura unul singur şi să ţi se pară
interminabil. Important e dacă te
prinde sau nu, dacă se instituie
comunicarea între tine şi ceea ce
vezi. Un regizor pe care, de vreo
treizeci de ani, îl admir fără rezerve
semnificative m-a decepţionat re
cent cu un spectacol încărcat şi con
fuz, din care cu greu s-ar putea reţine
ceva. E vorba de Alexa Visarion şi de
spectacolul său cu Revoluţia oarbă
de L.M. Arcade, la Timişoara.
5. Care să fie? Plictiseala, iritarea, sen
timentul că n-am fost prea inspirat
când mi-am ales meserta. Din cauza
ei, a meseriei, nu-mi pot permite
luxul de a iesi din sală. În. cazul
cronicii, e mai simplu - o parcurg din
ce în ce mai repede până scap de cor
voadă.
6. Dacă e vorba de exces, nu există
nici o justificare.
7. Măsura poate fi depăşită în text, în
regie, în interpretare, în scenografie,
în muzică, în mişcare, în mai multe
dintre acestea sau în toate. De aceea
am fost foarte aspru, în stagiunea tre
cută, cu un Conu' Leonida faţă cu
reacţiunea în care o tânără regizoare
1-a completat pe Caragiale cu citate
din politicienii zilelor noastre sau alte
adaosuri care au produs lipsă de
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măsură unui text impecabil tocmai
sub aspectul măsurii.
8. Poate, lipsa de talent sau de cul
tură, dar cel mai adesea teribilismul,
dorinţa de a epata.
9. Da. Sunt cazuri când repetarea
poate avea un efect stilistic, aşa cum
în altele poate deveni redundantă.
1 O. Vezi răspunsul la întrebarea nr. 4.
1 1. Limita o stabileşte posibilitatea
de comunicare între creaţie şi specta
tor, de care am mai vorbit. Atâta
vreme cât ea funcţionează, încăr
cătura este acceptabilă.
12 . Cunosc! Cum să nu cunosc?
Avem în ţară creatori de mare va
loare, or valoarea se exprimă şi prin
simţul măsurii. Vi-i puteţi imagina pe
Vlad Mugur, Liviu Ciulei, Valeriu
Moisescu, Alexandru Darie, Cătălina
Buzoianu şi pe mulţi alţii fără acest
simţ? Sau pe marii actori?
13. Datoria criticului este aceea de a
detecta tâlcurile operei analizate, de
a-i stabili mijloacele, particularităţile
şi finalitatea şi de a le trece, apoi, prin
propria grilă. Dar, în orice împreju
rare, criticul trebuie să rămână trans
parent, aşa cum Titu Maiorescu ne
învaţă că trebuie să fim.

Irina Coroiu
1. În teatru - ca şi în orice alt dome
niu de creaţie -, noţiunile de mă
"
sură" şi respectiv lipsă de măsură"
"
sunt ambivalente. Fiindcă, e ştiut, în
artă, atât regularitatea (adică armo
nia), cât şi iregularitatea (adică aba
terea) pot constitui şi calităţi, dar şi
(contra)argumente estetice. De aici,
riscurile unei judecăţi dogmatice.
2. Pentru a-i cuantifica artei ipotetice
gradaţii ar fi necesară o instanţă
supremă, echivalentă Creatorului. Iar
criticul - oricât de merituos - nu are
dreptul să se erijeze într-o astfel de
insţanţă. Criticul poate doar - even
tual - să semnaleze ceea ce consi
deră că nu este conform cu viziunea
propusă şi să-şi argumenteze afir
maţiile.
3 . Numai în clasicism se presupune
că artiştii ar fi fost preocupaţi de
respectarea canoanelor.
Nu văd vreo incompatibilitate între
aşa-zisa respectare sau nerespectare
a măsurii şi bucuria personală a rea
lizării unui spectacol p�ntru public
ori pentru gloria propriului palmares.
Există, doar, atâtea meritorii succese
de casă!
4. La lectură, un text poate să i se
pară criticului lung şi plictisitor, dar
un regizor inspirat poate să croiască
din materia supraabundentă o repre
zentaţie cvasi-perfectă.
·

La rampă, lipsa de sens poate da
impresia de lungime plicticoasă.
Teoretic, secretul proporţiei divine"
"
ar fi minima unitate între conţinut şi
formă.
5. Lipsa de măsură - fie ea a textului,
a spectacolului ori a cronicii - în prin
cipiu cere să i se răspundă cu aceeaşi
monedă, adică prin opinii lipsite de...
menajamente.
6. Excesul poate la fel de bine să fie
sau să nu fie justificat în economia
viziunii scenice, să fie sau să nu fie
blamabil. Dacă, în viata de zi cu zi,
excesul e amendabil, î n artă lucrurile
sunt infinit mai nuanţate.
7. Nu cred că vreunul dintre sectoare
este mai vulnerabil la acest flagel,
care-şi merită prezenta anchetă.
Anchetă care nu merită să fie întinată
cu exemple concrete, căci s-ar pă
cătui tocmai printr-o... lipsă de
măsură: expedierea, substituită ana
lizei.
8. Abaterea de la măsură în materie
de teatru cred că este la fel de com
plexă ca în orice altă sferă înglobând
raţiuni şi estetice - dorinţa de a fi per
ceput cât mai exact -, şi psihologice
insuficientul autocontrol.
9. Sigur că există fenomene accepta
bile şi fenomene inacceptabile.
Depinde la ce şi la cine se face ra
portarea.
1O. Pentru un spectator profesionist
cum este criticul, plictisul nu provine·
decât din insatisfacţie, din incapaci
tatea de a-şi găsi sieşi o motivaţie...
11. Definiţia ideală ar fi stilul în vir
tutea căruia un creator îşi poate per
mite să se joace - fie chiar şi în exces
- cu semne, simboluri, citate şi auto
citate.
12. Un prea accentuat simţ al măsurii
e posibil să anuleze statutul de crea
"
tor" prin anihilarea stării de graţie a
creaţiei. Aşa că nu-mi doresc să
cunosc prea multe persoane "cu
minţi"!
13. Depinde de idealul ce-l animă pe
respectivul critic. Dacă-şi doreşte să
se evidenţieze pe· sine, atunci, cu
siguranţă, va opera doar cu propriile-i
"
"măsuri . Dacă şi-a propus să fie un
respectuos şi cât mai fidel intermediar
între artist şi public, atunci va încerca
să descopere, de fiecare dată, nu ilu
zoriu! număr de aur, ci ipoteticul bob
de aur...

Alice Georgescu
1. Prin măsură - în teatru, ca şi în ori
care alt "spaţiu" mai mult sau mai
puţin artistic - înţeleg echilibrul şi
armonia întregului (aici, a specta
colului), decurgând din echilibrul şi
armonia fiecărei părţi constitutive,
precum şi a relaţiei în care sunt ele
puse. Prin lipsă de măsură înţeleg,

fireste, contrariul: dezechilibrul, dizar
mo n ia. Mai departe, dacă ar fi să con
tinuu demonstraţia folosind perechi
de contrarii şi având în vedere şi
rezultatul produsului artistic, aş
spune că măsura e definibilă şi ca
gust ("X are gust"), iar lipsa de mă
sură, ca dezgust (aparţinând, însă,
receptorului).
2. Nu, evident. Dacă ar fi cuantifica
bilă, ar putea fi... cuantificată, intro
dusă ca atare în memoria oricărui
computer şi pusă la fabricat ouă artis
tice pe bandă rulantă - ceea ce nu e
de închipuit şi, mai ales, de dorit.
Dacă măsura ar fi reductibilă la o cifră
exprimând cantitatea sau altă mă
rime fizică, lucrurile ar fi, probabil,
mult mai simple, dar şi mai previ
zibile, aşadar plicticoase. Pe scurt,
cred că fiecare spectacol· are (când
are) justa sa măsură. Ca să dau acum
exemplele solicitate mai sus, aş cita
două spectacole ale aceluiaşi (talen
tat) regizor, Alexandru Darle, făcute
la acelasi (bun) teatru, Bulandra":
"
Trei suro ri şi 1794; în primul mi s-a
părut a vedea o măsură desăvârşită
(a "scormonirii" textului, a întrebuin
ţării actorilor, chiar şi a solicitării psi
hice a auditoriului), pe când în al
doilea mi s-a părut a constata, dim
potrivă, o încălcare a măsurii, măcar
pe anumite porţiuni, cu efect însă,
cum spuneam, asupra întregului. Ba
am chiar un exemplu şi mai frapant,
de coexistenţă a măsurii şi a lipsei de
măsură în acelaşi spectacol: O scri
soare pierd ută al lui Alexandru
Tocilescu, la TNB, cu actele 1 şi 11,
respectiv III şi IV. Presupun că primii
care deplâng imposibilitatea de a
cuantifica măsura justă sunt regizorii
înşişi...
3. La amândouă întrebările am
acelaşi răspuns: unii- da, alţii - ba.
4. Un text dramatic mi se pare prea
lung (situaţie foarte frecventă) atunci
când utilizează prea multe cuvinte ca
să spună prea puţine lucruri - eate-
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goria 1 -, iar prea scurt (rareori), atunci
când aş fi simţit nevoia ca unele din
tre lucrurile spuse acolo să fie dez
voltate şi nuanţate în plus - categoria
a 11-a. în cazul spectacolului, situaţia
în principiu, asemănătoare- se com
plică prin fenomenul numit "durată
subiectivă", când, de pildă, un spec
tacol scurt, dar prost, pare inter
minabil. Exemple (sau exemplare)
dramaturgice din a doua categorie
nu-mi vin în clipa asta în minte, aşa
că nu voi numi nici reprezentanţi din
cea dintâi (aici, recunosc, am o listă
lungă cam cât textele respective).
Exemple de spectacole - situaţia de
bază: Scenariul de Martin Crimp la
"
" Nottara (pildă luată aproape la
întâmplare din imensa categorie 1),
Tartuffe de Moliere la teatrul din
Braşov (categoria, mult mai res
trânsă, 11); exemple de spectacole situaţia "durată subiectivă": recentul
Scrisoare de dragoste ca un supliciu
chi nezesc (profetic titlu!) de Fer
nando Arrabal la " Nottara" (din vasta
categorie 1), Gaudeamus al lui Lev
Dodin (infima categorie 11 - când îţi
pare rău că s-a terminat).
5. Când am de-a face cu un text (lite
rar sau critic) care îmi pare a depăşi
măsura (fie aceasta şi numai măsura
atenţiei mele), îl las deoparte şi, când
pot, evit să mai "abordez" alte texte
ale aceluiaşi autor. La spectacolele
din această familie, când situatia e
foarte gravă şi căile de acces, lesne
utilizabile, ies din sală; când sunt
obligată să rămân locului (cazul obiş
nuit), contemplu pereţii, tavanul,
coafura vecinilor şi, dacă actorii nu
strigă prea tare, mă pierd în dulci
visări adormitoare. Ce fel de exem
ple, dom'le?!
6. Păi, dacă e exces, cum să nu fie
lipsă de măsură?! Ce zic "alţii" e trea
ba lor.
7. Nu cred că se poate face un clasa
ment, dar, cum autorul spectacolului
e socotit, de toată lumea, regizorul,
9

�

orice lipsă de măsură lui îi este, final
mente, imputabilă. Chiar şi cea a textu
lui - că doar nu se sfieşte nimeni să-I
"
"amelioreze chiar şi pe Shakespeare...
Exces de regie există, după părerea
mea, în circa 85% dintre spectacolele
care se joacă acum în România, din
motivul arătat. Dar, ca să intru în
detalii: Eşafodul de George Astaloş,
la Galaţi (exces de text), Visul unei
nopţi de vară de Shakespeare la Cluj
(excese scenografice în costume -

12. Da. Şi, deşi nu s-au cerut exemple,

dau, pentru că ele merită să fie
cunoscute si (da!) imitate: Vlad
Mugur, Livi u Ciulei, Tompa Gabor,
Bocsardi Laszl6, Alexandru Dabija,
Alexandru Darie, Cătălina Buzoianu,
Alexandru Colpacci (înşiruirea nu
implică ierarhizare decât până la un
punct) - chiar dacă, uneori, s-au mai
abătut şi ei de la justa măsură.
13. Cred că trebuie să-i pretindem
lucrul cel mai greu: să le împace.

Mircea Ghiţulescu
1. Măsură înseamnă limită, dar şi

Adriana Grand), J u l i us Caesar de
Shakespeare la " Bulandra" (exces de
muzică - Adrian Enescu -, deşi, în
sine, ireproşabilă), Turandot de Cario
Gozzi la " Bulandra" (exces de mişcare
- Mălina Andrei). Excesele actoriceşti,
la rândul lor existente în majoritatea
spectacolelor, ar ocupa, de-ar fi să le
înşir, tot spaţiul anchetei, iar să-i
numesc doar pe unii ar fi nedrept.
8. Lipsa de cultură (mai ales de lecturi
solide), lipsa de profesionalism (de
rivată din studii incomplete, aproxi
mative sau cu pedagogi îndoielnici),
prostia pură; dar, mai ales, lipsa de
talent şi admiraţia oarbă pentru pro
pria persoană.
9. Desigur. Repetările acceptabile
sunt cele care au sens şi nu de
păşesc... măsura (repetiţia - nu cea
zilnică, la teatru - este, după cum se
ştie, un procedeu stilistic perfect
onorabil); inacceptabile sunt cele
lalte.
1O. Sper că se deduce acest lucru din
cele spuse până aici. Să dau din nou
exemple ar fi să depăşesc şi eu
măsura.
11. Personal, as numi această limită
nu perceptibil � , ci acceptabilă. Tn
acest sens, cred că ea se regăseşte
înăuntrul definiţiei măsurii.

�

10

reper: nu ne putem descurca în
infinitul care ne înconjoară fără
unităţi de măsură în spaţiu, timp,
masă şi valoare. Metrul şi minutul,
gramul şi banul sunt nişte invenţii
care ne-au devenit atât de familiare
încât ni se par la fel de concrete ca
orice obiecte naturale. Tn acest sumar
peisaj ştiinţific, arta a venit cu lipsa de
măsură care lipsea. Măsura şi lipsa ei
sunt principii ale bunelor maniere,
mai puţin ale artei. Putem pune
măsură în imaginar? Sunt lipsite de
măsură picturile lui Bosch, blocurile
sonore din operele lui Wagner, jocul
cu diavolii şi moartea din Dănilă
Prepeleac sau lvan Turbincă sau lim
bajul din Cântăreaţa cheală? Poate
că da, dar, în cazul acesta, lipsa de
măsură se numeşte altfel. Este o lipsă
de măsură pozitivă, înţeleasă ca
"
"realism nemărginit , acel "realisme
sans rivages" de care vorbea cândva
teoreticianul marxist trecut acum la
islamism Roger Garaudy. Astfel că,
dintr-un spectacol, ţin minte "sec
venţele de exces" cum spune George
Banu. Dar nu exces de zgomot şi
furie, ci de intensitate. Pagini, situaţii,
imagini aflate la limita exploziei, fără
ca explozia să se producă în exterior.
Explozie a ideilor, nu a volumelor.
Există, desigur, un ideal clasic de fru
museţe şi armonie, dar şi în acest caz
lucrurile se complică pentru că, o
ştim, urîtul poate fi frumos şi anume
atunci când e semnificativ. Dacă
urîtul rămâne doar urît, dispare arta.
2. Artiştii români (ca şi românii în ge
neral) nu diferă de altii. Nici românii,
nici artiştii lor nu sunt un fel de
Roberta cu trei nasuri dintr-o piesă a
lui Ionescu. De aceea mi se pare inu
tilă toată această eseistică ideologică
ce înfloreşte sub ochii noştri, încer
când să determine noi coordonate
stilistice ale românităţii, fie în pozitiv
(asemenea lui Blaga), fie, cel mai ade
sea, în negativ (ca Cioran şi post-cio
ranienii). Cred că în reprezentările
negative ale românităţii este vorba
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mai degrabă de nemulţumirea de
sine a intelectualului român, pe care
o trece pe seama comunităţii, decât
de imagini obiective ale problemei.
Revenind la întrebare, cred că lipsa
de măsură a creatorilor de oriunde
seamănă, paradoxal, cu o zgomo
toasă prudenţă. Impasul artei con
temporane este că nu mai poate
depăşi măsura, deşi se zbate să o
facă. Tocmai această zbatere - mai
uşor de observat în simfonismul
modern şi în artele plastice. - carac
terizează arta contemporană. De
regulă, lipsa de măsură echivalează
cu lipsa de semnificaţie. Să luăm seria
de spectacole bucureştene cu homo
sexuali: nu numai că sunt excesiv
tematizate (cum erau, pe vremuri,
piesele sau filmele cu ilegalişti), dar
sunt şubrede prin lipsa lor de sem
nificaţie sau, mai exact, prin semnifi
caţia lor minoritară, deci minoră.
Singura lipsă de măsură care poate
face rău artei este lipsa de idei, pros
tul gust şi caracterul insular.
3. Orice artist exultă când îi iese o
scenă, o pagină, o imagine şi rareori
se întâmplă ca jubilaţia creatorului să
nu se transmită publicului.
4. Citeşti Hamlet şi nu te mai saturi,
citeşti Lumină de la Ulmi, o piesă
scurtă de Horia Lovinescu, şi ţi se pa
re nesfârşită. Vezi un spectacol lung
de peste patru ore (să spunem, Ma
estrul şi Margareta al Cătălinei Bu
zoianu) şi nu simţi nevoia să ieşi la o
ţigară, după cum, vezi Scrisoare de
dragoste ca un supliciu chinezesc
de la " Nottara " şi simţi nevoia să
fumezi din zece în zece minute.
5. Reacţia este critică, dar, repet,
depinde ce înţelegi prin lipsa de
măsură: fie că nu este un criteriu al
artei, fie că este unul prea general,
care le cuprinde pe toate celelalte. Tn
ceea ce priveşte critica de tea
tru/cronica dramatică, singurul lucru
care te poate deranja este inadec
varea. Scrii despre Macbeth şi vor
beşti despre cripto-comunism, des
pre Viforul şi te pierzi în comentarii
despre naţionalismul dramei istorice
româneşti etc.
6. Teatrul contemporan este laconic
şi excesul de text dăunează specta
colului.
7. Regia este vinovată pentru toate.
8. Ori ignoranţa, ori îndrăzneala.
Când "lipsa de măsură" provine din
ignoranţă (vezi spectacolul cu Tran
dafirii roşii de Zaharia Bârsan de la
"
" Bulandra , unde tânărul regizor se
afi'ă, cultural vorbind, în afara proble
mei), rezultatul este catastrofal. Când
porneşte din îndrăzneală cultivată,
poate face minuni.
. 9. Da.

1O. Există un raport de la cauză la
efect între lipsa de idei, prostul gust
şi inexpresivitate, pe de o parte, şi
starea de iritare pe care o poate
induce un spectacol, o carte, film sau
emisiune de televiziune.
11. Orice încărcătură de semne este
suspectă: înseamnă că artistul nu are
maturitatea sintezei, că nu a ajuns să-şi
explice sieşi ceea ce încearcă să
explice altora.
12. Desigur. Cei mediocri şi cei care
au scris şi scriu la comandă.
13. Criticul are dreptul la măsura lui.
Critica este şi ea creaţie, chiar dacă de
rang secund, şi are o trăsătură co
mună cu creaţia: caracterul subiectiv.
Trăieşti lectura unei cărţi sau expe
rienţa unui spectacol prin analogie
subiectivă. Eşti în mijlocul lumii care
ţi se arată cu experienţa, cultura şi
sensibilitatea personală (atâta câtă
este).

teatru din România, există foarte
puţini creatori de teatru care să fie
preocupaţi de păstrarea măsurii. Ma
rea majoritate pare a o dispreţui,
dând senzaţia că o consideră un cri
teriu steril, demodat. Atunci când nu
au altă scuză pentru faptul că nu le
reuşeşte comunicarea, pretind că
lucrează "pentru plăcerea lor". În rea
litate, fac artă de dragul cusăturii, nu
al pingelei, cum spunea Caragiale.
4. De obicei, raportez dimensiunea
unui spectacol/text dramatic la capa
citatea mea de a suporta să-i fiu spec
tator/cititor. Mai exact, îl "proclam"
prea lung atunci când începe să nu-mi
mai spună nimic. Limita superioară
am atins-o (sper) la lorenzaccio,
regizat de Vict'or Ioan Frunză. Din
păcate, nu am avut niciodată bucuria
ca un spectacol să mi se pară prea
scurt. Rareori, suficient de scurt. De
cele mai multe ori, l-am găsit mai
puţin scurt decât aş fi îndurat.
5. La spectacole, dacă nu pot să o iau
la goană, mi se dezvoltă o reacţie
organică de apărare: îmi caut de

Mirona Hărăbor
1. Măsură, în teatru ca şi în viaţă, mai
înseamnă şi chibzuinţă. Altfel spus,
capacitatea de a socoti, de a cântări,
de a echilibra în mod înţelept o sumă
de "ingrediente" pentru a potrivi
parfumul" pe care ţi-I doreşti. Dar
"
autocontrolul nu este posibil decât
dacă artistul îşi iubeşte opera mai
mult decât pe sine. De aceea, aş
spune că, într-un fel, lipsa de măsură
si narcisismul sunt cam acelasi lucru.
Ce exemplu să dau? Prima oa ră când,
experimentând pe pielea mea efec
tele ei pozitive, IŢii-am dat seama că
măsura este esenţială într-un specta
col de teatru a fost la Nuntă însânge
rată al lui Bocsardi Laszl6.
2. Având în vedere că arta presupune
întotdeauna un receptor, măsura
justei măsuri" a unui spectacQI este
"
reacţia publicului.
3. Judecând după spectacolele de

lucru. Gândurile îmi fug către ceva
mai interesant, care să îmi ţină
atenţia trează. în cazul unei piese sau
al unei cronici, fie pur şi simplu nu
mai citesc, fie caut dezlegări ale
nodurilor din papură. Am observat că
din greşeli(le altora) învăţ cel mai
mult.
6. Interesul meu este cel mai bun me
tronom. Mă plictisesc ori de câte ori
creatorii unui spectacol îmi repetă Cl!
obstinaţie ceea ce deja mi-au spus.
Asta pentru că mă consideră un spec
tator neputincios la minte. Nu ţin
seama că, de fapt, eu înţeleg imediat.
Nu există justificări de ordin estetic
pentru incapacitatea unui artist de a
mă câştiga şi de a mă păstra, ca
receptor al lui.
7. Cel mai frecvent, măsura este
depăşită de către actori şi regizori.
Actorii care "plusează" sunt, în spe
cial, neprofesioniştii dornici să placă
publicului. Dar o fac copilăreşte,
atunci când regizorul nu mai este
prezent pentru a supraveghea spec
tacolul. Cei pe care nu-i iert (vorba
vine) pentru lipsa de măsură sunt
regizorii, tocmai pentru că, din
.dorinţa de a-şi demonstra cultura şi
talentul, îi "bagă degetele în ochi"
spectatorului.
8. Excesul este ceea ce artistul nu se
îndură să înlăture. Pe de o parte,
iubeşte prea mult orice produce, pe
de altă parte, nu are încredere că eu,
spectatorul lui, am înţeles ceea ce mi-a
mai spus o dată.
9. Singurele repetări acceptabile sunt
cele care se justifică. Orice se naşte
din cele două motive enuntate la
'
punctul de mai sus este balast.
1O. Lipsa de măsură naşte atât plic
tiseala, cât si insatisfactia.
11. SemneÎ e, simbolu rile, citatele si
auto-citatele încetează să mai fie
folositoare din punct de vedere artis
tic în momentul în care nu mai comu
nică nimic.

·
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12. Vlad Mugur este, pentru mine,
unul dintre aceşti creatori.
13. Şi criticul are nevoie de chib
zuinţă. Cântarul său ar trebui să ia în
calcul atât ..muzica" interioară a spec-

oricum sunt greu de fixat până şi
aceste limite ale publicului.
3. Majoritatea nu, unii poate că da,
însă lucrurile ar trebui nuanţate.
Poate fi denumit ..creator" doar cel

tacolului, cât şi propriul sistem de
referinţă.

care imaginează o lume, un univers
cu propriile-i reguli şi caracteristici, o
lume coerentă, inteligibilă (de accep
tat sau nu) şi pentru ceilalţi, o lume
prin exemplul căreia vrea să deter
mine o schimbare în juru-i. Sigur că
un creator face în primul rând spec
tacole pentru .,bucuria sa personală",
dar magia constă în faptul că aceste
spectacole îi bucură cu adevărat şi pe
ceilalţi, schimbând ceva în ei. Mai
există, bineînţeles, şi ..meseriaşii "
profesiei, care, fără a-şi putea aroga
denumirea de creatori, sunt cumva
obligaţi să se gândească mai întâi la
public, la ceea ce i-ar plăcea acestuia
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Cristina Modreanu
1-2. Pornind de la adevărul conţinut
în cea de-a doua întrebare, sunt ten
tată să spun că, nefiind sub nici o
formă o dimensiune cuantificabilă,
.. justa măsură " în artă rămâne o
noţiune cu care greu se poate opera.
Tind să cred că raportarea continuă
la .,păstrarea măsurii", care implică
încadrarea într-un sistem ordonat prin
moderaţie, cumpătare, Înfrânare, ar

Adrian Mihalache
lntr-o dispută din Parramentul anilor '20, Nicolae Iorga
s-a referit dispreţuitor la studiile inginereşti ale lui 1. 1. C.
Brătianu: ..In definitiv, ce mă poate învăţa pe mine un
inginer?", la care acesta din urmă i-a replicat demn:
wNimic altceva decât măsura, domnule profesor! ".
Rezultă de aici că măsura ar fi un atribut al demersului
tehnic, orientat spre acurateţe, nu spre strălucire, spre
confort, nu spre expresivitate; ca urmare, ea ar fi un con
cept străin artei, respectiv teatrului. Acesta din urmă,
mai ales, vizează exacerbarea conflictelor până la destinputea face mai mult rău artistului
decât o eventuală ..pierdere a
măsurii", care - temporară fiind şi slu
jind interesele spectacolului - poate
deveni benefică. Nu vorbim, desigur,
despre o înfruntare voită a limitelor
suportabilităţii publicului sau de
manifestări de ordin patologic. Dar

�
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mijloc sensibil diluată în teatrul ro
mânesc de azi) îşi imaginează că
sunt, de fapt, creatori, uitând de public
şi raportâdu-se la .,bucuria lor per
sonală", care devine astfel .. tristeţea
noastră adâncă".
4. Prea lung mi se pare un text care
nu are nimic de spus, iar prea scurt,
cel care nu există deloc, fiind înlocuit
cu alte mijloace de comunicare, care,
cel mai adesea, se dovedesc insufi
ciente. Cât despre spectacole, am
văzut unele de peste patru ore, în
timpul cărora minutele păreau că se
comprimă (exemplu: 1 794, în regia
lui Alexandru Darie), dar şi altele, de
numai o oră, care păreau că nu se mai
termină (exemplu: Black Milk, în
regia lui Radu Afrim).
Sinceră să fiu, nu are rost să dau
exemple, pentru că sunt prea puţine
din prima categorie şi prea multe din
cea de a doua.
5. Reacţia la lipsa de măsură a ..mese
riaşului" care se crede ..creator" este,
firesc, una de respingere, însă con
stat cu surprindere că limita suporta
bilităţii mele se dovedeşte destul de
elastică încât să evit confruntările,
mai mult sau mai puţin violente (de
idei, desigur), la care, recunosc des
chis, mă gândesc deseori. Iarăşi ciu
dat este faptul că, oricât de lipsită de
măsură - într-un fel sau altul - ar fi
fost o încercare de spectacol, n-am
citit despre aceasta decât cronici
serioase, aplicate, cel mult uşor iro
nice. Oare n-ar fi necesară o abordare
radical diferită?
6. Justificări de ordin artistic se pot
găsi pentru orice, dacă împingem .
teoria până la absurd. Dorinţa unora
dintre noi de a fi martorii unei expe
rienţe marcante în materie de teatru

derea cathartică, de aceea preocuprea pentru măsură
pare aici cel puţin deplasată. Măsura a fost valorizată
pozitiv în teatru doar de două ori în cursul istoriei sale: în
timpul clasicismului francez şi în cel al dramei burgheze
wbine făcute". Or, ceea ce rămâne viu din teatrul acestor
perioade este tocmai conflictul dintre energia explozivă
a fondului �i chinuitoarele restricţii ale formei: Fedra sau
Berenice devin mai emoţionante prin faptul că sunt con
strânse să-�i clameze pasiunea �i durerea în hexametri
bine wmăsuraW. Teatrului i s-ar potrivi injoncţiunea
evanghelică Fiţi reci sau fierbinţi, căci de veţi fi doar
"
căldicei, am să vă scuip din gura mea".

să vadă, la ce I-ar putea deranja etc.
Legile comercialului, care afectează
tot mai mult artele spectacolului,
prevăd deja - în ţările civilizate - o
durată maximă a reprezentaţiilor de
care cei ce fac spectacole trebuie să
ţină cont. Mai grav e când unul dintre
aceşti buni meseriaşi (categorie de
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îi face să confunde uneori excesul cu
inovatia.
7. Fiecare departament îşi are .,cli
enţii" săi. N-aş vrea să nedreptăţesc
pe cineva dând mai puţine exemple
decât există oferte.
8. Dorinţa de a ieşi din comun, frica
de mediocritate, disperarea chiar,

teribilismul sau, mai grav, imposibili
tatea de a fixa anumite limite din
cauze ce ţin de patologic.
9. Acceptabile sunt cele intenţionate
în virtutea unui scop, a unei demon
straţii coerente, iar inacceptabile,
toate celelalte.
1O. Da, însă un raport asemănător,
având ca efect tot plictiseala, poate
genera şi excesul de măsură", ca să
"
zic aşa, mai exact, acel tip de montare
care se mentine cuminte în limitele
citirii" unui text clasic, de exemplu.
"
11. Când toate acestea sunt combi
nate, cu greu se mai poate vorbi de o
limită.
12. Adevăraţii creatori se pot număra
pe degete în mişcarea teatrală
românească.
13. Cred că orice spectacol trebuie
judecat din· perspectiva a ceea ce şi-a
propus şi în funcţie de ceea ce a
reuşit să împlinească în cele din
urmă. Un critic e obligat să le accepte
pe toate, situându-se pe o poziţie cri
tică - sau nu - faţă de propunerea
spectacolului şi apreciind apoi în ce
măsură spectacolul (şi, implicit, cre
atorul lui) şi-a atins sau nu scopurile.
Sigur că pe tot parcursul acestei
acţiuni" are de luptat cu propria
"
"
măsură", căreia putem să-i mai

Lipsa de măsură implică violentarea
limitelor bunului-simţ, dar şi a com
ponentelor mai sus menţionate. Mă
sură înseamnă ca un spectacol să nu
dureze mai mult decât poate fi in
teresant din punct de vedere artistic.
Măsura presupune ca toţi cei ce con
tribuie la înfăptuirea montării să-şi
cunoască exact ponderea în eco
nomia ei şi să nu încerce să iasă în
faţă cu preţul instaurării unor dizar
monii, ci să pună în practică arhi
cunoscuta învăţătură potrivit căreia
spectacolul teatral este rezultatul
muncii de echipa. Se poate vorbi
despre măsură doar atâta vreme cât
spectatorul stă în sala de teatru pen
tru că ceea ce vede îi place şi îl intere
sează şi nu fiindcă aşteaptă să
înceteze ploaia care s-a pornit pe
neaşteptate şi 1-a găsit fără umbrelă.
Măsură înseamnă că, indiferent de
limba în care e jucat spectacolul.
publicul înţelege aproape tot. Atunci
montarea solicită benefic mintea
receptorului, îl transformă în ca-par
ticipant şi nu îl face să se simtă agre
sat, dispreţuit. Bunăoară, N untă
însângerată de la .Teatrul Tamasi
"
Aron " din Sfântu Gheorghe, prin felul
în care a echilibrat raportul dintre
teatru şi dans, fără să se transforme

spunem şi altfel: sentimentul că el ar
fi stiut mai bine cum trebuie făcut
spectacolul pe care-I judecă.

într-un spectacol de teatru-dans, este
pentru mine Un spectacol uCU mă
sură". Poveste de iarnă, spectacol
produs de Fundaţia Contemporania,
în care textul shakespearian a fost
eviscerat în mod nepermis şi actorii
au strigat cât pentru un cincinal de
aici înainte, e reversul măsurii.
2. Cuantificabilă, dar cu instrumen
tele cu care se operează asupra pro
dusului estetic şi nicidecum în pagini
de text, în minute de spectacol, în
număr de metafore. Dar şi aici intră în
discuţie măsura.
3. Unii da, alţii nu. Simţul măsurii vine

Mircea Morariu
1. Măsura presupune echilibru, în
ţelepciune, respect pentru conceptul
însuşi de spectacol, pentru armonia
lui, pentru adecvata îngemănare a
componentelor sale verbale şi non
verbale. Pentru cei ce contribuie la
înfăptuirea montării, .dar şi pentru
spectatorii cărora li se adresează.

https://biblioteca-digitala.ro

cu timpul, o dată cu îmbogăţirea
experienţei profesionale, cu maturi
zarea. Demn de mentionat aici e
cazul regizorului Theo dor-Cristian
Popescu, în ale cărui montări observ
un tot mai accentuat interes pentru
măsură. Mai cu seamă după ce a
montat la Târgu-Mureş... Măsură
pentru măsură. Cei mai mulţi dintre
tinerii regizori cad în păcatul ne
măsurii şi îşi transformă primele
montări în compendii ale cu
noştinţelor dobândite în şcoală sau
în rezumate ale celor .,furate" de la
regizorii consacraţi. Nu am sesizat
acest lucru în spectacolele lui Claudiu .
Goga (atâtea câte am văzut) sau în
câteva dintre montările lui Vlad
Massaci. Tn păcatul nemăsurii · cad
însă şi creatori cu faimă recunoscută.
De exemplu, cred că Alexandru Darie
a lungit 1794 sau Viforul doar pen
tru plăcerea lui personală, în schimb
şi-a regăsit simţul măsurii şi le-a făcut
plăcere spectatorilor prin felul con
cis, însă bogat ideatic şi imagistic, în
care a proiectat Iluzia comică.
4. Când mă plictiseşte. Când încep să.
mă uit obsesiv la ceas şi să mă î.ntreb
dacă mai prind tramvaiul să ajung
acasă. Când, în loc să fiu la teatru, as
prefera să mă uit la televizor, fie şi l
Marius Tucă Show" . ş.a.m.d.
"
5. Amuzamentul trist, plictiseala,
abandonul. La acesta din urmă pot
face apel doar 'în cazul lecturii unui
text a-dramatic ce se pretinde dra
matic, sau al citirii unor cronici insipi
de. Fiind un om civilizat. nu părăsesc,
orice ar fi, sala de spectacol. Un spec
tacol la care am rezistat eroic, dar pe
care nu am să-I uit niciodată din pri
cina stupizeniei lui a fost Diavolii de
la Nationalul timisorean.
6. Ni ci un fel de xces nu are justifi
care. Cei care caută argumente pen-
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autentic la care avem dreptul să ne
aşteptăm din partea lui Alexandru
Tocilescu), am judecat nedrepte o'
serie · de cronici sau pseudo-cronici
scrise de cei ce nu sunt critici de
teatru (Cristian Tudor Popescu, Dan
C. Mihăilescu). Interesant, de un re
marcabil simţ al măsurii au dat
dovadă criticii de teatru, precum
Constantin Paraschivescu ( Teatrul
"
azi") sau Alice.Georgescu ( Scena").
"

Constantin Paiu

tru a scuza ceea ce nu poate fi scuzat
o fac pentru a fi interesanţi, originali,
pentru a părea " open minded" . Dar o
fac pe riscul lor. Mă tem însă că astfel
discreditează modul în care e per
ceput discursul critic de către crea
torii de spectacole.
7. În toate, dar de la caz la caz. Însă,
atâta �reme cât considerăm că regi
zorul e principalul responsabil· pen
tru tot ce se întâmplă pe scenă, toate
nemăsurile" lui şi ale colaboratorilor
"
lui îi sunt imputabile. Trăim în epoca
regizorocraţiei", a dictaturii directo
"
rilor de scenă. Dictaturile provoacă
răzvrătiri. Am deci dreptul ca, în faţa
apăsării nemăsurii, să mă răzvrătesc
împotriva regizorului, atunci când nu
a ştiut să-i strunească pe cei aflaţi
sub bagheta " lui. Cel mai la în
"
demână exemplu îmi este Visul unei
nopţi de vară de la Teatrul Naţional
din Cluj, în care lipsa de măsură a
regizorului (Victor Ioan Frunză) şi a
scenografei (Adriana Grand) a dus
montarea în zona grotescului.
8. Excesiva iubire de sine, absenta
autocontrolului, ignorarea progra 
matică a părerii celor care, chiar cu o
voce timidă, îl roagă pe creatorul sau
criticul dezlănţuit" să mai măsoare o
"
dată. .Măsura, ca şi lipsa de măsură,
este o chestiune ce se raportează la
capitolele pregătire profesională,
gust ş� caracter.
9. Da. lnsă repetări le sunt acceptabile
numai până nu devin excesive. Şi
repetările presupun existenţa sim
ţului măsurii.
1O. Am răspuns, cred, deja, la această
întrebare. Am dat şi exemple, cu
riscul de a-mi transforma unii · prie
teni în duşmani. Altele nu mai dau,
căci... e o măsură în toate.
11. Neîndoios că da, însă mi se pare
greu de definit. Supraîncărcarea îmi
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provoacă nevralgii, iar atunci numai
la teoretizări nu îmi mai e gândul.
12. Da. Şi, pentu că trăim în epoca
adaptărilor şi dramatizărilor, aş men
ţiona-o în primul rând pe Cătălina
Buzoianu. Altminteri, chiar si domnia
sa mai greşeşte (vezi So n ata fan
tomelor).
1 3. Criticului i se cere ca, înainte de a
scrie despre un anumit spectacol, să-I
înţeleagă, operaţie ce presupune
adesea eliberarea de propriile limite

metamorfozate în modele sau mă
suri procustiene. Dar, cu bun-simţ, cu
bun-gust şi, mai ales, cu caracter,
criticul va şti să aprecieze corect
măsura oricărui spectacol. Mie nu îmi
plac entuziaştii de profesie, care
aplaudă frenetic şi nemăsurat orice
trăsnaie, dar nici cei care fluieră fără
limite. Bunăoară, deşi recunosc că
Scrisoarea pierdută de la Naţionalul
bucureştean nu e tocmai o . reuşită
(decepţia provine din lipsa comicului
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1 . Capacitatea creatorului (decisivă
pentru accederea la valoare) de a
păstra o stare de echilibru între vis şi
realitate, fapt care presupune lucidi
tate, spirit de discernământ, cum
pătare - adică bun-simţ artistic. Lipsa
de măsură este reflectarea în oglindă
a celor de mai sus, adică - aşa cum le
spunea Hamlet actorilor - înde
părtarea de scopul teatrului.
2. Da, cu precizarea, obligatorie, a
unui adevăr: receptarea semnului
artistic fiind o operaţiune esenţial
subiectivă, instrumentarul utilizat în
cuantificarea măsurii" este sensibil
"
diferit de la o persoană la alta.
3. Nu cred că sunt preocupaţi de
chestiunea în discuţie mai puţin
decât creatorii de altă naţionalitate

sau cetăţenie. Cât priveşte partea a
doua a întrebării, îmi îngădui s-o con
sider retorică.
4. Mi se par prea lungi şi unul, şi altul
atunci când cei care le-au produs
scapă de sub control măsura; când
nu, mi se par înscrise în limitele nor
malităţii şi le apreciez cu ţoată defe
renţa.
5. Pentru text şi cronică: lectura în
diagonală sau chiar abandonarea ei,
însoţită de o urare aplicată. Pentru

spectacol: o excursie a atenţiei către
alte zări sau, când lucrurile sunt
foarte grave, chiar o excursie a pro
priei persoane în afara sălii de specta
col.
6. Părerea mea este că excesul (de
orice fel, deci şi cel de vorbe sau de
mişcare) se situează la antipodul
măsurii.
7. De la caz la caz - în text, regie,
interpretare, scenografie, muzică,
mişcare...
8. O stare temporară de suferinţă a
inteligenţei artistice sau, atunci când
se recidivează, diletantismul.
9. Repetări în " ,ipsa de măsură"? Dacă
la aşa ceva se referă întrebarea, răs
punsul ni I-au dat, de mult, strămoşii
noştri latini, dragii de ei: " Perseverare
diabolicum ". Dacă întrebarea se re
feră la altceva, nu stiu la ce se referă.
1O. Pentru spectâ torul avizat, fără
îndoială.
11. Da, sub rezerva celor afirmate la
punctul al doilea. Definirea acestei
limite? Momentul în care te simti
îndemnat să strigi: " Gata, bre! ".
12. Da.
13. Criticului, în general, i se poate
pretinde să fie competent şi onest în
judecăţile de valoare formulate. Asta
înseamnă că nu-i putem refuza să
aibă şi el "propria lui măsură", aşa
cum o au şi creatorii de spectacol şi,
mai departe, aşa cum o are specta
colul însuşi.

matic, contabil. Decât, poate, numă
rul de spectatori sau costurile mon
tării.
3. Orice creator, deci şi cel român, e
preocupat de performanţele lui. Asta
înseamnă valoare şi, implicit, măsură.
Cine şi cum le atinge e o chestiune
strict subiectivă, care ţine de talentul,
experienţa şi şansa fiecăruia de a
avea colaboratori care să simtă la
unison. Măsura unică o detine în
deobşte regizorul. Profesio �alismul
lui, dar şi al colegilor de echipă, face

se petrece în limitele artisticului.
1O. Am răspuns mai sus.
11. Dacă este încărcătură, înseamnă
că trece de limită şi devine superfluă,
fără măsură. Există o limită, cea a
bunului-simţ, înainte de limita de
dusă din regula estetică, ce nu-i per
mite unui pictor, de pildă, să com
bine culorile decât într-un anumit fel.
12. Fiecare artist are momentele lui
de graţie şi nu poate fi genial în orice
moment. Aşa încât nu cred că se
poate face o listă de creatori, ci de

ca toţi să vorbească, în cele din urmă,
aceeaşi limbă, să ţină, cu alte cuvinte,
la armonizarea contribuţiilor în bene
ficiul spectacolului. Dacă se gândeşte
la public? Orice creator, e de presu
pus, se gândeşte la public. Arta e o
formă de comunicare, nu? Cu atât
mai mult teatrul. E adevărat că mai
sunt şi unii care au porniri narcisiste,
orgolii şi pierd din vedere scopul
demersului lor. Ar fi bine ca toti să se
gândească, înainte de orice, entru
cine fac spectacolul şi de ce. O moti
vaţie reală netezeşte drumul spre
reuşită şi cei doi poli ai ecuaţiei spectacolul şi spectatorul - se întâl
nesc, vibrând, pe aceeaşi lungime de
undă.
4. " Urăsc genul plicticos", spunea nu
ştiu cine... Şi eu îl urăsc! Şi cred că
plictiseala vine din proasta apreciere
a măsurii lucrurilor.
5. Cronicarul trebuie să-şi educe răb
darea. Fiecare experienţă, chiar şi ne
gativă, pune la încercare măsura in
terioară a fiecăruia. În ceea ce mă
priveşte, pot spune că mi-am educat
acest ceas interior astfel încât să intre
în rezonanţă cu ora fiecărui specta
col. Dereglările sunt excluse din
discuţie.
6-7. Asemenea chestiuni nu se pot
discuta în general. Ar fi un exces de
vorbe.
8. Lipsa de talent, de măiestrie profe
·sională sau, cum am mai spus, orgo
liul nemăsurat al unora, care vor să
ne spună totul deodată.
9. Repetiţia este o figură de stil când

spectacole ale unor creatori care s-au
apropiat de proporţia de aur, adică
de perfecţiune, dacă vreţi. Exemple:
Tompa Gabor - Cântăreaţa cheală,
Valeriu Moisescu - Mizantropul, Li
viu Ciulei - Visul unei nopţi de vară,
Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
pare), Cătălina Buzoianu - acel neui
tat Să-i îmbrăcăm pe cei goi, ca să
mă refer doar la... clasici.
13. Am spus ceva mai sus ceea ce
cred despre măsura interioară a
criticului şi despre şansele lui de a se
armoniza cu măsura interioară a
creatorilor. Pentru asta e necesar un...
exercitiu
de cunoastere care se
.
dobândeşte în viaţa d e spectator şi
de un cod comun raportat la limbajul
teatral.

·

Doina Papp
1. Cea mai

adecvată definiţie a
_
măsurii în artă o deţine muzica. In
lumea sunetelor se vorbeşte despre
durată (marcată chiar cu semne spe
ciale). Ea măsoară sau, în orice c:az,
influenţează valoarea segmentului
de compoziţie ori a ansamblului ei. În
teatru, termenul nu poate fi transfe
rat automat şi, îndeobşte, durata se
referă la lungimea orară a specta
colului. Există, însă, o durată inte
rioară în limitele căreia se pot dezvol
ta o actiune,
un sentiment, un con
'
flict şi pe care o... percepe artistul
autentic, cu un al saselea simt În rest,
totul e discutabil: Regulile se deduc
doar din experienţa comună mai
multor artişti care se reclamă de la
acelaşi numitor (comun). Eventual!
Exemple? Lev Dodin a realizat cu ani
în urmă un spectacol de cinci ore
după romanul Fraţi şi surori de
Feodor Abramov. Respiraţia, suflul
spectacolului erau atât de bine di
mensionate, încât regizorul îşi ţinea
spectatorul "în stare" pe tot parcursul
reprezentaţiei. Cu alte cuvinte, deşi
lung, spectacolul avea durata potri
vită măsurii lui interioare.
2. În artă nimic nu e cuantificabil în
sensul comun al termenului, mate-

p
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Sebastian-Vlad Popa
1. Măsura teatrului e paradoxul. Iar
paradoxul e măsura de-măsurată a
lucrurilor. Altminteri, dacă teatrul ri e
oferă măsura c o mună a lucrurilor... si
nu, dimpotrivă, aventura lucrurilor
părăsindu-se pe ele însele, specta
colul identitătilor
miraculoase, la ce
'
bun?
2. În definitiv, expresia însăşi se naşte
dintr-un exces. Intrebarea s-ar citi
astfel: se poate măsura excesul?
Vorbim, însă, despre măsura lucru
rilor în teatru, sau despre măsura
construcţiei teatrale, despre timp?
Măsura lucrurilor e dată de dimensiu
nea paradoxului în care s-au lăsat

15

�

prinse şi tolerează o interpretare
uneori fluctuantă a acestei dimensi
uni, de la o subiectivitate la alta. În
schimb, în ceea ce priveşte con
strucţia timpului, măsura în artă pare
a fi cuantificabilă. De această justeţe
a măsurii se ocupă fenomenologia,
iar teatrul e guvernat, asemeni tutu
ror artelor "în succesiune ", de o
fenomenologie de tip muzical.
3. Creatorii excepţionali trăiesc spec-

tacolul pentru bucuria personală.
Ceilalţi, destui dintre ei, se pun în
"
slujba publicului". Însă publicul nu e
un dat. El e, la rându-i, o creaţie, rezul
tanta paradoxală a exigenţei şi egois
mului creatorului de spectacol. Când
publicul nu e opera acestui egoism şi
se constituie în virtutea chemării de a
afla ceva ce ştie deja, nu capătă nici o
consistentă. Truisme.
4. În nid un caz atunci când jus
"
teţea " fenomenologică e bruscată în
mod deliberat şi inteligent. Astfel
încât nici scurtimea, nici lungimea nu
indică defecţiuni sau performanţe ale
discursului artistic. Sunt lungimi splen-

dide şi scurtimi tulburătoare în veci.
Tocmai aceste exageraţi_uni exem
plare dau măsura operei de artă, pre
cum o poate da conformismul geo
metric cel mai riguros.
5. Mi se bate ochiul stâng. Alteori mă
năpădeşte o bucurie sălbatică.

(§)
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6. Depinde ce fel de unii" sunt unii şi
"
"
ce fel de "altii
' sunt altii, în functie de
spectacol şi de creatorul specta colu
lui. În ceea ce mă priveşte, la unele
spectacole fac parte dintre " unii", la
altele constat că mă găsesc printre
alţii".
"
7. Nu sunt în măsură să răspund.
8. Alcoolul, femeile, prostia, înţelep
ciunea şi geniul, după caz.
9. Da.
1 O. Nu. Lipsa de măsură trezeşte.
Spectatorul talentat nu se plictiseşte.
În cel mai rău caz, se enervează. Iar
dacă spectatorul talentat se-ntâmplă
să se plictisească, înseamnă că e
dedat la viciu. Recunosc că şi eu gust
uneori voluptatea plictisului.
11. Încărcătura de semne are o limită
- a inteligibilităţii, şi încă o limită - a
percepţiei. Semnele percepute dar
ininteligibile pot fi, şi ele, foarte
fecunde. Limita aceasta - percepti
bilă - aş putea-o numi a ambi
guităţilor fecunde. Cât despre ambi
guităţile __nefecunde ... nici nu intră în
discuţie. lnsă eu ştiu că d umneavoas
tră mă întrebaţi altceva: e bine să
supraîncarci spectacolul cu semne,
"
"citate şi auto-citate ? Cât se poate
suporta aşa ceva? Ca şi în cazul altor
câteva întrebări de mai sus, premisa
problemei e complet falsă. Vă întreb
la rândul meu: se poate abuza într-o
pictură de culoarea galben? Şi cât se
poate suporta aşa ceva? Există o
limită de la care nu se mai suportă
culoarea galben? Sigur că există: limi
ta urîţeniei. Dar ea nu este urîţenia
culorii galben, ci a formelor pe care
galbenul le îmbracă. Când spuneţi:
limită perceptibilă", vreţi, de fapt, să
"
spuneţi limită suportabilă. Dacă are
încărcătura de semne... " o limită
"

suportabilă? Da, are: a frumuseţii şi a
emoţiei. Dar asta nu înseamnă că
"
"încărcătura de semne , de "citate şi
auto-citate" nu e virtual nelimitată.
12. Cunosc maeştri ai măsurii şi mai
ales ai de-măsurii, pentru care, nu-i
aşa?, simţul măsurii e nemăsurat.
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Dau două exemple: Dimitrie Can
temir şi Silviu Purcărete.
13. Dar criticul nu e un creator? Dacă
e creator, atunci aplică fiecărui spec
tacol măsura propriei subiectivităţi.
El con-semnează spectacolul. Dacă e
doar " cronicar", atunci trăieşte iluzia
că respectă " cu obiectivitate" măsu
rile spectacolului pe care-I... consem
nează.

Carmen Stanciu
1. Indiferent de domeniu, prin
măsură înţeleg un model, un etalon;
iar prin lipsa de măsură, un exces cu
consecinţe negative. Exemple? Marii
creatori (primul caz) şi vina tragică (al
doilea caz).
2. Nu. Cine poate spune care este
justa măsură? Şi, oricum, dacă toţi
ar/am ţine cont de ea, cum am mai
evolua, cum am merge înainte?
3. Sper că fiecare artist este preocu
pat de depăşirea "măsurilor", a mo
delului/modelelor la care se rapor
tează. Si, asa
· cum noi toti suntem
convin i că nu putem cădea în "pă
catul" lipsei de măsură, de ce ar face
creatorii, fie ei şi români, excepţie?) Ei
fac spectacole pentru bucuria per
sonală şi pentru bucuria publicului.
Când lucrurile sunt bine măsurate si
'
bucuria e generală, se cheamă oare
că au găsit justa măsură? Când lu
crurile nu sunt bine măsurate şi se
bucură doar unul dintre cei doi
", putem vorbi oare de
"parteneri
lipsă de măsură?
4. Când lucrurile nu sunt bine ... .
măsurate şi spectacolul e nereuşit ceea ce nu înseamnă neapărat că e
lipsit de măsură. Atunci lucrurile nu
se leagă", deşi, aparent, proporţiile
"
nu deranjează. Exemple: Hamlet de
William Shakespeare la Teatrul " Bu
landra ", regia: Liviu Ciulei şi Timon
din Atena de William Shakespeare la
Teatrul Naţional din Craiova, regia:
Mihai Măniutiu.
5. Cum pentru primele două cazuri
mi-am spus deja părerea, nu-mi mai
rămâne de completat decât că reacţia
mea în faţa unei cronici nedrepte
(adică lipsite de măsură, într-un sens
sau celălalt) este un sentiment acut
de jenă. Care mă împiedică să dau
exemple.
6. O întrebare-capcană? Excesul este,
prin definiţie, o abatere de la măsură.
Ce altceva ar mai fi de spus? Sau de
justificat?
7. Regie. Exemple: Zoon erotikon 
un spectacol de Mihai Măniuţiu şi
Bluescape
un spectacol de Radu
Afrim.
8. Lipsa de măsură.

Ş

-

9. Dacă prin

"
"repetare se înţelege
.,dreptul" creatorului de spectacol
(fie el regizor, coregraf, scenograf sau
interpret) de a avea un stil ("drept"
recunoscut în pictură, literatură etc.),
da. Şi îmi vin în minte spectacolele
realizate în ultimii zece ani de Silviu
Purcărete.
10. Logic.
11. Ansamblul de semne, simboluri,
citate si auto-citate des întâlnite la un
creator le definesc prin stil " sau
"
"
"amprentă personală . Atunci când le
percepem ca pe o "încărcătură" pu
tem însă conchide că s-a depăşit limi-

ta. Aş p-utea defini situaţia din urmă
drept pierdere a măsurii.
12. Cunosc creatori români care au
simţul măsurii, dar nu întotdeauna
acesta se reflectă si în creatiile lor. Si
'
viceversa. Desi de ceastă dată nu au
fost solicitate; simt nevoia să dau câte
va exemple: Piticul din grădina de
vară şi Orestia, regia: Silviu Purcărete;
Maestrul şi Margareta şi Fuga, regia:
Cătălina Buzoianu; Visul unei nopţi
de vară, regia: Liviu Ciulei; Romulus
cel Mare, regia: Sanda Manu; Sara
gosa
66 de zile, regia: Alexandru
Dabija; Adu-narea păsărilor şi Sânzi-

a

-

de vedere

Măsură pentru
u-mi dau seama dacă ancheta
despre măsură, iniţiată de
revista " Scena", va fi pornit
dintr-o exasperare a unei critici cum
pănite, confruntată cu o explozie de
stridenţe şi de neisprăveli, sau e
numai un oportun capriciu al unor
redactori în căutare de - cuvânt la
modă - provocări. Oricum, nu-i de
mirare să ne preocupe asemenea
teme într-o societate precum a noas
tră, cu echilibrele hâite şi împot
molită sub semnul anomiei. Aproape
că nu-i zi (era să zic de la Dumnezeu)
îri care să nu te izbeşti de fel de fel de
drăcovenii. Te poţi aştepta ca din
atâta zghihuială şi tămbălău ceva
ceva să năpădească şi în spaţiul
scenic. Că doar nu numai omul, ci şi
teatrul stă sub vremi.
Nici vorbă, fieştece montare îşi re
clamă propria ei măsură, în pofida
oricărui ţeapăn canon. Cutare piesă
cere agitaţie colorată şi năzdrăvan
giumbuşluc. Sau şturm de ritmuri.
Sau glacială rigoare. Se poate în
tâmpla şi să pierzi (să desfizi ... )
măsura, sub imperiul unei dumne
zeieşti (sau demonice) inspiraţiuni.
Dar atunci ţi se pretinde un amă
nunt, acolo: talent. Geniul e neca
nonic. Dacă e!. ..
Dacă nu, riscul nu-i departe. Ne dăm
de-a dura în micul infern format din
tropăieli, fugăreli, ţipete, trăsneli şi
alte ale<! - ieftinătăţi şi aiureli care, cu
sau fără " ingredientul" vulgarităţii (la
mare căutare în mahalaua mare), nu
înseamnă o înnoire de limbaj, ci ţin
de un sport din soiul celor care fac
mult zgomot pentru (mai) nimic şi
vânare de vânt. Noutatea nu-i neapă
rat gestantă a valorii. Şi apoi, s-au mai

N

.

ana şi Pepelea, regia: Cristian Pepino;
... au pus cătuşe florilor . , regia:
Alexander Hausvater; Dama cu came
lii, regia: Răzvan Mazilu; Richard al III
lea, regia: Mihai Măniuţiu; Victor sau
copiii la putere, regia: Gelu Colceag;
1794, regia: Alexandru Darie; Jocul
de-a măcelul, regia: Beatrice Bleonţ;
Cine are nevoie de teatru?, regia:
Andrei Şerban.
13. Da si iar da. Cu alte cuvinte, est
modus n rebus ...

/

Anchetă realizată d e
A l i n a M a n g şi M a ri nela Ţep u ş

(ne) măsură

văzutără şi pruncuţi dintr-ăştia, post
modernişti, săracii, născuţi morţi.
Că nu e sănătos ca lucrurile să rămâ
nă înţepenite în proiectul îndătinat,
se foarte înţelege. Suntem heracliti
eni, ce naiba! vorba e: când cazul se
iveşte, cum le desţepenim? Forţând
"
"convenţiile cu orice preţ? Pariind,
avangardişti până în unghiile gata să
zgârie, numai şi numai pe experi
ment? Dar oare experimentul, exhi
bat în public, n-o fi o indecenţă? Sau,
când ţi se bagă în ochi mai ştiu eu ce
ipsaţiune, vreo scălâmbăială care
face tumbe spre nic�ieri, .,conserva
torismul" nostru nu-i agresat de o
impostură? Să caute băieţii, dacă au
imboldul. Dar să iasă în lume, în
lumea bună, atunci când vor fi găsit!
Altminteri, ei cad sub incidenţa
bănuielii că (unii, mă rog) nu sunt în
stare să facă teatru performant şi
umblă cu şoalda unor subterfugii şi
cacealmiste ostentaţiuni. Poate că
unii componenţi ai .,nonconformis
tei" echipe de comando nici nu prea
ştiu ce vor. De ce să le suport eu exer
citiile vane de (simili)inventivitate,
c�nd, gândind în termeni de alter
"
nativă", nu simt chemarea să asist la
moşirea chinuită a unor şeptilici? Las
altora, munciţi de puseuri maso
chiste, disconfortul de a se vârî prin
pivniţe, prin hangare sau în vreo cuş
că, unde să se trezească, feri Doam
ne, cu o pungă de plastic trasă peste
ochi, să se lase împroşcaţi cu vopsea
şi cu alte antiburgheze materii, să fie
insultaţi, ciupiţi, îmbrânciţi. Ca o cu
riozitate, treacă-meargă! Dar să nu
mi se impună, teroristic, atari excen
tricităţi drept singura cale. Să fiu,
deci, scutit, de agresivităţi exclu-

https://biblioteca-digitala.ro

siviste, mergând de la infatuarea ca şi
adolescentină şi sofisticăria puţoistă
până la istericaua intoleranţei.
Să fie şi altfel, rezon! Dar să fie numai
altfel, las rătăcirea asta duducilor zăl
tate, prompte în a-şi da poalele altfe
lităţii peste cap, şi junilor teribiloşi,
elitişti şi futurişti, aţâţaţi de d�zmăţul
formelor cu îndoielnic fond. In stras
'
nica lor, de neîmblânzit, iactariţă, mi
litanţii radicali ai .,reformei" nu pre
getă să arunce la coş cam tot ce ţine
de trecutul de până adineauri. Re
voluţia continuă... în jeturi acide sau
cu violenţă necontrolată, cu prelungi
strâmbături din nas ori cu sictir
mitocănesc, adepţii " alternativei", un
pic agramaţi (dac-ar deschide un
dicţionar ar vedea ce-i aia!), pariază,
nu rareori, pe chestii care le satisfac
gustul deviat, apetitul pentru extra
vaganţă: disonanţa, bizareria, bizar
mania. Te simţi şi stânjenit, sub cău
tătura lor încruntată şi plină de ifos,
să spui că nu te tentează exhibiţio
n'ismul şi că aştepţi de la un spectacol
(şi de la o piesă de teatru) să-ţi trans
mită un fior de emoţie, să aibă coe
rentă, să aibă stil. Farmec, de ce nu?
Şi î � că: story, personaje, atmosferă.
E măsurariul meu, poate .,nostalgic",
dar ce să fac? El poartă pecetea firii
mele şi a unei experienţe de viaţă şi
de lectură. Şi n-am deloc de gând
să-I lepăd doar fiindcă _ rebelişti
arţăgoşi se dau de ceasul... .,alterna
tivei" ca să-şi instituie dictatura.
de mode,
Dincolo de manifeste si
.
între entertainment şi abisalitate,
semnele harului mă încântă. Restul...
e zarvă şi opinteală în deşert.
Florin Faifer
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A l exa n d r u Toc i l e s c u

·

,,Am un ce
''
adolescentin
A trecut ceva timp de la momentul
de febră pe care 1-a provocat, atât
pentru public, cât şi pentru critică,
premiera cu O scrisoare pierdută.
Ecourile s-au mai estompat şi se pot
trage, nu neapărat concluzii . . .
Nu, î n râ n d u l publicului n u s-a
estompat nimic de vreme ce şi acum
se epuizează biletele în următoarele
două ore d i n momentul punerii lor în
vânzare. Publicul vine să vadă spec-

tacolul acesta fără să considere că
momentu l de i ncandescenţă a fost
depăşit. Dimpotrivă, din punct de
vedere actoricesc spectacolul a cres
cut si probabil va continua să mai
crea scă. Încă destulă vreme, se pare.
Aşa că publicul, cu cât vine acum,
adică ceva mai târziu, cu· atât poate
să găsească nişte momente de inter
pretare superioare celor de la pre
mieră, când trupa era poate puţin

intim idată sau prea emoţionată. Iar
critica a recepţionat spectacol u l
foarte slab din punct d e vedere a l
demersului critic. Asta este părerea
mea. I ndiferent dacă a fost favorabilă
sau defavorabilă, critica s-a mărginit,
în cele mai multe ocazii, la un comen
tariu anost şi la o descriere plată a
ceea ce se întâmplă' în reprezentaţie,
nedorind sau neputând să pătrundă
până în esenţa sa, indiferent, repet,
dacă aceasta le era sau nu pe plac.
Cred că aţi reu�it să dezmorţiţi
lumea teatrului românesc - �i nu e
puţin lucru! -, mă refer la spectatorii
specializaţi. Pe de altă parte, pu
blicul certifică faptul că, într-ade
văr, era nevoie de acest spectacol.
În zece reprezentaţii, piesa a fost
văzută de peste 1 2 000 de persoane.
Or, acesta este un lucru care vorbeşte
de la sine despre receptarea specta
colului. De aici încolo nu mă mai
interesează ce părere au unii şi alţii..
Atâta timp cât nu există locuri la fie
care dintre reprezentaţii, cât oamenii
se înghesuie la uşă, cât sute de stu
denţi aşteaptă să intre pe gratis în
sală, nu cred că mai are importanţă
ce se spune, se comentează sau se
bârfeşte în legătură cu spectacolul.
Nu bârfa e importantă, de�i e savu
rată! Mă interesează ce părere aveţi
despre faptul că prin acţ!st specta
col aţi bulversat cumva lumea tea
trului. Aş vrea să-mi spuneţi acum,
după ce lucrurile s-au aşezat în
matca lor şi se văd l impede, înainte
de premieră, în timpul lucrului aţi
avut emoţii în legătură cu recepta
rea spectacolului?
Nu pot să spun că am avut emoţii.
Am fost aproape sigur că el va fi
greşit interpretat. De-asta, pot să vă
spun cu certitudine, ştiam în timp ce
repetam că anumite lucruri vor fi rău
comentate. Întâmplarea şi timpul
petrecut aici fac să cunosc foarte
bine fel u l şi sti l u l în care critica
receptează acest gen de spectacole.

[#]
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De a ltfel, întotdeauna am avut mica
plăcere să stârnesc dezacorduri faţă
de ceea ce fac. Dacă m-aş cantona
într-un teatru liniştit şi într-un gen de
spectacole care să n u ridice pro
bleme, m-aş si mţi disperat. intr-o
oarecare măsură, perioada de cen
zură şi de atacuri violente asu pra
spectacolelor care înd răzneau să
spună altceva decât era stabilit în
mod oficial ca admisibil m-a obişnuit
să fac lucruri care trebuie, chiar e
necesar, să agite spiritele. Altfel, viaţa
ar fi plictisitoare. N-am crezut, şi sper
că nici de acum înainte n-am s-o fac,
în spectacole care să-i liniştească şi
să-i mulţumească pe cei care le co
mentează.
Cum aţi ajuns la o astfel de " lec
tură", la modul acesta de a-1 inter
preta pe Caragiale?
Uitându-mă în jur! Atâta vreme cât în
presă, la televiziu ne, la radio nu
există zi în care să nu apară - într-un
articol, într-un interviu, într-un co
mentariu - citate din această piesă,
replici ale personajelor, care au în
ceput deja să intre în limbajul cotidi
an re-caragializat, atâta vreme cât
textul acestei piese funcţionează ca
model permanent pentru comentari
ile la viaţa noastră politică, nici nu
ştiu şi nici nu văd cum aş fi putut să-I
citesc altfel. Cât timp el face parte din
viaţa de zi cu zi, n-am făcut altceva
decât să încerc să aduc viata noastră
cotidiană în acest spectaco L Nu mi se
pare că este o îndrăzneală teoretică,
să-i spunem aşa. Mi se pare că a m
făcut ceea c e era normal, ceea c e tre
buia să fac şi ceea ce, probabil, orice
alt regizor, dacă s-ar fi apucat să facă
această piesă în acest moment, ar fi
simţit nevoia şi dorinţa . . . Poate că
n-ar fi avut îndrăzneala s-o ducă până
la capăt, dar nevoia şi dorinţa de a-1
aduce pe Caragiale în zilele noastre,
fără comentarii, lăsându-1 să vor
bească aşa cum a vorbit întotdeauna,
astea cred că le simte oricine.
Vreţi să spuneţi că momentele de
suprarealism din spectacol se regă
sesc şi în viaţa de fiecare zi, aparţin
realităţii româneşti actuale?
Da! Eu aşa percep realitatea! Ochii
mei aşa văd. Realitatea, sub toate as
pectele ei, mi se pare că are atâtea
ramificaţii suprarealiste încât, într-un
fel, suprarealismul face parte d i n per
cepţia mea asupra cotidianului.
Şi a lui Caragiale, în contextul în
care el însuşi nota despre sine:
" Simţ enorm şi văz monstruos"?
Bineinteles.
Nu era decât un fel de a
'
defini suprarealismul avant la lettre.
La urma u rmelor, această exprimare
a lui poate să fie un motto pentru
orice expoziţie Dali.

Eugen Ionescu 1-a citit foarte atent
pe Caragiale şi, se pare, 1-a folosit ca
sursă în teatrul său . . .
Sigur. Dar acum vorbeam d e u n
suprarealist deja i nstituţional izat,
nu?! Aceste vorbe pot fi, revin, motto
pentru o expoziţie Dali şi, cred, ni
meni nu le-ar considera ca fiind ne
lalocul lo'r.
Cu toate acestea, Caragiale nu de
păşeste cadrul românesc, nu a pu
tut fi asimilat valorilor dramaturg iei
universale ...
S-a încercat şi nu s-a reuşit? Ştiu că
s-a jucat la Tokyo cândva, ştiu că s-a
jucat în Iugoslavia. Am văzut Nă
pasta jucată de greci, într-un specta
col nesemnificativ însă, ca să nu spun
prost de-a dreptul. Personal, n-am
avut ocazia să văd vreuna d i ntre
"Comediile domnului Caragiale", ca
să-I citez pe Titu Maiorescu, montată
de străini.
Eu cred că s-ar reuşi, numai că pentru
asta ar fi nevoie de puţin efort.
Oamenii d i n restul l u m i i nu sunt
obligaţi să citească literatură română.
N u se învaţă la ei la şcoală. N u se pu
blică în revistele literare. Străinii află
despre cultura românească atunci
când aceasta se duce către ei. Aşa
cum foarte puţini dintre noi cunoaş
tem muzica pakistaneză, care este
senzaţională - vorbesc pe ştiutelea,
nu pe presupuselea -, la fel de bine
există pakistanezi care nu cunosc
teatrul românesc, există malgaşi care
nu cunosc pictura românească, sunt
tibetani care nu au auzit de core
grafia românească . . . Cultura naţio
nală trebuie să meargă în întâmpi
narea celorlalte culturi. Culturile tre
buie să meargă unele spre altele.
Atâta vreme cât de la noi numai
reprezentanţii culturii merg în străi
nătate, iar cultura stă acasă, nu avem
de ce să protestăm.
Totuşi, spectacolele româneşti de
teatru circulă, şi-au câştigat un loc
şi o recunoaştere în afară, pe când
textul românesc de teatru, d ra
maturgia autohtonă n-a avut rezo
nanţă dincolo de graniţă.
in turnee bine orga nizate, atunci
când s-au prezentat piese româneşti,
ele au avut succesul pe care I-au me
ritat. Toate lucrurile au exact valoa
rea pe care o merită. N ici mai mult,
nici mai puţin. O piesă bună, indife
rent dacă este de Caragiale sau de
D.R. Popescu, poate să aibă succes în
orice turneu în străi nătate atâta timp
cât devine suportul unui spectacol
bun. Nu văd de ce piesa Troienele e
mai "valabi lă" decât O batistă în
Dunăre. Să ştiţi că lumea, în general,
nu cunoaşte subiectele pieselor pe
care le vede, indiferent dacă ele sunt
de teatru antic, romantic, clasic şi aşa

mai departe. S u nt câteva capo
dopere, binecunoscute în toată lu
mea civilizată sau vestică, să-i spu
nem, pentru că lumea e mare, dar
piesele de teatru obişnuite, care cre
ează tezaurul cultural al unui popor,
nu sunt cunoscute decât în ţara lor
de baştină.
Există Shakespeare, Moliere, Cehov,
care au devenit un bun cultural
comun!
Da, dar, credeţi-mă, publicul grec nu
cunoaşte în mod necesar subiectul
Bolnavului închipuit. Pentru mine
este aproape o axiomă: orice piesă
poate fi su portul unui spectacol bun.
Un spectacol bun, e foarte adevărat,
poate lansa un text, poate face inte
resant un text, revenind la discuţie,
mai ales când ajunge pe alte me
leaguri. Pentru asta, cultura trebuie
propagată!
Poate că vorbim la modul ideal, dar
dacă s-ar concretiza vreodată: în ce
ţări aţi vrea să d uceţi în turneu
spectacolul O scrisoare pierdută de
la Teatrul Naţional din Bucureşti?
Vorbind pragmatic, spectacolul este
aproape de nedeplasat pentru că
sunt folosite structurile specifice sălii
mari de la Teatrul Naţional. Dar mi-ar
plăcea, de pildă, să văd reacţia unui
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public asiatic sau african, unde pro
blemele reprezentate în spectacol se
întâlnesc extrem de des si cu extrem
de mare acuitate. Mi-ar p lăcea enorm
să văd reacţia unui asemenea public
la piesa noastră europeană.
În Europa, America de Nord, credeţi
că ar interesa mai puţin?
Nu ştiu dacă mai puţin. Cred că pro
b lematica e valabilă pretutindeni.
Piesa se termină, doar, cu replica:
"Curat constituţional! Muzica!" Ori
unde dom neşte un regi m consti
tuţional, asemenea probleme apar şi
sunt la ordinea zilei de câteva ori pe
an. Cel puţin. Problemele politice - şi
problemele politicii - sunt asemănă
toare peste tot unde nu este o dic
tatură de fier, să zicem.
Care ar fi u rmătorul spectacol la
care vă gândiţi?
Mă gândesc cu drag să fac Henric al
IV-lea, ambele părţi, şi dacă mă ţin
balamalele aş face şi Henric a l V-lea,
ca să pot să istorisesc această în
treagă poveste a Prinţului Henric
devenit rege. N u pentru că ar avea
consonanţe de un anume fel cu pro
blemele noastre contemporane, ci
pentru că ele a r putea să se constitu
ie într-un fel de spectacol exemplar
în sensul "Povestirilor exemplare" ale
lui Unamuno. Aici am putea avea
nişte modele. Modele umane şi mo-

deie spirituale de care cred ca m
acest moment oamenii şi ţara noas
tră au mare nevoie. E necesar să li se
arate şi partea albă a lucrurilor, nu
numai cea neagră. Modelul uman
valabil, nu numai mode l u l uman
blamabil.
Să înţeleg că ar fi o altă etapă, nu
neapărat o nouă etapă
Da, poate pentru că într-un fel îmi
ajunge cât a m criticat, mi-ajunge cât
m-am opus. În acest moment simt
nevoia să şi afirm ceva, nu numai să
neg.
. . •

Credeţi că are legătură cu vârsta?
Nu, nici o legătură. Am trecut prin
aceste perioade de mai multe ori. De
fapt, cred că ştiţi, comedi � satirică a
fost specialitatea mea. I n acelaşi
timp, mi-a făcut mare plăcere să mă
a propii de piese care aduceau în
discuţie puritatea, sentimentele no
bile. Nu fug de asemenea texte dra
matice. În acest fragment al operei lui
Shakespeare, în Henric a l IV-lea,
există de toate. Apare şi binele, apare
şi răul, există însă o poftă de viaţă şi
u n mod vertical de a-ti
' duce exis
tenţa, de care, cred eu, e nevoie. E
foarte adevărat că niciodată nu m-am
gândit să fac spectacole care să nu se
raporteze la societate. Nu cred în
existenţa autarhică a regizorului, în
spectacolele puse pentru plăcerea lui

şi atâta tot. Cred, şi afirm asta foarte
conştient, că e necesar ca noi, pri n
ceea ce facem, să ne înscriem în socie
tate şi să răspundem într-un anume
fel la întrebările pe care şi le pune şi
ni le pune aceasta.
Ca observator din 'afară, dar cu
dorinţa de a înţelege cât mai pro
fund structura creatorului de teatru regizor (magician, un altfel de demi
urg, călăuză în întuneric ori cum i se
mai zice), cred că un director de
scenă este cel mai sensibil spectator
al lumii. De aici, el transferă în teatru
această sensibilitate, această per
cepţie aparte, prin opţiunea pentru
un text sau altul, pentru o anume
modalitate de teatru.
E foarte adevărat că nu mă lasă rece
nimic din ceea ce se întâmplă. ?i caut,
într-un fel. Chiar dacă am o vârstă,
există un anume ce adolescentin în
m i ne, care mă face să caut modele, să
conti nuu să alerg după idealu ri, să nu
cred că ştiu tot, că am învăţat tot şi că
de aici încolo trebuie să-mi expun
opinia mea doctă şi profesoral ă
asupra l ucrurilor, nemaiţinând cont
de ceea ce se întâmplă în jurul meu.
Sunt lucruri mereu noi. În fiecare zi
există ceva care mă i mpresionează,
care mă marchează şi pe care repede
şi imediat aş dori să-I exprim.
Simona Hodoş

Fisă de
�

S

pre a fi cât mai apreciat şi pentru a i se asigura pre
lungirea contractului de muncă, în cele mai multe
teatre din România unui secretar literar i se reco
mandă: 1 . să nu facă nici un fel de propuneri pentru
configura rea repertori u l u i, fi indcă oricum nu ţine
nimeni seama de ele; 2. să accepte cu entuziasm ca în
repertoriu să figureze doar piese vechi, cu noscute,
jucate mai peste tot (ineditul dăunează grav sănătăţii şi
digestiei directorului); 3. să ia cunoştinţă de structura
repertoriului doar atunci când trebuie să meargă la
tipografie spre a comanda afişul ce invită publicul să
contracteze abonamente; 4. să nu observe că între
ofertă (repertoriu) şi structura publicului e o ruptură
dramatică; 5. să afle eventualele modificări ale reperto
riului, o dată cu pompierul, de la avizierul instituţiei; 6.
tot de la avizier să ia cunoştinţă de componenţa dis
tribuţiei; 7. să nu citească nici o piesă nouă, iar dacă a
comis cumva o asemenea greşeală, să o ascundă pre-

§
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evaluare
cum o boală ruşi noasă; 8. să nu fi fost iniţial critic de
teatru, iar dacă totuşi a fost, să uite tot ceea ce a făcut
înainte şi să nu formuleze nici o observaţie la vizionări
(în cazul în care secretara instituţiei a făcut greşeala de
a-1 convoca la acestea); 9. să nu remarce că în oras nu
s-au lipit afişe ori nu s-au pus în vânzare caietele- ro
gram Oucatul "în ilegalitate" ţine de specificul institu
ţiei, iar acesta nu trebuie alterat); 1 O. să conceapă ca
iete-program cât mai sumare şi inexpresive, dar pe care
să fie înscris cu litere de-o şchioapă numele directoru
l ui; 1 1 . să-I felicite pe acesta după fiecare premieră pen
tru felul cum a jucat, pentru felul magistral în care con
duce teatrul şi, mai cu seamă, cu ocazia zilei de naştere.
Respectând rigu ros prevederile de mai sus, secretarul
literar îşi asigură salariul maxim din g rilă şi îşi pregă
teşte o viitoare promovare.
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In căutarea
dramaturgiei românesti
�

estivalul Dramaturg iei Româ
nesti de la Timisoara si-a reluat
şiru l ediţiilor (a fost acu m a IX-a),
d upă o disfuncţie organ izatorice
fi nanciară care a dus la suspendarea
editiei de anul trecut. Noul director al
teat rului tim isorean, omul de cultură
Cornel Ung u reanu, şi mai vechea
împătimită a acestei manifestări ar
tistice, Mariana Voicu, secretar literar
al Teatrului National si director al fes
tivalului, sunt c ei care au avut curajul
să-si asume riscul resuscită rii, în
co n diţii la fel de grele, a acestei nece
sare şi i mpresionante treceri în re
vistă a literaturii d ra matice româ
nesti. Pentru că "Timisoara trebuie să
co � tinue, prin Teat � u l Naţional, o
tradiţie a stimulării, relansării, repu
nerii în drepturi a dramaturgiei ro
mâneşti " (Cornel Ungureanu) şi pen
tru că a fost probat "curajul celor ce
nu ostenesc a izvodi argumente sen
sibile, ferme, eclatante, d isperate,
pentru ca un festival precum cel al
Dramaturgiei Româneşti (...) să poată
fi păstrat în zestrea c u lturală a
oraşului " (Mariana Voicu), întâmpla
rea artistică de la Timişoara s-a con
stituit într-un eveniment în care şi-au
dat întâ l n i re elevaţia culturală şi
angajamentul civic.
U n asemenea festival poate fi abor
dat din diferite unghiuri, dar ne vom
mărgini, în cele ce urmează, să-I dis
cutăm din cel defi nitori u: prezenţa
dramaturgiei româneşti. Paradoxal,
spectacolele cel mai bine primite au
fost cele construite nu pe texte dra
matice propriu-zise, ci pe adaptări,
pe scenarii extrase din cărţi de
poezie, ba chiar şi mai mult: specta
colul care a deschis festiva lul - Cos
tumele ! lui Dan Puric de la Teatrul
"
"Nottara -, cu mare şi îndreptăţit
succes la publicul timişorean, este,
după cum bine se ştie, un spectacol
care se dispensează de cuvânt. Poate
fi atunci vorba de dramaturgie în
înţelesul real şi învederat a l termenu
lui? Memo, spectacol a l Teatrului
Naţional din C l uj, în care Mona
Chirilă a asamblat texte semn ifica
tive ale avangardei româneşti (Ur
muz, Tristan Tzara, Eugen Ionescu),
Proscrisa, adaptare scenică de Vasile

F

.•.

Nedelcu a unor versuri ale Savianei
Stănescu, sau Levantul, somptuoasă
înscenare a poe m u l u i l u i Mi rcea
Cărtărescu, purtând marca de fabri
caţie a Cătălinei Buzoianu, repun pe
tapet aceeaşi întrebare: este oare
recitalul poetic (oricâtă încărcătură
dramatică reuşesc să-i confere rea
lizatorii săi) d ra maturgie propri u
zisă? Dacă adăugăm că un alt specta
col, cel cu Mediterana (Teatrul "Ma
ria Filotti " din Brăila), este tot o d ra
matizare, de data asta de extracţie
epică, realizată tot de Cătălina Buzo
ianu, după scrieri ale lui Panait Istrati,
vom aj unge la concluzia firească
potrivit căreia piesa de teatru a fost
în minoritate pri ntre spectacolele
festivalului. Ea a fost reprezentată
prin Naşterea de Consta ntin Voi
culescu (Teatrul National d i n Cra
iova), Domnişoara N a stasia de G. M.
Zamfirescu (Teatrul Odeon), Pluta
Meduzei de Marin Sorescu (Teatrul
German de Stat din Timişoara) şi
Revoluţia oarbă de Leonid M. Ar
cade (Teatrul Naţional din Tim işoa
ra). Raportul poate că s-ar schimba
dacă am pune la socoteală şi cele
două spectacole-lectură oferite de
teatrul-gazdă, cu piese ale u nor
autori locali
Napoleon, Femeia şi
Soldatul de Aurel Gh. Ardeleanu si "'
Kepler de Anavi Adam - sau chi a r ]
lansarea unui volum de dramaturgie
al altui timisorean, Ion Jurca Rovina. "'§l
Colocviile care au însotit festivalul
(dintre care u n u l purt a genericul .E
" Desti n u l d ra m aturgiei româ neşti
prezentă pe scenă, în volum şi în ser adaptări sau scenarii poetice litera
turii dramatice propriu-zise, ceea ce
tar") au insistat asupra subiectu lui,
s-a simţit şi pe afişul festiva l u l u i
revelând si relevând existenta unei
dramatur ii, inclusiv de ulti m ă oră, tim işorean. Selecţia începută d e
destul de bogată şi în nici un caz lip reg retatul Victor Parhon şi conti
sită de valoare. Au fost citate nume nuată de oamenii Teatrului National
·
ca Vlad Zografi, Radu Macrinici, Şte
din Timişoara s-a confruntat cu o
realitate, a funcţionat după pri ncipiul
fan Caraman, Stefan Zicher, Saviana
Stănescu (d r maturg ul, nu doar cererii si ofertei. N u ne rămâne decât
să spe răm că teatrele vor reveni la
poeta), unele rar prezente pe afişe,
altele deloc, fără a fi omişi nici dra sentimente mai bune faţă de d ra
maturgia origi nală şi că însăşi exis
maturgii din "vechea gardă " - D. R.
Popescu, Dumitru Solomon, Iosif tenţa unui Festival al Dramaturgiei
Naghiu, Tudor Popescu, Marin So Româneşti va funcţiona ca un fer
ment în acest sens.
rescu şi destui alţii a căror operă este
departe de a fi epu izată scenic.
D u m itru Chirilă
Paradoxal, regizorii preferă propriile
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Arta
contrapunctului
CARNAVALUL BÂRFELOR, versi u ne scenică d e Vlad Mugur d u pă piesa
Bârfele femeilor de Carle Goldoni. Trad u cerea: Rodica Locusteanu
e TEATRU L NAŢIONAL din CRAIOVA e Data reprezentaţiei: 1 4
octombrie 2000 • Reg ia: Vlad Mugur • Scenografia: llona Jaro-Varga
M uzica: Iosif Herţea • Coregrafia: Florin Fieroiu • Distri buţia: Adrian
Andone (Pa ntalone), Valentin Mihali (Patron Ton i), Luiza Cocora
(Checc h ina), Sorin Robert Leoveanu (Beppo), Romaniţa Ionescu
(Beatrice), Camelia Maxim (Eieonora), Va ler Dellakeza (Le l io), Ilie
Gheorghe (Sg u a lda), Iulia Lazăr (Cate), Mirela Cioabă (Anzoletta),
Vasile Cosma/Theodor Mari nescu (Sa l a m i n a ) , N icolae Pog h i rc
(Toffolo, M u sa ) , Angel Rababoc (Arlecch i no), Tudorel Petrescu
(Moccolo); în a lte rol u ri: Ramona Păsărică, Petronela Zurba, Ramona
Drăgulescu, Adela Mi nae, Ral uca Păun, Mihaela Guran, Lucian
Al banezu, Mihai Arsene, Sorin Ionescu, Florin Mateescu, Laurenţiu
Stratan .
a ridicarea cortinei, scena ni se
arată, sub lumina scăzută, vătu
ită ce o învăluie, pustie; scân
dura a dispărut aproape cu totul sub
nenumăratele sticle goale de plastic
care par stârvurile a bizare animale
venite să moară pe un ţărm neospita
lier. Impresia ţine doar o clipă, fiindcă,
în clipa următoare, micile cadavre
străvezii prind, deodată, viaţă: un
freamăt neştiut, surd porneşte să le
străbată, ele se mişcă, se adună
g rămadă ori se risipesc care încotro,
se rostogolesc, se învârtesc, fâşâie,
zornăie - zornăitul fals cristalin a l
materialului c e i mită materia - stra
n i u, inexplicabil, nelin iştitor ... Mi
sterul se lim pezeşte brusc - şi încor
darea se dizolvă într-un hohot de râs
securizant - o dată cu ivirea, în cele
patru colţuri ale scenei, a câte unei
siluete femi nine înarmate cu un soi
de lopată primitivă pentru îndepărtat
zăpada; siluetele cresc, se precizează:
sunt nişte "femei din popor" - sau,
mai degrabă, un fel de chivuţe;
măturătoare de canale (veneţiene), li
s-ar putea spune - care se vor aşeza
apoi să meşterească la vălul miresei
Checchina, căci nu nta acesteia cu
Beppo se apropie.
Momentul de început al spectacolu
lui este (folosesc cuvântul fără nici o
ezitare) magistral; găseşti în el nu
doar un rezumat metaforic al temei
textului - bârfeala, zvonul ca flagel
atoateîntinător, într-un ecou, parcă,
la " Aria calomniei " d i n Bărbierul
rossinian -, ci şi ilustrarea unei veri-
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ta bile poetici teatrale, în care contra
punGtul e deopotrivă metodă de l u
cru şi figură de stil. Vlad Mugur a vor
bit adesea despre plăcerea (şi ştiinţa)
de a descoperi grăuntele tragic din
comedie; acestui contrapunct el i-1
adaugă acum (dar a mai făcut-o, de
pildă, în Aşa este , tot în deschi
derea spectacolului) pe acela, încă
mai subtil ca efect, di ntre prezenţa
u mană vie, i ntrinsecă teatrului, şi
prezenţa m i sterios însufleţită a
obiectelor care devin, astfel, purtă
toare de teatralitate aşa-zicând pal
pabilă. Ca să nu mai spun de surpriza
pe care o provoacă regizorul, o sur
priză în acelaşi timp estetică şi pur
senzorială, în stare să satisfacă pre
tenţiile cele mai rafinate şi gustul cel
...
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mai plebeu de spectacol. Neîndoiel
nic, Vlad Mugur are teatrul în sânge şi
în vârful degetelor.
Comedia Bârfele femeilor (datând
din 1 75 1 ) nu se numără printre piese
le goldoniene celebre, poate şi pen
tru că nu conţine partituri de prim
plan, în care vreun capocomico să se
fi putut desfăşura suveran. Este un
text "coral ", precum, spre exemplu,
Piaţeta sau Gâlcevile din Chioggia,
unde personaj principal e comunita
tea - la rigoare, oraşul, Veneţia însăşi,
cu viaţa ei clocotitoare de pasiuni şi
i ntrigi ascunsă îndărătul măşti lor
îngheţat-zâmbitoare şi al zidurilor ce
veghează mut apele verzui ale lagu
nei. Încă un contrast, aşadar, ce-i pri
eşte din plin regizoru lui. El animă
acest peisaj, geografic şi uman, reve
lându-i autoritar atât hazul cât şi cru
zimea, atât sprinteneala aparentă cât
şi morbiditatea secretă şi carnivoră. Pe
scenă (decorată sobru de llona Jaro
Varga, care acordă întâietate expre
sivă măştilor de felurite dimensiun i şi
înfăţişări) se perindă tablouri de g rup
unde personajele ţes şi destra mă
succesiv plasa invizibilă a clevetelilor
ce-i va prinde pe tinerii - dar nu prea
inocenţii - îndrăgostiţi, rătăciţi prin
tre taţi falşi ori adevăraţi, doamne
perverse din lumea bună şi modeste
cusătorese mai otrăvitoare decât
cucuta, " naşi " interesaţi de n u rii
finelor şi aiu ritoare apariţii galante
d i n cortegi u l commediei dell'arte.

·

Aceste tablouri sunt când bogat co
mice, când mai terne, când matema
tic ritmate, când mai " ,ăsate în scări ".
Dincolo de i mperfecţiunile de amă
nunt se ghiceşte însă desenul ferm al
mizanscenei, care - aşa cum au do
vedit-o montările româneşti de până
acum ale lui Vlad Mugur - nu va în
târzia să prevaleze, ridicând specta
colul la n ivelul fapt u l u i de a rtă
desăvârşit.
Va contribui la aceasta, cu certitu
dine, "rodarea " interpreţilor, printre
care se găsesc şi trei abia-absolvente
ale Academiei de Teatru şi Film din
Bucureşti: Luiza Cocora (Checchina),

Iarba
lexandru Dabija ţine să reia
aidoma concepţia regizorală a
unui spectacol, schimbând
doar actorii. Fraţii de Sebastian Barry,
realizat mai demult la Braşov, a fost
reluat la Teatrul Odeon, aşa cum
Orfanul Zhao a fost transplantat de la
Piatra Neamţ la " Nottara ". I mpresia
este, chiar pentru cei care n-au văzut
varianta anterioară, de ne-organi
citate. Actorii par a fi chemaţi să
îmbrace nişte haine croite după alte
măsuri decât ale lor înşile. Aşa cum un
profesor nu-l poate înlocui pe altul la o
prelegere, chiar dacă predă aceeaşi
materie, fără să altereze concepţia de
ansamblu asupra cursului, tot aşa
schimba rea actorilor impune modi
ficări la nivelul abordării regizorale.
Dacă aceasta din urmă rămâne rigidă,
rezultatul seamănă cu o structură me
canică suprapusă viului. Din fericire,
totuşi, efectul nu este, în ciuda avertis
mentului lui Bergson, de natură comi
că. Aşa cum este, spectacolul păs
trează mult din fiorul poetic real al pie
sei, are momente de elegantă încor
dare şi o caligrafie scenică îngrijită.
Piesa, cu acţiune minimă, aduce în
scenă doi fraţi, unul dintre ei handica
pat, care îmbătrânesc împreună, izo
lându-se de lume. Tema, sau supra
tema, cum ar fi spus D. 1. Suchianu,
este procesul de regresie, care nu tre
buie confundat cu unul de degradare.
Eroii se retrag întâi din social în psiho
logic, apoi din psihologic în fiziologic,
lăsându-ne să bănuim etapa finală a
dizolvării în biologic. Este părăsită în
primul rând comunitatea locală (re
prezentată prin grupul jucătorilor de
cărţi) pentru lumea fantasmelor şi pul
siunilor primare. Acestea sunt, la rân
dul lor, abandonate, în favoarea fizio
logiei elementare a funcţiunilor orga-
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înzestrată în mod egal - şi egal de
generos - pentru dramă şi comedie,
Iulia Lazăr, predispusă la roluri de
subretă (comică), şi Romaniţa Io
nescu, o siluetă elega ntă, atrăgă
toare. Ele au fost bine "tolerate " de
corpul de elită a l scenei craiovene:
Ilie Gheorghe, într-u n travesti pe cât
de neaşteptat pe atât de sclipitor
construit, Valentin Mihali, "dotat" de
regizor cu o rostire foarte hazoasă,
care-i cere însă actorului considera
bile eforturi, Mirela Cioabă, aproape
de nerecunoscut (în sensul bun al
cuvântului!) într-un rol de caţă abso
lută drapată în umilinţă lilială, Valer

verde

Del lakeza, Angel Raba boc, Vasile
Cosma, Adrian Andone... Alături de
ei, mai proaspeţii componenţi ai tru
pei - Sorin Robert Leovean u (anun
ţând şi disponibilităţi comice, după
dificilul examen "dramatic " din Aşa
este ) şi Nicolae Poghirc -, precum
Camelia
si i nvitata bucuresteană
'
Maxim (ispititoare şi perfidă ca o au
tentică venexiana) au alcătuit, cum îşi
doreşte mereu Vlad Mugur, o echipă.
O echipă care, ca şi " naţionala " de
fotbal, abia u rmează să a rate ce
poate.
...

Alice Georgescu

de acasă

FRAŢII de Sebastian Barry. Tra d ucerea : Carmen Croitoru • SMART şi TEATRU L
ODEON • Data reprezentaţiei: 7 octombrie 2000 • Reg i a : Alexa ndru Dabija
• Scenog rafi a : Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar • Coreg rafia: Răzvan Mazilu
• Distri buţia: Mircea Albu lescu (Josey), Constantin Cojocaru (Mick), Şerban
Ionescu (Tatăl), Rodica Mandache (Ma ma), Dorina Lazăr (Doa m n a Mol loy), Irina
Mazanitis (Doa m na Swift), Gel u Niţu (Do m n u l Reaga n), Elvira Deatcu (Fata)
• Dansează: Răzvan Mazilu, Sidonia Ganea, Dumitru Bogomaz.
nice, situate dincoace de gândire,
chiar dacă încă în simţire. Iarba care
năpădeşte scena sugerează absorbţia
în naturalul inert, regresia absolută în
biologic. Slabe încercări de revenire
antientropică se năruie rând pe rând.
Dansurile din fundal, ca şi tangoul
spectaculos al lui Răzvan Mazilu, aduc,
în letargia informului, ordinea stilistică
în chip de propunere de neurmat.
Spectacolul are unele momente de
autentică poezie şi altele de încordare
dramatică remarcabilă. Scena con
vivială a jucătorilor de cărţi are o
savoare cehoviană. Contrastele între
informal si
' stilizat structurează bine
spectacoi ul, iar fi nalul cade cu o
măsurată bruscheţe. Din păcate, nu
există o reală comunicare între actori,
fiecare părând a fi preocupat doar cum
să se aşeze mai bine în găoacea pro
prie. Grija lui Dabija este eleganţa
mecanică, nu participarea organică;de
aceea actorii par a fi în recital, nu în
dialog. Se pare că Mircea Albulescu a
ajuns la stadiul de perfecţiune în care
nu mai poate avea partener. Şansa lui
actuală, ca a oricărui actor de aseme
nea calibru - Marlene Dietrich, Vittorio
Gassman sau Edwige Feuillere - este
one-man-show-ul. Fiind absorbit în el
însuşi, nu-l bagă prea mult în seamă pe
Constantin Cojocaru (fratele "normal "),
care se descurcă şi el cum poate mai
bine. Dorina Lazăr domină scena cu
autoritate, Gelu Niţu şi Irina Mazanitis
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secondând-o cu aplomb. Şerban
Ionescu are o apariţie pregnantă în
tatăl celor doi fraţi, dar Rodica Man
dache adoptă nuanţe stridente şi
inadecvat-felliniene în rolul mamei.
Răzvan Mazilu concepe o coregrafie
elaborată, pe care el însuşi o inter
pretează superb; din păcate, prestaţia
sa nu se leagă de restul spectacolului.
Stăm în sala plină de amintiri a
Majesticului, ne reevocăm cu nostal
gie spectacolul Teatrului Naţional cu
Oameni şi şoareci, dar ne dăm seama
că nu ne putem întoarce acolo.
Adrian M ihalache
23
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TRI LOGI E BELGRĂDEANĂ de Biljana Srblijanovic. Tra d u cerea: Ioana Flora
e TEATRU L " BULANDRN, COMPANIA TEATRALĂ 777, TEATRUL " NOTIARN
• Data reprezentaţiei: 20 octombrie 2000 • Reg ia: Theodor-Cristian Popescu
• Scenog rafia: Viaceslav Vutcariov • Muzica: Ada Mi lea • În d i stribuţie: Cornel
Mihai Brănescu, Dragoş Bucur, Ioa na Dom i n ique de H i lleri n , Bogdan
Dumitrache, Ioana Flora, lsabela Neamţu, Vlad Oancea, Damian Victor Oancea,
Andreas Petrescu, Rădiţa Cristina Roşu • La violoncel: Radu Georgescu.
ucureştiul a trăit intens emoţi
onal şi acut conflictual bom
bardamentele N ATO d i n I u
goslavia. Dramaturg ia de la faţa locu
l u i este neaşteptat de raţională, dis
perarea e ca un bloc de gheaţă adus
într-un laborator aseptic, de unde au
fost izgonite toate patimile.
Aşa cum spune cântecul Adei Milea,
cu care începe spectacolul, persona
jele şi-au pus ţara în raniţă şi au por
nit să caute o g raniţă unde viaţa să fie
posibilă. Primul episod se petrece la
Praga: ca în Emigranţii l u i Mrozek, cei
doi bărbati
' (frati), doi " oameni sim
pli ", duc o existe nţă mizeră, devoraţi
de dorul de casă, de patria care i-a
trădat. Şi patria îi trădează pe oa
meni, nu n u mai oamenii - patria. Al
doi lea episod se petrece în Australia:
ca în Cui i-e frică de Virginia Woolf?
două perechi (aici, emigranţi) îşi con
sumă neîmplinirile şi fantasmele ero
tice cu gândul la ceea ce au lăsat în
urmă, la patria pe care au părăsit-o.
Sau care i-a gon it? Aşa cum se
cuvine, al treilea episod se petrece la
Hollywood: doi foşti artişti belgră
deni se mulţumesc cu fărămiturile de
la masa băştinaşilor. Ca în atâtea fil
me şi piese, Patria vine peste ei, sub
înfătisarea unui croat născut în Texas,
.
con � i ns că sârbii trebuie ucişi. Ceea
ce si face. Cercul se închide: nimeni
'
nu a plecat de nicăieri. Trilogia belgrădeană răsfiră imag i nea derutei
individuale pe toate meridianele: în
ţară, în spaţiul tuturor nostalgiilor, a l
regretelor şi speranţelor, a ră mas
Anna, care e bine, care e rău, care e,
aşa cum spun bu letinele de ştiri,
prinsă între două focuri, cu o viaţă
rătăcită prin raniţele altora.
Spiritul piesei rezonează ideal în

m uzica spectacol u l ui, în d u lceaţa
vocii omeneşti, acompaniată trist de
armoniile scrâsnite ale violoncel ului.
Scenografia sugerează deplasarea
actiunii,
din camerele exilului, în exi
'
lu! izgonirii d i n paradis, contribuind
decisiv la limpezimea trimiterilor din
spectacol. Theodor-Cristian Popescu
coagulează în j u ru l ideilor sale o
echipă tânără, care realizează o per
formanţă ce ar trebui să ţină de nor-
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biog rafie. Se poate spune că Dragoş
Bucur, Vlad Oancea şi Cornel Bră
nescu degajă într-o mai mare măsură
decât ceilalţi interpreţi energia con
taminantă a acestui spectacol, dar tot
atât de bine s-ar putea ca diferen
ţierea să fie nedreaptă. Nu toţi ne
contaminăm la fel şi în acelaşi timp.
Dar n-ar fi drept să nu se consem
neze şi reacţia de dezgust absolut,
înregistrată la unii spectatori, în seara
premierei. Momentul adevărului din
cel de-al doilea episod este alcătuit
di ntr-un dialog în care denumirile
părţilor intime ale corpu lui omenesc
sunt rostite aşa cum sunt scrise pe
pereţii closetelor din gări, acţiunile în
care acestea se antrenează sunt, de
asemenea, numite în termenii cei
mai fruşti. Pentru cei ca re mai cred în
destinul înalt a l scenei, în virtuţile ei
normative şi educative în materie de
expresie verbală, ceea ce se întâm
plă, nu numai în acest spectacol, este
inadmisibil. Li se poate răspunde că
arta înnobi lează orice material ver
bal, că obscenitătii crimelor de război
îi corespunde obscenitatea vocabu
larului. Tot aşa cum se poate răs
punde că legitimarea prin prezenţa
pe scenă a vocabularu l u i obscen
elimină orice pojghiţă de civil izaţie,
deschizând drumul spre crimele de
război ... La care s-ar putea răspunde ...

�
g

�
c;

.E
malitate: actiunea evoluează din ten
siu nea rea Î izată de d ia loguri, d i n
dinamica relaţiilor dintre personaje,
din concentrare şi ritm, din articu
larea expresivă a identificării cu o
anume stare, mai degrabă decât cu o
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Discuţia depăşeşte cadrul unei cronici
la un spectacol care, fie că place, fie
că nu, nu lasă pe nimeni indiferent.
Ceea ce şi-au dorit şi realizatorii.
Magdalena Boian g i u

O cheie potrivită
SOŢUL PĂCĂLIT de Molh?re. Ver
s i u nea s c e n i c ă : Mi rcea Cor
nişteanu e TEATRU L wNOTIARN
• Data rep reze ntaţiei: 6 oc
tombrie 2000 • Reg ia: Mircea
Cornişteanu • Scenog rafia: Şte
fania Cenean • M uzica: Dorina
Crişan-Rusu • Vers u r i l e câ nte
celor: Romulus Vulpescu • Miş
carea scenică: Felicia Dal u • Dis
tribuţia: Ion Haiduc (George Dan
d i n), Cerasela losifescu (Ange
l ica), Ştefan Radof (Dom n u l d e
Sotten v i l l e), C a m e l i a Zorlescu
(Doa m n a de Sottenvil le), George
Alexand ru/Ra reş Stoica (Ciitan
d re), Crenguţa Hariton/lrina Cor
nişteanu (Ci a u d i na), Sorin Cociş
(Lu b i n), Alexandru Drăgoi (Cal in).

eorge Dandin ou Le Mari
confondu (George Dandin
sau Soţul păcălit - într-o tra
ducere despre care programul spec
tacolului de la " Nottara " omite să
spună cui aparţine) este una dintre
acele piese moliereşti care trec pe
neobservate graniţa dintre comedie
şi dramă - la fel sunt Mizantropul
sau Dom Juan -, venind, g raţie aces
tei "impurităţi ", foarte ·aproape de
sensibilitatea modernă. Lucrul se
întâmplă, poate, şi pentru că aici
autorul pare să-şi fi dezvăluit - ale
goric, desig ur, dar nu mai puţin
transparent - o parte (dureroasă) din
propria biografie. Acea fa i m oasă
replică laitmotiv t, Tu ai vrut-o, George
Dandin!" - " Cest toi qui l'a vou/u,
George Dandin!'Î sună tulburător de
a utentic, exprimând mai puţin o
intenţie stilistică şi mai mult o sincer
îndurerată exclamaţie de căinţă a
dramaturgului care, asemenea erou
lui său, se lăsase "păcălit" de o soţie
mult mai tânără şi foarte uşuratică.
Îmi amintesc de un spectacol fran
ţuzesc văzut cândva, demult, la tele
vizor, în care piesa îşi pierdea chiar
orice fel de însuşire comică, pentru a
căpăta o amărăciune şi o duritate de
dramă strindbergiană; regizor era,
dacă nu mă înşală memoria, Roger
Planchon, iar montarea, am aflat mai
târziu, era celebră.
Mircea Cornişteanu evită să meargă
atât de departe în spectacolul său,

G

cantonându-1 însă în zona cu fluide şi
seducătoare contururi a "comediei "
de tip cehovian. Contrar aşteptărilor
(instalate în conştiinţa publicului mai
mult sau mai puţin "avizat" de ma
joritatea montărilor lui Cornişteanu),
la această reprezentaţie nu se prea
râde - nu în hohote, oricum -, ci se
zâmbeşte, când cu veselie, când cu
puţină tristeţe; şi, uneori, se mai şi
oftează. În ceea ce mă priveşte, cred
că tocmai aceasta era cheia potrivită
pentru desfacerea meca n i s m u l u i
"
"ideologic a l piesei, care ni s e arată,
astfel, în lumina cea mai avantajoasă.
Avantajoasă i nclusiv pentru parti
zanii amuzamentului necondiţionat
(majoritari, ni s-a spus adesea, într-o
sală aflată în plin bulevard), ei putând
să se zguduie în scaune nu numai la
trecerea metroului prin staţia Piaţa
Romană, ci şi - de astă dată, din pri
cina râsului - la (de pildă) scena cap
canei nocturne pe care George
Dandin i-o întinde consoartei infidele
şi în care, fireşte, el însuşi va cădea.
Di rectorul de scenă a cola borat
foarte bine cu ceilalţi artişti, fapt ce se
simte în chip fericit în spectacol.
Scenografia Ştefa niei Cenean, fru
moasă şi perfect funcţională, îngă
duie mişcarea nesti ngherită a inter
preţilor, iar muzica Dorinei Crişan
Rusu şi coregrafia Feliciei Dalu com
pletează concepţia regizorală, rotun
j ind-o; dacă s-ar putea înţelege şi
cuvintele pe care le cântă, în scurte
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interludii, actorii. .. Altminteri, aceştia
oferă momente de real deliciu. Este
vorba aici, mai întâi, despre Ştefan
Radof şi Camelia Zorlescu (nobilul
cuplu de socri ai lui Dandin), care dau
un savuros portret dublu a l prostiei
cu pretenţii; este vorba apoi despre
Irina Cornisteanu (încă studentă), a
cărei pros eţime şi dezinvoltură în
joc ne promit o viitoare actriţă co
mică de forţă. Fără reproş, în roluri
mici, s-au arătat Sorin Cociş şi Rareş
Stoica. Sarcini mai dificile au avut de
îndeplinit protagoniştii. Ion Haiduc,
în rol u l (oricum a m lua-o) titular,
evoluează cu măsură si
' autoritate,
înfrângându-şi tempe ramentul şi
necedând tentaţiei manierismelor, în
favoarea substanţei şi a unui bine
găsit ton de autoironie amară. Ce
rasela losifescu, actriţă de aplomb
comic recunoscut, a părut, în re
prezentaţia văzută de mine, marcată
de o a n u m ită indispoziţie vocală,
care i-a afectat mai a les notele acute;
treptat, s-a "încălzit" însă, atingând,
mai ales în pomenita secvenţă a pân
delor nocturne, o formă interpreta
tivă optimă.
În fi nal, u n a m ă n u n t foarte d rag
inimii mele, nu atât de cronicar, cât
de spectator cu prezenţă obligato
rie, ind iferent de chef: n-am m a i
văzut c a m de mu ltişor în Bucureşti o
comedie - mai m ult sau mai puţin
veselă - lipsită de trivial ităţi şi mi
tocănii, ca aceasta. Pourvu que �a
dure!, ar fi spus Moliere; adică: numai
de i-ar ţine!

p

Alice Georgescu
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Erendira din
basmele noastre
FANTASllCA ŞI TRISTA POVESTE A CANDIDEI ERtNDIRA ŞI A N ESĂBUfTEI SALE
BUNICI, dramatizare de Ion Sapdaru d u pă n uvela omonimă a l u i Gabriel Garda
Marquez. Trad u cerea: Darie Novăceanu • lEATRUL DE STAT d i n ORADEA
• Data reprezentaţiei: 28 septembrie 2000 • Regia şi coloa na sonoră: Ion Sapdaru
• Scenografia: Vioara Bara • Coregrafia: Victoria Bucun • Distribuţia: Mariana
Vasile (Bunica), Angela Tanko (Erendira), Petre Panait (Rafaelo, Prezentatorul de
bâlci), Şerban Barda (Ulise); în a lte rol u ri: Ion Abrudan, Tiberiu Covaci, Ion Mâinea,
Dorin Presecan, Sebastian Lupu, Andrian Locovei, lgor Lungu, Romeo Romitan,
George Voinese, Ion Ruscuţ, Mona Erhan, Simona Nica, Mariana Presecan, Ileana
lurciuc, Mircea Cosma, Tiberiu Covaci jr., Marcel Popa ş.a.

uţine dintre literaturi le lumii fac
un obstacol din specificul na
ţional, la trecerea lor în alte
spaţii decât cele de origine. Gabriel
Garda Marquez este autorul unei
splendide embleme a continentului
latino-american şi şocul produs de lite
ratura lui s-a întemeiat tocmai pe acest
specific local" . Între timp fabulosu/ a
"
devenit o noţiune tot mai invidiată şi
adoptată chiar în vocabularul curent,
unde a ajuns să desemneze ... valoarea.
De aici, şi pericolul ideii că acest autor
extraordinar vorbeşte pe limba noas
"
tră", că acel fabulos e, de ce nu?, înru
dit cu basmele de pe continentul nos
tru. Pe calea asimilării forţate autorul
nu poate fi, însă, decât trădat. Poate fi,
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în schimb, înţeles pe calea iubirii ne
condiţionate în faţa căreia mlaştina
numită Macondo începe să cânte, iar
monştrii din adâncurile ei ancestrale
încep să semene cu zânele. Pe ase
menea drum a pornit-o Ion Sapdaru
adaptând pentru scenă Fantastica şi
trista poveste a candidei Erimdira şi a
nesăbuitei sale bunici, cunoscuta po
vestire a laureatului Nobel din 1 982
pentru Un veac de singurătate. Bas
mul lui Marquez nu respectă regula
maniheistă clasică. Tn deşertul prin
care se scriu istorii precum cea a
Erendirei îngerii pot deveni uşor
demoni, iar bunicile seamănă cu vră
jitoarele. Artist sensibil, Ion Sapdaru ne
conduce pe aceste nisipuri mişcătoare
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cu mijloacele spectaculosului, privind
prin lentila caleidoscopică a unui
miraculos aparat.
Tehnic vorbind, operaţiunile pe care
le-a efectuat au fost cele obligatorii. A
cântărit cu înţelepciune distribuirea
accentelor, privind-o pe inocenta
făptură şi faptele ruşinoase la care e
supusă în aşa fel încât transpunerea
scenică evită vulgaritatea, învestind,
ca şi cartea, actul vânzării trupului cu
un sublim sens al sacrificiului si al
iubirii regăsite. Mai presus de toate, a
exploatat scenic dimensiunea poetică
a hiperbolei, ezitând în faţa soluţiilor
9 roteşti şi a monstruozităţilor în sine.
In general, a aplicat o măsură justă
raportului dintre episoadele relatate şi
acelea înfăţişate, aşa încât povestea să
păstreze legătura cu realitatea, să nu
devină neverosimilă (un incred ibil
absolut e repede respins de cititor sau
privitor). A rezultat un spectacol capti
vant, de o teatralitate vie, al cărui ha
lou irizează în zonele realismului
magic, specific operei de referinţă.
Chiar de la început, din podul scenei
coboară, într-un cuiba r multicolor, .
povestitorul. Invocat iniţial de lumea
satului, într-un tablou vivant în care
întregu l ansa mblu se prezintă pu
blicului (coregrafia: Victoria Bucun), el
pune în mişcare, asemeni unui ilu
zionist, d ispozitivul spectacolului,
dând foc căsuţei de hârtie a bunicii,
pretextul supliciului Erendirei. Va mai
interveni pe parcurs ori de câte ori
întâmplă riie imaginate de autor depă
şesc posibilitatea reprezentării lor, ca
un personaj nevăzut, trăgând amuzat
de firele destinului. Actorul Petre
Panait contribuie la impunerea per
sonajului. Talentata scenografă Vioara
Bara, pe mâna " căreia spectacolul
"
tentează fabu losul, creează o a m
bianţă barocă, bogată în forme şi
culori, dinamică. Bunica poartă bro
carturi grele şi o perucă blondă încâl
cită, cu decor de păsări împăiate. N u
cântă la pian, c a î n original, are un jilţ
cu amoraşi aurii. Patul cu baldachin în
care călătoreşte Erendira e ca o scenă
de bâlci. O întreagă butaforie de efect
decorativ e expres presărată în scenă.
Toată această lume a obiectelor-fetiş

vine din spaţiile sud-americane solare,
dar şi dintr-o imagistică deja consa
crată a carnavalului, a circului, pe care
Marquez însuşi o invocă într-o scenă
de iarmaroc cu felurite "atracţii " spe
cifice. Spiritul ludic domină reprezen
taţia, creând, prin contrast, momente
de real dramatism. Sunt şi tablouri în
care regizorul se distanţează de inge
nuitatea acestui spirit, autoparodiin
du-se, precum atunci când îi aduce
pe îndrăgostiţi în faţa unui decor pic
tat. Ulisse cel cast (Şerban Borda), în
drăgostit de Erendira, presară confet
ti pe creştetul iubitei, într-o scenă
care persiflează evident un clişeu.
Alteori reg izorul schimbă cu tâlc
funcţia obiectelor, dând, de pildă,
struţu lui fermecat sens de relicvă,
într-o imagine multiplicată în trena

Mai

lzbânzi i nd ividuale nu sunt prea
mu lte în spectaco l u l orădean, pe
care regizorul 1-a conceput, de altfel,
mizând evident pe ansamblu. I-au
reuşit, în acest sens, adevărate per
formanţe dinamice şi coregrafice, ca
în tabloul soldaţilor care-şi dispută
întâietatea la patul Erendirei, în exe
cuţia tinerilor Sebastian Lupu, Ro
meo Romitan, Andrian Locovei, lgor
Lungu, sau cel a l călugărilor misio
nari, i nterpretat de aceiaşi, ori în
scena prostituatelor rivale, la care îşi
dau concursul Mona Erhan, Simona
Nica, Mariana Presecan şi un nume
ros corp-ansamblu. Apariţii "de cu
loare" realizează, de altfel, aproape
toţi actorii din distribuţie.
Doina Papp

mor si actorii
câteodată

onsiderat de regizor actual
prin trimiterile sale la "de
menţa societăţii de consum ",
textul a fost pus în scenă de Cristian
Ioan, pentru prima dată, dar nu în
această formă, cu 1 3 ani în u rmă, la
Teatrul de Nord din Satu Mare. Acum,
el a comprimat trei piese (nouă acte)
într-una singură, păstrâ nd cadrul
scenografic şi turnanta, gândite de
reg retatul Dan Jitian u . Noutatea
spectacolului în raport cu lectura
i niţială a "vilegiaturii " ni se înfăţi
şează nu numai la nivelul semnifican-

C

roşie ca de sânge a unei uriaşe eşarfe.
Blestemul care o înlănţuie pe nepoată
de nesăbuita ei bunică făcâ nd-o să se
supună destinului s-ar putea traduce
printr-un joc perfid. Cele două actriţe
ignoră însă ciudăţenia acestei iubiri şi
se comportă natural, în conformitate
nu cu imaginea fantastică, ci cu aceea
reală a personajelor. Angela Tanko
(Erendira) e blondă ca o Cosânzeană;
are ceva exotic, de sălbăticiune, fapt
speculat de regizor pentru a da per
sonajului stranietate. Mariana Vasile
are o mască de clovn care îi joacă însă
feste, lipsind personajul de fior male
fic. De aceea, nici scena otrăvirii nu
este foarte reuşită, actriţa pedalând
mai mult pe ridicolul personajului
decât pe primejdia pe care el o
reprezintă.

�

JOCU RI DE-A VACANŢA (TRILOGIA VI LEG IATU RII), d u pă Carlo Goldoni
• TEATRUL .AL. DAVILN din PITEŞTI • Data reprezentaţiei: 1 3 octombrie 2000
• Ada ptarea, regia şi i l ustraţia m uzicală: Cristian Ioan • Decorul: Oan Jitianu
• Costu mele: Miriam Mihail • Distribuţia: Petre Dumitrescu (Fili ppo), Mirela
Popescu (Giaci nta), Petrişor Stan (Leonardo), Cornelia Niculescu (Vittoria),
Adrian Damian (Ferd i n a ndo), Pau l Sprîncenatu (Gu g l ie l mo), Dumitru Drăgan
( F u lgenzio), Emilian Cortea (Paolo), Cristina Caragea (Brigida), Ileana Zărnescu
(Sabi na), Doina Sta n (Costa nza), Lu m i niţa Sorta ( R o s i n a ) , Dan lvănesei
(Tog n i n o) , Dem Niculescu ( B e r n a rd i n o) , Lia Deaconu (Stat u ia ) , Adria na
Drăgulescu (Amor).

I

tului, prin cele trei "capitole " dis
tincte ale peripeţiilor eroilor goldo
nieni, ci şi, mai ales, la cel al semnifi
caţiilor, unde virtuţile farsei, comicul
de situaţii şi de limbaj, ţesătura in
trigilor amoroase, strategia alianţelor
şi a trădărilor îşi află o neaşteptată
complementaritate în unele referiri delicate sau patetice
la condiţia
artistului şi la ingratitudinea cu care
sunt răsplătite eforturile şi sacrificiile
sale. Aceste com ponente s u btex
tuale capătă o emoţionantă consis
tenţă în finalul spectacolului, când
întregul demers a l comediei pare
confiscat de un anticlimax tragic, în
care moartea lui Leonardo este ve
g heată neputincios de membri i
breslei sale. Căci actorii, ieşiţi d i n
pielea personajelor, devin a b i a acum
conştienţi că viaţa poate fi şi mai
crudă, mai surprinzătoare, mai cinică
decât ceea ce se vede pe scenă.
Conceput, astfel, în strânsă legătură
-_
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cu marile dileme ale teatrului nostru
actual şi cu tragica dispariţie a unora
dintre cei mai devotaţi şi mai presti
gioşi dintre slujitorii săi, spectacolul
accentuează a mbiguitatea tonalită
ţilor şi a construcţiei cromatice, con
ferind textului goldonian şansa unei
percepţii moderne, mai apropiată de
aşteptările spectatorului contempo
ran. Şi ritmul, în general alert, bine
servit de ilustraţia muzicală, şi succe
siunea, adeseori "cinematografică ", a
peripeţii lor, cu accente burleşti în
gesturi şi atitudini, ori cu note de
pitoresc în costumaţie, machiaj sau
peruci, dau seamă despre vioiciunea
montării, explicând totodată şi suc
cesul ei la public. Faptul este cu atât
mai îmbucurător cu cât, în acest
spectacol al deschiderii de stagiune,
aportul unora d i ntre interpreţii cu
îndelungată şi apreciată activitate,
precum Ileana Zărnescu, Dem Nicu
lescu sau Petre Dumitrescu, îşi află o
27
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replică nu n u mai energică, dar şi
convingătoare din partea colegilor
mai tineri: Adrian Damian, Luminiţa
Borta, Mirela Popescu, Lia Deaconu,
Cornelia N iculescu şi alţii.
Din păcate, pe fundalul unor incon
secvenţe stilistice şi a i puternicei.
dorinţe de afirmare (cu orice preţ?) a

u nor interpreţi, spectacolul suferă ici
şi colo în ceea ce priveşte cursivitatea
şi adevărul emoţional; unele poante
se repetă sau pică "în podea ", fără
şansa de a trece rampa, iar înverşu
narea unor dialoguri se transformă în
ţipete neinteligibile (păcat ce pare să
înflorească astăzi cu nejustificată hăr-

nicie pe scenele noastre). Dincolo de
aceste scăderi, premiera, onorată şi
de prezenţa entuziastă a consulului
general al Italiei la Bucureşti, dr. Lucio
Demichele, anunţă o stagiune ambi
ţioasă la Teatrul "Al. Davila ".
Ion Parhon

Joc cu sumă zero
"
SCHIMB URGENT... TREI SURORI de Nagle Jackson e TEATRUL wTOMA CARAGIU
din PLOIEŞll • Data reprezentaţiei: 9 octombrie 2000 • Traducerea, adaptarea,
regia şi comentari u l m uzica l: Petre Bokor • Scenog rafia: Maria Miu • Distribuţia:
Ana BarVNadiana Sălăgean (Ni na), Raluca Zamfirescu (Maria Stepanovna),
Carmen Ciorcilă (Lena), Nicolae Urs (Serghei Stepa novici), Marian Despina
(Timofei), Ilie Gâlea (Nikolai), Lucia Ştefănescu (Lud mila Nevcenka), Roxana lvanciu
(Anna), Mihai Coadă (Boris), Dragoş Câmpan/Nicolae Nastasia (Saşa).

rintr-o coincidenţă, aşa cum
viaţa organizează u neori de
dragul teatrului, dansatorul de
renume mondial Vladimir Vasiliev a
fost destituit din funcţia de director al
Teatrului Mare din Moscova ("Bolşoi ")
exact a doua zi după ce văzusem la
Ploieşti premiera unei piese scrise de
un autor american despre ecourile
căderii comunismului în structura
artistică şi umană a unui colectiv artis
tic din San kt-Petersburg. Tn viaţă, în
locul lui Vasiliev a fost numit un dirijor
de renume mondial şi un manager
însărcinat să pună ordine în bugetul
teatrului. Tn pies'ă, e la fel. F ragila
pânză de păianjen a relaţiilor dintre
oamenii mici care spun cuvinte mari
(ei strădui ndu-se mereu să fie la
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înălţimea cuvintelor) este sfâşiată de
cioburile istoriei, e m u rdărită de
mâlul adus şi lăsat în urmă de fluxul
schimbărilor.
Pentru stagiunea 1 99 1 - 1 992, în ima
ginarul teatru din piesă se repetă Trei
surori. La Kremlin "se repetă " scena
complotului. Tn cabine, oamenii află
cât de scump este plătită împlinirea
oricărei speranţe, fie că este rol u l
m u l t visat dintr-o piesă, fie c ă e liber
tatea pentru popor. Dramaturg u l
împleteşte cu îndemânare şi cu
inteligenţă firele acţiunii: oamenii se
dezvăl uie, se ascund, mint şi se
mărturisesc. Textul şi subtextul din
piesa lui Cehov fixează reperele în
funcţie de care toate personajţ!le
evoluează şi se definesc, voluntar sau
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involuntar. Actiunea e dinamică, în
final toată lu mea e altfel decât la
început, dar, din păcate, deşi unii ştiu
să-şi valorifice şansele, iar a lţii,
inevitabil, pierd, nimeni nu e mai bun.
E un joc cu sumă zero şi cu final
deschis: " Dacă a m şti, dacă am şti. ..".
Aşa cum face de câte ori colaborează
cu un teatru românesc, regizorul
Petre Bokor are şi o propunere de
repertoriu interesantă: el a tradus şi a
adaptat o piesă vie şi decentă ca lite
ratură, despre ceea ce există şi ne
frământă, despre ceva la care merită
să ne gândim împreună, public, artişti
şi, de ce nu?, cronicari. Ca şi regizorul
din piesă, Bokor îi înţelege pe toţi, nu
e doar delicat, ci şi subtil, limbajul lui
teatral, lipsit de ostentaţia inovaţiei,
dar şi de praful tradiţiei, este expresiv.
Dar, ca şi regizorul din piesă, nu are
curajul unor modificări dureroase, a l
u n o r refuzuri decise. Fluiditatea nara-.
ţiunii scenice este neplăcut întreruptă
de desele schimbări de decor, muzica
(excelentă) încântă, dar intervine o
relaxare care - paradoxal - oboseşte:
la fiecare câteva minute e necesar un
nou efort de concentrare. Mai grav
este ceea ce se petrece în final: con
form " indicaţiilor" noului manager,
din trei surori au rămas două, evo
luând într-o comedie muzicală. Pe
scenă năvăleşte baletul "Majestic" al
Teatrului de Revistă din localitate şi se
consumă multe minute într-un dans
ce se vrea de performanţă şi nu e, ce
se vrea rusesc şi nu e: critica prostului
g ust devine, prin exces de durată şi
râvnă, triumful lui.
Echipa actoricească este solidară cu
regizorul, se joacă legat, cu respect
pentru nuanţe. şi cu g rijă pentru ceea
ce are de spus şi de făcut partenerul.
Lucia Ştefănescu mi s-a părut a fi
izbutit cel mai bine să arate cum ifo
sele vedetei maschează drama defa
zării, esecul talentului - real - în noile
.
condiţii. Tnlăturarea nedreptăţii n u
aduce a utomat d reptatea. Utopia

comunistă a frânt nu doar destinul
celor care i s-au opus sau n-au accep
tat-o, ci şi pe al celor care i s-au adap
tat. N icolae U rs este convingător
până aproape de final; supunerea sa
în faţa noilor reguli este lipsită însă
de dramatismul opţiunii. Ilie Gâlea ar
trebui să fie elementul dinamic al
piesei; nu este, deşi nu i se poate

Al

nai nte de moda tandemurilor
politice preşedinte-premier, cu
pluri de actori - tovarăşi de mun
că şi, u neori, de viaţă - au decis să se
producă sistematic împreună, spre
mai marea g lorie a teatrului şi a lor
personală. De regulă, asemenea de
mersuri izbutesc cel mai bine în cazul
unor comedii casnice, fără a mbiţii
deosebite, care combină amuzamen
tul cu tand reţea şi vivacitatea cu
tristeţea. Tocmai acestea sunt însu
şirile piesei Vecina de alături de
Pierre Chesnot, j ucată l a Teatrul
Naţional din Bucureşti de Adela
Mărculescu şi Damian Crâşmaru. Nu
i-a fost g reu regizoru lui să-i armo
nizeze pe cei doi actori, care apuca
seră să se rodeze bine împreună, în
chip şi fel. Mai recent, publicul i-a
aplaudat în Dragă mincinosule de
Jerome Kilty, după corespondenţa lui
G.B. Shaw cu Stella Campbell, piesă
foarte iubită la noi.
Piesa de faţă povesteşte încă o dată
cum doi însi nguraţi, întâmplător
vecini de bloc, ajung să-şi pună îm
preună apartamentele şi existenţele.
I n iţiativa aparţine, ca şi în viaţă,
femeii, în general mai puţin dispusă
să se resemneze la singurătate, mai
ales că nu are, precum bărbatul, un
hobby: în speţă, împăierea de păsări.
Neîncrederea este repede depăşită,
gafele sunt trecute cu vederea,
umorul al ungă stânjeneala; în u lti
mă instanţă, comedia salvează ome
nia. Viaţa reîncepe la cincizeci de ani
şi este consacrată cu entuziasm pro
creaţiei: probabil ca rezultat al trata
mentului fertilizator, cei doi vor avea
trei gemeni.
Regizorul, el însuşi actor, ştie că, în
asemenea cazuri, succesul este al
interpreţilor sau nu este deloc. Victor
Moldovan practică o dialectică sub
tilă a disciplinei şi libertăţii. El con
trolează riguros, probabil cu ceasul în
mână, ritmul şi tempo-ul, dar este în
acelaşi timp flexibil, îngăduind mar
gini de manevră, iniţiative de detal iu,
a bateri de tip rubato. Adela Măr
culescu este seducătoare ca întot
deauna, dar mai echilibrată ca ori
când. Amplitudinea vocii, dinamica
trupului, intensitatea emoţiei sunt
păstrate în interiorul unui interval
rezonabil şi confortabil. Jocul ei dă

reproşa ceva anume, ci un fel de lipsă
a curajului în asamblarea bucăţilor
din care se compune rolul. Raluca
Zamfirescu şi Carmen Ciorcilă inter
pretează cu devotament partiturile
care întregesc evoluţia întregului. In
certă, Ana Bart.
Dincolo de împliniri sau neîmpliniri,
spectacolul teatrului d i n Ploieşti are

ceva tulburător: zgomotul şi tropăi
turile dansului final parazitează nu
numai piesa lui Cehov, ci şi piesa
despre piesa lui Cehov. De la scriito
rul rus la dramaturg ul american şi la
a rtiştii români, acelaşi m u r m u r:
"
"Dacă am şti, dacă am şti...
Magdalena Boian g i u

Tandem
VECINA DE ALĂTURI d e Pierre Chesnot e TEATRU L NAŢIONAL .I.L. CARAGIALE•
d i n BUCUREŞTI • Data reprezentaţiei: 23 septembrie 2000 • Regia şi versiu nea
scenică: Victor Moldovan • Decorul: Ştefania Cenean • Costu mele: Ioana
Cantu niari • D i stri b u ţ i a : Adela Mărculescu (So p h ie), Damian Crâşmaru
(Bertra nd).

fior poetic replicilor banale, ecou
probabil a l recita l urilor de poezie
sustinute cu o fervoare de neuitat.
Da m ian Crâşmaru, actor de tip ro
mantic, făcut din lumini şi umbre,
surprinde prin accentele comice de
foarte bun gust, care dau unui rol în
fond banal complexitate şi savoare.
Amândoi actorii respectă indicaţia
moderata contabile, perfect adecvată
unor asemenea piese uşoare, dar
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riscând să banal izeze un text mai
com plex. La reuşită contri buie în
mare măsură costumele extrava
gante şi i nspirate ale loanei Can
tuniari care, cel puţin la reprezentaţia
la care am asistat, a polarizat aproape
toată atenţia asistenţei prin în
făţişarea ei spectaculoasă de Nadine
ajunsă la vârsta înţelepciunii.
Adrian M i halache
29
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Acord armoniOS

SCRISOARE DE DRAGOSTE CA UN SUPLICIU CHINEZESC de Fernando Arraba l .
Tra d ucerea : Romulus Vu lpescu • TEATRUL .NOTTARN • Data reprezentaţiei:
1 2 octom brie 2000 • Reg ia: Radu Dinu lescu • Scenografia: Sanda Mitache
• Muzica: Cristian Tarnoveţchi, Constantin Fleancu, Alexandru N ucă (chitară)
• Mişcarea scenică: Florin Fieroiu • Distribuţia: Victoria Cociaş (Ma ma), Bogdan
Dumitrache ( F i u l), Emilia Dobrin (Ghicitoarea) . .

F

1

ernando Arrabal este, desigur,
un " nume" în teatrul european
modern. Problema cu " n u -

•

mele" este c ă , oprindu-se î n faţa lui,
m u lţi di ntre noi nu se mai întreabă
ce acoperă el, în general sau după
momentul i niţial al unei opere au
tentice, dar încheiate. Cu atât mai
puţin pare a cutreiera spiritele această
întrebare în cazul unui "conformist
a l anticonformismului ", cum se ca
racterizează autorul hispano-fran
cez, u itând - ori nepăsându-i, are tot
d reptul - că anticonformismul con
formist poate fi la fel de plictisitor şi
de steril ca şi contrariul sau contrari
ile sale, oricare ar fi acestea.
Dar poate că nici măcar nu e vina lui.
Omul a scris - nu e prea clar ce anume:
o piesă ori un şir de scrisori? (savantul
program al spectacolului nu explică
deloc chestiunea, socotind-o, proba
bil, de minoră însemnătate) -, a publi
cat, şi-a alinat cât de cât obsesiile şi
frustrările (faptul că tatăl său a dispărut
în timpul Războiului Civil din Spania,

probabil ca urmare a unui denunţ din
partea mamei autorului, e un incident
real din biografia lui Arrabal) prin
expunerea lor în ochii tuturor... Nu
înseamnă că era cineva obligat să şi
pună în scenă scrierea (scrierile) în
cauză. Sau, totuşi? ... Oricum, Radu
Dinulescu, regizor având la activ un
număr de spectacole deloc rele atât
înainte de 1 989 (Leonce şi Lena la Baia
Mare, de exemplu), cât şi după această
dată şi după revenirea dintr-o lungă
şedere în străinătate (Candid, după
Voltaire, la Arad - iar un exemplu), nu
a ales cea mai înţeleaptă metodă de
a-şi face intrarea artistică în capitală. Şi
dacă măcar i-ar fi pus pe actori să stea
frumos pe scaune şi să citească, pur şi
simplu, textul, care nu e câtuşi de
puţin dramatic, nici scenic, nici tea
tral... şi nici simpatic! Cu ei jucând, însă
- şi joacă, nu g lumă, cu gesturi mari,
cu tremolo-uri în glas, cu ochi rosto
goliţi etc. (face o fericită excepţie
Emilia Dobrin) -, întâmplarea devine
perfect insuportabilă, iar ora petre
cută în sala Studio de la "Nottara ",
fioros . i nterminabilă. Nu mai pot
adăuga decât - şi jur că vorbesc cu
perdea, ca să nu ruşinez pe oareci ne 
că rareori am întâlnit un mai armonios
acord între ceea ce promite titlul de
pe afiş şi ceea ce oferă spectacolul de
pe scenă.
Alice Georgescu

Un spectacol vesel
UITE TATA... NU E TATA! de Arnold şi Bach. Tra d ucerea şi adaptarea : Emanuel
Mihail e TEATRU L EVREIESC DE STAT e Data reprezentaţiei: 1 2 octombrie 2000
• Reg ia: Ion Lucian • Scenog rafia: Mirela Trăistaru • I l u straţia m uzica lă: Mihai
Bisericanu • Distri buţia: Cornel Vul pe (Ki i n ke), Eugenia Balaure (Emma), Cristi na
Dogaru (Pau la), Boris Petroff/Candid Stoica (Burwig), Geni Brenda (Wa l ly),
Nicola.e Călugăriţa (Wi m m er), Mihai Ciucă (Gherlach), Dan Tufaru/Candid
Stoica (Tied mayer), George Robu (Meisel), Luana Stoica (Math i lde), Mihai
Bisericanu (Heinrich), Bianca Dumitru (Marie) .
esei ia vine din eventualitatea
vinovăţiei împărtăşite. Cu cât
copi l u l nelegitim are mai
multi
' tati, fiecare dintre ei se simte
mai puţ (n responsabil, dar şi secretul
e tot mai g reu de ascuns. Meca
nismul e simplu: o fată vorbeşte la
telefon cu iubitul şi-i spune că nu
vrea să fie auzită de mama ei. Din
spate, apare mama. Publicul râde.

V

�

30

Apoi, un personaj este l uat d rept
altul: publicul râde. De acum înainte
trebuie menţinut ritmul surprizelor,
echilibrul dintre ceea ce spectatorul
aşteaptă şi i nventivitatea autorilor
sau a regiei. Ceea ce, în mare, specta
colul izbuteşte: Cornel Vulpe cheltu
ieşte aceeaşi cantitate de energie şi
în exprimarea vicleniei, şi în etalarea
cred u l ităţii, alimentând d i n a m ica
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întâ m plărilor. Dan Tufa ru, în a l tă
cheie stilistică, desenează ramolis
mentul şugubăţ a l personaj u l u i;
Mihai Bisericanu izolează acrobatic
momentele lirice, pentru a elibera
fluxul comic; Boris Petroff îşi scoate
eroul d i n linia secundă pentru a-1
impune în dansul comic a l protago
niştilor; Nicolae Călugăriţa împrăştie
un zâmbet tâmp peste agitaţia per
sonajului. Şi cam aici se termină ceea
ce se poate spune bun despre dis
tribuţie. S-ar mai putea spune lucruri
rele despre decoruri şi costume,
toate u rîte. Dar nici ele nu izbutesc să
oprească "propensiunea evazionistă "
spre buna-dispoziţie degajată de
spectacol.
Magdalena Boiangiu

Vin' la Milcov
cu grăbire!
utorul piesei Dicţionaru' de
nume şi-a ales un pseudonim
ang lo-saxon din raţiuni mai
mult polemice decât comerciale. Ca
român dezinhibat, mereu persecutat şi
inevitabil marginalizat, el preferă ati
tudinea de frondă a actriţei Whoopy
Goldberg romantism ului cromoli
tografic al "lupului de mare" Nicolae
lonescu-Johnson. Umorul acid si ne
milos al celei dintâi îi vine evide� t mai
bine decât d u ioşia auto-compăti
mitoare a celui de-al doilea. Autorul
pare să aparţină de lumea teatrului, în
care se simte la largul lui, chiar dacă-i
percepe acut mizeriile şi servituţile.
Piesa este un comentariu vioi, in
teligent şi amar la paradoxul actorului,
mereu reformulat de la Diderot în
coace. Doi actori tineri - unul consa
crat, dar frământat de îndoieli, celălalt,
debutant - locuiesc împreună şi în
cearcă să se ajute reciproc în dificilul
demers de a pune în acord idealul cu
actualul, sufletul cu trupul, viaţa cu
arta. Ei vor să stoarcă toate picăturile
din fructul succesului, dar sunt gata
oricând să se debaraseze de coaja lui,
înainte ca ea să devină stânjenitoare.
Se ştie, nu izbândeşte în artă cine nu
cunoaşte gustul succesuluiJ dar nici nu
ajunge pe culmi acela care nu ştie să
treacă dincolo de el, o dată ce 1-a
obţinut. Nevroza care-i macină pe cei
doi actori provine însă nu atât din dez
gustul faţă de compromisurile ine
rente meseriei, cât din conflictul major
dintre trăire şi reprezentare, soldat cu
evadarea violentă în nefiinţă a celui
mai încercat dintre ei. Textul este inte
ligent şi perceptiv, pe alocuri chiar scli
pitor, dar nu este structurat într-o con
strucţie dramatică elaborată. Încorda
rea mentală alternează cu relaxarea
sexuală, lumea afacerilor se arată la fel
de improprie pentru artă ca si lumea
plăcerilor. În ansamblu situ aţia dra
matică pulsează, dar nu evoluează.
Cătălin Naum şi-a folosit toată price
perea pentru a-i da piesei tensiune şi a
reuşit să-i adauge suspans. Din păcate,
a orchestrat minuţios toate cele trei
patru finaluri, care arată că autorul, la
fel ca Beethoven în "Eroica", nu se

A

DICŢIONARU' DE NUME d e Andrew Marysmudh e TEATRU L MUN ICIPAL d i n
FOCŞANI • Data reprezentaţiei: 1 2 octombrie 2000 • Regia şi scenog rafia:
Cătălin Naum • în d istri buţie: Alexandru Jitea, Dragoş Bucur, Paula Grosu, Sorin
Francu, Aura Carabă, Olim pia Săpunaru.
îndură să termine cu una-cu două.
Vorbind de muzică, pare bizar că nişte
actori londonezi ai zilelor noaste se
distrează cu prietenele lor pe ritmuri
de french-cancan.
Acestea fiind zise, nu se poate decât
lăuda fineţea şi atenţia cu care regi
zorul - notoriu descoperitor de talente
şi formator de personalităţi - îi con
duce pe actori pe o traiectorie stilistică
trasată cu siguranţă, fără să le limiteze

energie, ştiind să-şi păstreze mereu
temperamentul sub control şi voioşia
în echilibru. Sorin Francu compune un
rol suculent din câteva ticuri verbale
bine alese. lnterpretele - deşi persona
jele feminine sunt mai palide - îi se
condează bine şi dau culoare şi diversi
tate unui spectacol, altfel, cam liniar.
Este de apreciat curajul de a juca un
autor necunoscut, care mizează mai
mult pe idei şi nuanţe dec�t pe şocuri

însă libertatea inventiei. Alexandru
Jitea îşi confirmă rep utaţia de actor
inteligent şi reflexiv, punând totuşi
exagerată reţinere în jocul său. Dragoş
Bucur este viu şi proaspăt, plin de

senzoriale şi vorbe groase. Fie şi numai
pentru asta, merită mers la Milcov cu
grăbire.
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de trecut,

prezent şi viitor
oamna înseamnă pentru tele
viziuni o nouă grilă de progra
me, prezentată, de la an la an,
din ce în ce mai îmbietor, mai zâm
bitor şi mai cuceritor. Tn cazul canalu
lui România 1 noua înfăţişare a coincis
cu începutul stagiunii la Teatrul Na
ţional de Televiziune: pe 21 septem
brie a putut fi văzut episodul-pilot din
pri m u l teleplay poliţist autohton:
Poveste imorală (regia: Constantin
Dicu, după romanul omonim de Ro
dica Ojog-Braşoveanu, pe scenariul
autoarei). Printre cei peste 80 de actori
din distribuţie telespectatorii pot avea
bucuria să îi vadă pe Mircea Albu
lescu, Virgil Andriescu, Lamia Beligan,
Florina Cercei, George lvaşcu, Draga
Olteanu-Matei, Rodica Popescu-Bită
nescu, Irina Petrescu, Gheorghe Visu,
Camelia Zorlescu şi pe Codruţ Bălaşa

(prezentat d e regizor l a conferinţa de
presă drept " un copil incomod de
deştept"), observaţi, suspectaţi, cer
cetaţi de "ofiţerii criminalişti " Mihai
Constantin şi Cristian Iacob.
Realizat după toate regulile genului,
cu urmăriri, bătăi, suspans, serialul
constituie o premieră în producţia
natională de televiziune. Deocam
da tă, are doar zece episoade, putând
fi însă prelungit cu până la cincizeci
dacă va beneficia chiar de la început
de cote ridicate de audientă.
Redacţia de teatru - ca re produce
pentru cele trei canale ale TVR (Ro
mânia 1, TVR 2 şi TVR Internaţional) are încă multe surprize pentru sta
giunea 2000-2001 : se preconizează
continuarea serialului Căsătorie im
posibilă şi a deja mult-apreciatei
"
"Cabine de montaj . Se a nunţă şi

Roberta

contra

T

real izarea unui teleplay bazat pe
dramatizarea romanului la Medeleni
de Ionel Teodoreanu, precum şi a
unor seriale după scrieri de I.D. Sârbu,
Iosif Naghiu, Cornel Udrea. Pe lângă
producţia proprie, redacţia îşi propu
ne să urmărească îndeaproape stagiu
nea teatrală din întreaga ţară. Va di
fuza, de asemenea, un ciclu de docu
mentare (Hamlet la sfârşit de mileniu,
Festivalul Internaţional - Sibiu 2000,
Festivalul Dramaturgiei Româneşti Timişoara 2000, Festivalul Naţional de
Teatru), precum şi înregistrarea unor
spectacole preluate de l a Teatru l
"
"Radu Stanca din Sibiu (ldiotul şi
Argonauţii), Teatrul "Bulandra " (Ham
let) si Teatrul National (Azil u l de
noa te) din capital�, Teatrul Naţional
din Craiova etc.
Daria Dimiu

p

Poveste imorală
imeni nu neagă mutaţiile pro
duse în spectacolul de teatru
o dată cu apariţia artei a 7-a şi,
apoi, a televizi unii. " Decupaj în ca
dru " ori "secvenţialitate" există astăzi
si în anumite montări scenice, asa
'
c um teatralitatea poate fi adoptată şi
de cinema, nu doar în ecranizări. Ge
nurile contin uă totuşi să-şi păstreze
convenţiile care le conferă specifici
tate si farmec.
Pled oaria repetată a criticului (şi de
teatru, şi de fi l m!) pentru respectarea
specificităţii genurilor devine însă
ridicolă când nu este l uată în seamă
în nici un fel, nimeni nefiind intere
sat de specula rea formidabilelor atu
uri ale televiziunii: în cazul teatrului 
"
"atmosfera şi prim-planul, eclerajul
şi încadratura etc.; în cazul filmului 
aceeaşi concentrare pe elementul

N
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u man, folosirea inteligentă a ieşirii în
plein air etc.
Nu este prima oară când producţi ile
Teatrului Naţional de Televiziune de
la România 1 aspiră la condiţia de
producţie ci nematografică, de parcă
acest statut ar implica de la sine şi
calitate. După un cert succes, sem
nalat ca atare - serialul Căsătorie
imposibilă , se abandonează defi
nitiv matricea traditională a teatrali
tăţii şi se optează pe ntru ... serialitate
cu orice preţ, mizându-se pe gustul
inculcat de telenovelele de i mport,
care, într-adevăr, era timpul să fie
contracarate într-un fel. Cum d ra
maturgii n-au răspuns - deocamdată
- la provocarea lansată de Teatrul
Naţional de Televiziune, care i-a invi
tat să scrie scenarii pentru/de seriale
teatrale, iată că o reputată autoare
-

de romane poliţiste s-a încu metat la
u n maraton de toamnă, propunând
Poveste imorală. Carenţele ţin - fa
talitate! - de profesionalismul şchiop
fiindcă, totuşi, filmul are reguli care
i-au asigurat succesul. Câştigul evi
dent este aducerea pe micul ecran a
unei distribuţii valoroase: Draga 01tean u-Matei, Rodica Popescu-Bită
nescu, Lamia Beligan, Florina Cercei,
I rina Petrescu, Camelia Zorlescu, Car
men Stimeriu, Lia Bugnar, însoţite de
Virgil Andriescu, Mircea Albulescu,
Gheorghe Visu, Costel Constantin,
George lvaşcu, Alexandru Bindea,
Claudiu lstodor etc. Vedete sunt

Mihai Constantin si
' Cristian Iacob un reuşit tandem de poliţişti non
conformişti, dotaţi în pri m u l rând cu
un haz teribil.
Cel puţin amuzantă poate fi situaţia
creată în l u na octombrie, când, după
o destul de lungă tăcere, Studioul de
Film TVR la nsează cu pompă Ro
berta - serial poliţist conceput spe
cial pentru televiziune de către Felix
Anton Rizea. Regia este semnată de
o speranţă a cinematografiei româ
neşti în criză - Va i i Hotea -, care însă
nu pare a se fi acomodat pe
de-a-ntregu l cu marile exigenţe ale
micului ecran: ritmul a lert a l derulării

intrigii, calitatea imaginii etc. Cuplul
de progatonişti l l inca Goia - Şerban
Ionescu, ziarista şi operatorul TV,
pare o reeditare reverenţioasă a
cuplului Gina Patrichi - M i rcea Dane
liuc dintr-un fil m de referintă:
' Proba
de microfon.
Venind în trena Poveştii imorale,
care are avantaj u l u nei chei comice,
episod ul-pi lot a l Robertei n-a de
păşit deocamdată cota banalităţii,
reiterân d uzate teme "comune " :
prostituţia, corupţia. Dar "com petiţia " abia s-a declanşat...
·

Irina Coroiu

Pinocchio,
prietenul Coppeliei
lucru ştiut că spectatorii ori
cărui gen artistic trebuie "cres
cuţi ". E ceea ce-şi propun şi
baietele pentru copii, care, de cele
mai mu lte ori, transpun în l i m baj
coregrafie poveşti binecunoscute din
cărţi şi, mai recent, din filme de ani
maţie. Cenuşăreasa, Motanul încăl
ţat, Spărgătorul de nuci, Crăiasa
Zăpezii sunt câteva titluri din reper
toriul Teatrului de Balet "Oieg Da
novski " din Constanta, al căror far
mec nu a fost stirb it de inevitabila re
'
ferire la varian ta Disney.
Anul acesta, la inspirata i niţiativă a im
presarului care organizează tradiţio
nalul turneu de toamnă al companiei
în câteva ţări din vestul Europei, a
venit rândul lui Pinocchio, după Carlo
Collodi. Libretul, semnat de Ana-Ma
ria Munteanu, decupează povestea în
două acte şi mai multe tablouri, într-un
mod eficient şi nu lipsit de fantezie,
reuşind să nu omită episoade impor
tante, dar dezvoltând sau adăugând
unele, inexistente în original. Actul 1
devine astfef mai alert, iar momentele
poetice, de meditaţie se regrupează
în partea a doua.
Coloana sonoră, curătată într-un stu
dio performant de căt re Remus Mun
teanu, cuprinde lucrări de Bjelinski şi
Oulf pentru secvenţele narative,
Chopin şi Berlioz pentru cele în care
accentul este preponderent core
grafic.

E

Fără să se amestece în "facerea paşi
lor", regizorul Dominic Dembinski un vechi iubitor al dansului - a con
tribuit sensibil la coerenţa specta
colului, echilibrând ponderea episoa
delor, trasând jocurile de lumini şi
umbre, găsind rezolvări scenice ine
dite şi degajând, în ultimă instanţă,
baletul de o cantitate excesivă de
pantomimă.
Scenografa Eugenia Tărăşescu-Jianu,
secondată de Ana-Maria loneci, folo
seste câteva elemente de decor multi
fu n cţionale (cu aspect modest) şi cos
tume sugestive, de caracterizare tipa
logică, completate cu detalii de recu
zită, în care desenul si
' culoarea su
plinesc uneori bogăţia materialului.
Eroul premierei a fost, fără doar şi poa
te, Călin Hanţiu. Vechi prim-solist a l
companiei, reconvertit de ceva vreme
la creatie, Călin Hantiu
' se află totusi la
prima roducţie a u nui balet inte ral.
Călin Hantiu
' aduce cu Pinocchio un
spectacol cuceritor, fără scăderi, plin
de umor şi poezie. Iar stilul pe care-I
practică, un neo-clasic adaptat naraţi
uni lor coregrafice, îi este atât de fami
liar încât creaţia devine o prelungire
firească a carierei sale de interpret. De
la maestrul Danovski a învătat
' cum să
obţină maximum de efect vizual cu
minimum de desfăsurare de virtuozi
tate, cum să umpl scena cu un an
samblu numeros, perfect lizibil în miş
care, cum să iasă din poveste atunci
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când n u-l mai încape sau cum să
încheie con tutti într-un crescendo
muzical si dinamic.
Deşi urm ează reţeta baletelor roman
tice, din care nu l ipsesc inserturile de
dans pur, ca pretext pentru tablouri
picturale de ansamblu sau evoluţii
solistice, aportul său este mai degrabă
unul de exprimare coregrafică pro
priu-zisă, caracterizat prin inventivi
tate combinatorie, în special în re
gistrul săriturilor mari, al turaţiilor şi al
"prizelor". Dansul meduzelor, dar mai
ales Pas de six (cuplurile de căluţi de
mare - Felicia Şerbănescu şi Costel
Georgescu -, pisici de mare - Aliss şi
Cristian Tarcea - şi peşti exotici -

A

V

Monica şi Horaţiu Cherecheş), ambele
pe muzică de Chopin, sunt de un
lirism şi o plasticitate infinită, ade
vărate numere de recital, valabile
oricând, chiar şi desprinse din context.
Dansatorii se copilăresc cu plăcere,
luându-şi rolurile în serios. În prima
distribuţie, Traian Vlaş este un Pinoc
chio cu articulaţii mobile ca de mario
netă, hazos, atent la detaliu! coregra
fie şi la relaţia cu partenerii. Marian
Horhotă (Geppetto) se simte la largul
lui, tot mai specializat în emploi-ul de
bătrânel simpatic, Costel Georgescu
(Grillo) sare ca un greiere (la propriu),
Jenna Johnson (Zâna) pare coborîtă
din cărţile cu poze ale copilăriei, iar

•

Incercari,

Delia Hanţiu (Vulpea), Gelu Râpă
(Motanul), Daniel Precup (Rechinul,
Mangiafuoco) şi Francisc Strnad
(Cherha nul) alcătuiesc o întreagă
galerie de personaje pitoreşti.
Ansamblurile de fete (Dinţii rechinu
lui, Meduzele), băieţi (Măgăruşii) sau
poporul poveştilor completează sim
plu şi eficient filele unei moralităţi
mereu noi, mereu actuale.
Spectacol de turneu, spectacol de
repertoriu, succes asigurat la copii şi
părinţi, partituri coregrafice memora
bile - ce omagiu mai bun s-ar fi putut
aduce memoriei maestrului?...
Vivia Săndulescu
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nicul festival de dans contem criticului de balet - Dan Brezuleanu,
poran care are loc în România
specialiştii şi publicul au putut vedea
este organizat la laşi de către
solisti ca Răzvan Mazilu, Florin Fiero
Fundaţia Coregrafică Română, în co-  iu, M ihai Mihalcea, ori companii pres
laborare cu Centrul Cultural Francez tigioase, precum Contemp şi Orion
din oraş. Ajuns la a 9-a ediţie, acest
Balet din Bucureşti sau Preljocaj şi
festival-concurs international de cre Contre Jour din Franţa. Începând de
anul trecut, o dată cu dispariţia înte
aţie coregrafică prezint� cele mai in
meietorului acestui festival, manifes
teresante producţii originale apar
ţinând coregrafilor consacraţi, dar şi
tarea e continuată de N ina Brezu
leanu (directoarea festivalului), aju
debutanţilor, fie ei români sau străini.
Din 1 992, când a fost iniţiat acest tată de Cristina l liescu (de la Centrul
- ambiţios proiect, sub conducerea
Cultural Francez).

U

(§!

34

https://biblioteca-digitala.ro

Progra m u l a cuprins a n u l acesta
unsprezece creaţii semnate de core
g rafi din şase ţări (România, Franţa,
Elvetia, Danemarca, Marea Britanie,
Bul aria). Gigi . Căciulea riu, Pascale
Houbin, Jean-Marc Heim, Maia
Milkova, Marie Rotie, Cosmin Mano- .
lescu, Mateia Stănculescu, Eduard
Gabia, Silvia Mihai - iată câteva din
tre n u mele prezente în festival,
desfăsurat între 1 2 si 1 6 octombrie la
Teatru l " Luceafărul '; din lasi.
Festivalul a debutat cu o b izară pro
ducţie de teatru-dans, de nivel şco
lăresc, datorată unor absolvenţi ai
Academiei de A rte ieşene. Hors con
cours, Gabriel Pintilei şi Lorena Ciu
botaru a u prezentat Cajahcocekesa
ria, experiment coregrafie abordând
o temă g ravă (condiţia artistu lui), dar
prin modal ităţi scenice ilustrative,
enunţiative. După această neinspi
rată deschidere, o veritabilă surpriză
a oferit recitalul unei coregrafe fran
ceze. La 46 de ani, cu o vastă expe
rienţă (extra)artistică (a urmat stagii
profesionale în multe spaţii culturale,
a călătorit mult, a studiat yoga, me
dicina ayurvedică, l imbajul semnelor,
a creat spectacole pe diverse scene
prestigioase), Pascale Houbin se află
în deplinătatea maturităţii creatoare.
I ntitulat, simplu, Recital, spectacolul
său, prod u s de Centrul C u ltural

g

,.Andre Malraux " din Vendoeuvre, a
fost un su perb poem da nsant
explorând l i m baju l surdomuţilor.
Această inedită incursiune în limba
j u l gestual a fost redată într-o
manieră implozivă, de mare concen
trare şi interiorizare. Aproape nemiş
cată, Pascale Houbin a compus tul
burătoare tablouri vizuale, ,.ţesând"
cu migală fine arabescuri, într-un ma
gistral joc a l mâini lor: o adevărată
dantelărie coregrafică. Având ca fun
dal sonor cântece de Edith Piaf,
Gilbert Becaud, Leo Ferre, Juliette
Greco, ea a practicat un dans intimist,
al iubirii şi delicateţii, al armoniei şi
melancoliei, al romantismului şi seni
nătăţii existenţei umane.
După un asemenea eseu-poem, Quar
tet-ul Lorettei Enache, piesă înscrisă
în concurs, a pălit substanţial, lăsând
impresia unei eboşe coregrafice sim
pliste, cu elemente deja vus. ln
schimb, coregrafa Mateia Stăncules
cu a prezentat un sugestiv exerciţiu
despre plonjarea fiinţe! umane într-o
stare de incertitudine. In piesa intitu
lată Către nicăieri, ea a umplut spa
ţiul şi timpul aşteptării cu semnifica
ţiile ritualice ale gesturilor de zi cu zi,
văzute însă parodic; fundalul sonor
era alcătuit din pasaje de emisiuni
radiofonice {.,Cotele apelor Dunării ",
radiojurnalul sau emisiuni folclorice).
Tot pe o viziune ironic-parodică s-a
clădit si one-man-show-ul elvetianu
'
lui Jea n-Marc Heim, artist cu o expe
rienţă remarcabilă (a studiat dansul
cu Maurice Bejart, Trisha Brown, John
Neumeier ş.a., a evoluat pe mari sce
ne ale lumii). Sub titlul Un homme
vide au fost reunite şapte solo-uri
diferite, create de tot atâţia coregrafi,
aşa încât e lesne de sesizat eclec
tismul acestui spectacol, structura lui
de puzzle. Fiecare secvenţă a avut alt
ritm şi altă semnificaţie, alăturarea lor
sub mantaua vidului, a vacuităţii fiind
destul de discutabilă. Au existat şi
momente de dans clasic (parodi
ate), şi teatru de um bre, şi ,.nu mere "
abstract moderniste, toate încercând
să sugereze dorinţa omului de a-şi
afla identitatea şi a se întâ l n i cu
ceilalţi. Cele şapte părţi au constituit
tot atâtea etape iniţiatice ale unei
călătorii deopotrivă interioare şi spre
lume - parcurs interpretat cu maxi
mă rigoare de Jean-Marc Heim.
Alte două piese înscrise în concurs au
reţinut atenţia prin claritatea demer
sului coregrafie. Cinci minute din
viaţa mea de Eduard Gabia are deja
un palmares interesant, fiind prezen
tat la festivaluri de gen de la Viena şi
Leipzig, precum şi în cadrul mani
festării ,.lndepenDans " . E o parabolă
dansantă a părăsirii culcuşului ma
tern, a spaţiului familiar, a ieşirii în lu
me şi a revenirii la matcă, în acelaşi
cadru securizat. Şi ... acum? de Silvia

Mihai s-a dovedit o transpunere
dansantă a aceluiaşi traseu existenţi
al d intre naştere şi moarte, a drumu
lui parcurs (fie cu trenul, fie pe jos sau
prin aer) în căutarea identităţii. Trio
ul a lcătuit din coregrafa însăşi, alături
de colegele ei Andreea Duţă şi Elena
Zamfirescu, a avut o evoluţie bine
armonizată într-un spectacol riguros,
dens, clar articulat.
Mai puţin expresivă a fost creaţia
danezului Jens Bjerregaard de la com
pania Dance Ensemble Urban Elfes.
Fără fundal sonor, axată pe limbajul
corporal pur şi pe relaţiile între dansa
tori, piesa intitulată Silent Tales a fost
o incursiune în universul tăcut al dan
sului, un experiment formal monoton,
destul de străin publicului larg.
Am asistat, urmărind piesa A little lo
ve saga de Maia Mihailova Milkova
din Bulgaria, la un balet coregrafie în
care El şi Ea se întâlnesc cu eurile lor
profunde şi cu proiecţiile imaginare
ale fiinţelor lor. Multiipostaziaţi, prin
evoluţia interpretativă a mai m u ltor
dansatori, cei doi transpun scenic
dorinţe ascunse sau gesturi obişnui
te, într-un spectacol suav, d iscret,
agreabil. La antipodu l acestei viziuni
senine, Human zoo a exaltat latura
animalică, instinctivă, iraţională, abi
sală din om. Produs de Fundatia
' Pro
iect DCM, în colaborare cu A rcub şi
British Council, spectacolul e realizat
de doi coreg rafi interpreţi din Româ
nia şi Marea Britanie - Cosmin Mano
lescu şi Marie Gabrielle Rotie. Decu
pat în două părţi, Human zoo e un
performance îmbinând teatrul-dans
cu cel gestual, într-un cadru scene
grafic realizat electronic, spectaculos,
de mare efect vizual. ln prima parte,
am asistat la un parcurs al trezirii
bărbatului din stadiul animalic, de
nevertebrat h u manoid, pentru ca,
fiinţă raţională, acesta să se com
porte brutal, să se masturbeze, să
a i bă coşmaruri şi preocu pări vio
lent�. războinice. ln partea a doua, e
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rândul femeii să devină agres1va,
furioasă, bântuită de obsesii şi fan
tasme sexuale. Mai mult experimen
tal, spectacolul e rotund, foarte bine
structu rat, atât în interpretare cât şi la
nivelul imaginii scenice.
Inchiderea EuroDans-ului a revenit
Teatrului de Balet ,.Oieg Danovski "
d i n Constanţa, cu un tulburător
Requiem de Verd i, creat de Gigi
Căciuleanu. Personalitate · complexă
a core,g rafiei mondiale, promotor al
avangardei în dansul contemporan,
studiind şi evoluând pe mari scene
ale l u m i i, întemein d u-şi în Franţa
propriile companii în cadrul cărora
colaborează cu mari n u me d i n
domeniu - de la P i n a Bausch la Maia
Pliseţkaia -, Gigi Căciuleanu a produs
o mi ni-revoluţie estetică pe scena
constănteană, m a i a l es la nive l u l
stilului de d a n s a l trupei, interpreţii
umplând spaţiul scenic printr-un lim
baj corporal novator. Muzica ,.monu
mentală " a lui Giuseppe Verdi. a de
venit suport pentru un teatru core
grafic abstract şi concret, poetic şi
filosofic deopotrivă, încărcat de sim
boluri şi metafore plastice plasate
sub semnul coerenţei şi u nităţii stilis
tice. Requiem. 24 de ritualuri şi un
cuvânt şoptit e o creaţie extrem de
personală, specială, transmiţătoare
de energ i i, ca re se u rmă reşte cu
sufletul la gură, într-atât de incitantă
e propunerea coregrafică a lui Gigi
Căciuleanu. Obişnuit cu montări mai
mult clasice, dacă nu chiar muzeis
tice, publicul ieşean a avut un şoc
cultural vizionând acest spectacol.
Juriul, compus d i n Erwin Kecsek,
Dana Coseru si Florin Fieroiu, a acor
dat urm�toare le premii: Premiul 1 Silvia Mihai pentru creaţia Ş i
acum?; Premiul l i - Mateia Stăncules
cu pentru creaţia qltre nicăieri;
Premiul III - Eduard 'G abia pentru
Cinci minute din viaţa mea.
•..
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Un foc sacru numit
Agnes Baltsa
posibil ca, totuşi, astă primă
vară, celebra mezzosopra nă
să nu-şi fi onorat promisiunea
de a cânta la Bucureşti din motive
într-adevăr independente de voinţa
sa, dar, dacă este adevărat că a făcut-o

dintr-un simplu capriciu (aşa cum cu
amărăciune presupuneam atunci, în
urma i nformaţi i lor culese d i n presa
internaţională cu privire la carac
terul d ificil al a rtistei), acum şi-a
spălat cu vârf şi îndesat păcatele.
Numai pentru faptul că atunci ar fi
cântat a lături de reputatul tenor
Lufs Li ma (care, l a cererea ei, trecuse
Ocean u l şi se afla deja la Bucu reşti,
după ce îi fusese partener - în ace
laşi spectacol cu Carmen de Bizet,
regizat de Marina Emandi-Tiron - şi
în l u n g u l turneu întrepri n s pri n
Japonia, în vara anului trecut, de
către Opera Naţională Română).
Acum a trebuit să se mulţumească
însă cu replica lui Mario Malag nini artist cu voce frumoasă şi puternică,
i nterpretând cu precizie şi m uzicali
tate, avâ n d pe d easu pra şi o
înfătisare rară la un tenor (statură
înal t�, sil uetă încă suplă, chip cu
trăsături plăcute), dar l i psit cu
desăvârşire de flacăra trăirii emo
ţionale. Or, supremul atu al mezzo
sopranei Agnes Baltsa chiar acesta

este: un foc sacru de o intensitate
extraordi nară.
Agnes Baltsa n-a fost niciodată fru
moasă, iar acum nici tânără nu mai e,
şi cu toate acestea ea este cum nu se
poate mai seducătoare în rol u l Car
mencitei. Aici, totul - de la rochie,
coafură şi machiaj, până la mişcare,
atitudine şi privire - este o lecţie de
spectacol teatral în cel mai deplin
înţeles a l cuvântului, iar forţa inte
rioară cu care interpreta proiectează
deopotrivă către partenerii de scenă
şi către public pasiunea eroinei sale
este copleşitoare. Subjugaţi, specta
torii uită după primele clipe că vocea
câ ntă reţei (foarte penetrantă, dar
deloc senzuală, uşor aspră din cauza
u n u i timbru prea deschis, aflat în
dezacord cu registrul g rav în care
evoluează) este total nepotrivită cu
partitura; triumful artistei este cu atât
mai mare cu cât el se petrece într-un
contre emp/oi vădit şi, mai mult încă,
în condiţiile u nei i mense solicitări
scenice (cântând în cele mai dificile
poziţii şi mişcări: culcată sau g he
muită, mergând sau fugind, dansând
sau sărind, adeseori cu spatele către
sală, aşa cum o cer situaţiile drama
tice şi relaţiile sale cu celelalte per
sonaje). Cu o inteligenţă şi un instinct
artistic infailibile, Agnes Baltsa creea
ză o ţigancă de o autenticitate frustă,
deloc vulgară, care dansează de-ade
văratelea şi este animată de pasiuni
devastatoare - d i ntre care aceea
pentru libertate şi adevăr îi apare
abia astfel spectatorului drept hybris
în această tragedie doar aparent sen
timentală. Dincolo de cerintele libre
tului şi ale partiturii, arti sta caută
expresii proprii, de mare rafinament
şi de tulburător efect: în "Seguidilla ",
rubato-uri neobişnuite conferă sen
suri noi frazelor muzicale; în " Cân
tecul gitan ", castanietele sunt înlo
cuite cu două farfurioare (gest justifi
cat de ambiguitatea textului, unde se
vorbeşte despre "ces petits morceaux
de fai"ence " - chiar dacă tot cu referire
la respectivul instrument muzical, ce
poate fi confecţionat şi din ceramică).
Uimitoare este mai cu seamă influ-
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enţa pe care focul sacru ce o animă
pe Agnes Baltsa o are asupra parte
nerilor săi: de la faptu l că, imitând-o,
Mihaela Stanciu (Frasquita) şi Dorina
Cheşei (Mercedes) se încumetă (pro
babil pentru prima dată în viaţa lor!)
să apară şi ele desculţe pe scenă, la
firescul pe care îl dobândeşte cvinte
tul din actul 11 (în montarea iniţială,
penibil de static şi schematic), unde
celor trei l i se a lătură Florin Diaco
nescu (Dancanaro) şi Nicoale Andre
escu (Remendado), la pregnanţa pe
ca re şi-o a s u mă I ordache Basal i c
(Escamillo), Liliana Dumitrache (Mi
caela), Vincenţiu Ţăranu (Morales)
sau Pompei Hărăşteanu (Zuniga) şi la
emulaţia pe care o trezeşte în rân
d u ri l e corul u i pregătit de Stelian
Olariu şi chiar ale orchestrei strunite
de către însuşi di rectorul Operei,
dirijorul Răsvan Cernat; în fine, la
"
"contaminarea lui Mario Malagnini
până-ntr-atâta încât în două rânduri
acesta participă cu reală forţă de con
vingere la un joc de o violenţă ne
maiîntâlnită pe scena bucureşteană... .
Altmi nteri, deşi nu cântă chiar tot
timpul ca românii noştri (adică, inva
riabil, cu faţa la public şi ochii ţintă la
dirijor!), stăpânirea partiturii şi volu
mul glasului permiţându-i în princi
piu orice libertate de mişcare, teno.rul
italian păcătuieşte prin unele impar
donabile neglijenţe scenice, gene
rate de lipsa de implicare afectivă,
clipă de clipă, în acţiunea operei.
Astfel, a l său Don Jose (oricum, lipsit
de cea mai vagă ţinută militară sau
demnitate virilă: cu umerii căzuti, cu
capul plecat, cu o mimică suferi ndă,
cerşind parcă tot timpul mila) asistă
la încăierarea d intre lucrătoarele
fabricii de ţigări cu o indiferenţă care
ar fi trebuit să-i atragă oricum pedep
sirea cu carcera, înainte să se facă
vinovat de evadarea Carmencitei; de
altfel, şi la atacul contrabandiştilor,
ce înlesneşte fuga eroinei, reacţia sa
- dar şi a superiorului său - este la fel
de absurdă: în timp ce soldaţii sunt
aproape omorîţi în bătaie, Zuniga se
ocupă de... trimiterea lui Don Jose la
închisoare, iar apoi pleacă agale în

u rma lui, lăsându-şi subalternii să
scape cum or putea!
Sigur, accidente (de tipul: Don Jose
pierde ca un prost floarea fermecată
pe care i-a dăruit-o Carmen, iar Zu
niga o calcă în picioare) i se pot în
tâmpla oricui şi oricând, dar ele sunt
infinit mai puţin jena nte decât
inepţii le de care regia acestui specta
col încă n-a scăpat cu totul. Ce folos
că i-au fost extirpate "tumoriiE:i" ma
ligne a l e m u lti plelor Morţi care,
iniţial, îşi făceau de lucru prin scenă
pe tot parcursul reprezentaţiei, dacă,
în vreme ce corul cântă "La cloche a
sonne" şi în decor chiar există vizibil
clopotul în cauză, din culise răsună o
inconfundabilă ... sonerie electrică,
Micaela îi aduce şi îi dă lui Don Jose
un coş cu merinde, pentru ca apoi,
ieşind din scenă, să i-1 ia înapoi; ca
nişte "sisifi " ridicoli, contrabandiştii
cară fără rost, unii în sus şi alţii în jos,

sacii cu marfă, oprindu-se însă atunci
când trebuie să cânte - evident,
ţepeni şi cu faţa la public - celebrul
lor cor; ca să se lupte cu Don Jose,
Escamillo îşi scoate pelerina (dând la
iveală un caraghios frac cărămiziu),
dar când pleacă uită să şi-o ia cu el,
astfel încât altcineva trebuie să i-o
ducă în culise; în fine, spectacolul se
sfârşeşte şi acum cu replica lui Don
Jose "Vous pouvez m'arreter" adre
sată tot... spectatorilor, căci în scenă
nu se află nimeni altcineva care ar
putea să-I aresteze!
Sunt, toate acestea, mărunţişuri care
probabil că scapă majorităţii privito
rilor (şi cu siguranţă n-au fost sesizate
de către japonezii ce au aplaudat cu
entuziasm spectacolul în vara anului
trecut), dar care - o dată semnalate
de către criticii de specialitate - ar fi
trebuit remediate de îndată, nu per
petuate până astăzi şi mai departe ...

Cu oribilele costume a l e montării va
trebui să ne resemnăm însă pentru
totdeauna, doar eventuala prezenţă
a vreunei invitate în rolu l titular
îngăduindu-ne să ne mai clătim ochii
- aşa cum au făcut-o acum rochiile lui
Agnes Baltsa, modele de simplitate,
fantezie şi bun-gust.
Şi totuşi, deschiderea noii sale stagi
uni cu această reprezentaţie (cu ade
vărat!) extraord i n a ră ridică Opera
bucureşteană a proape de n ivelul
maxim la care se situa acum patru
decenii; să sperăm doar că ea va
izbuti, dacă nu să se şi menţină per
manent acolo (ceea ce nu prea e
posibil, în jal n ica noastră i n ter
minabilă tranziţie), cel puţin să mai
atingă din când în când această
ştachetă valorică, spre bucuria spec
tatorilor săi statornici ...
L u m i n iţa Vartolomei

Noul Nâ
u kio Mishima a rescris trei
piese din repertori ul tradi
ţional al teatrului N6, iar trupa
japoneză "du Sygne" le-a montat şi
le-a dus în turneu prin Europa, cea
dintâi oprire fiind la Bucureşti. N u
este prima dată când ne vizitează
acest teatru de autentic profesiona
lism, care-I numără în staff-ul său si
pe Ion Caramitru, în calitate de con 
silier. Nerăbdătorii si
' întârziatii
' care
n-au dorit sau n-a u apucat să ci
tească foaia-program a spectacolului
n-ar fi avut cum să-i înţeleagă subtili
tatea, chiar dacă a r fi fost buni
cu noscători ai limbii japoneze. Pro
gramul pune pe două coloane rezu
matele pieselor originale, respectiv
ale adaptărilor moderne, permiţând
astfel să se descifreze sensul demer
sului teatral. Mishima introduce în
trama originală poetică şi rafinată
ceea ce modernitatea a inventat, iar
contemporaneitatea a uitat: lovitura
de teatru. În Yuya, versiunea origi
nală, un bogătaş estet îi interzice
amantei sale să-şi viziteze mama bol
navă, deoarece doreste ca ea să-I
însotească la tot felul d e evenimente
mo nden-artistice şi să trăiască îm
preună o gamă largă de emoţii sofis
ticate. Conflictul între atitudinea sen
timentală şi cea estetică în faţa vieţii

Y

este redimensionat de Mishima prin
introducerea elementului etic: mama
bolnavă este doar un alibi pentru o
întâ l n i re a moroasă interzisă. În a
doua piesă, o persoană sedusă şi
abandonată păstrează ca pe un· fetiş
evantaiul primit în unica noa pte de
dragoste. Seducătorul revine plin de
bune intenţii, dar femeia, care-şi pier
duse între timp minţile, devenise de
nerecunoscut altfel decât ascunsă
d upă evantai. Mishima recurge la
scena tare a unei confruntări directe,
în care femeia, aparent intactă, nu
vrea să recunoască în noul-venit pe
"
"adevăratul amant şi-1 respinge în
numele fidelităţii. Cele două piese
sunt interpretate conştiincios, fără
ostentaţie, nici strălucire. Regia intro
duce minime intervenţii acustice şi
un decor în care nişte jaluzele inge
nios luminate reprezintă elementul
cel mai expresiv.
A treia piesă are parte de o înscenare
mai elaborată, care o face să se
poată dispensa, aproape, de baza ei
literară. Mishima se rezumă să ad ucă
în a mbientul modern o poveste
trad iţională despre atracţia fatală
care îl leagă, d incolo de limitele u
manului, pe erou de un spirit malefic
feminin. In timp ce partenera d i n
viaţa reală a bărbatului suferă p e u n
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pat de spital în urma influenţelor
demonice, ceilalti
' doi dezvoltă, ver
bal şi gestual, o d ureroasă, compli
cată şi fascinantă legătură. Ei con
stru iesc cu gestu.ri h i eratice un
păienjeniş din panglici elastice, care
ajunge să învăluie aproape întreg .
spaţiu l de joc. Aspect u l este de
câmp intens cu linii de forţă de altă
natură decât electromag netică.
Sunete stranii se i nserează între re
plici, potenţează atitudinile şi inten
sifică tensiunile. Triunghiul bărbat
amantă-soţie este transfigurat într-o
relaţie peste fire între uman şi su
prauman. Creşterea treptată a în
cordării si relaxarea bruscă din final,
ca rupt ră i remediabilă, sunt exce
lent realizate prin mijloace audio
vizuale minimale, dar perfect adec
vate.
Cele trei piese sunt prezentate sub
titlul Femeile lui Mishima, prin care
se încearcă proba bil o captatio
benevolentiae a feminismului, din ce
în ce mai influent azi. Interesul lor stă
însă în regândirea raporturilor dintre
poezie şi dramaturgie: contemplarea
poetică specifică No-ului are nevoie
de influxul dramatic al noului pentru
a prinde viaţă din nou.

u
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Inteligenţa
a înfiinţarea sa, Academia pri
mea în grijă limba ţării. Vauge
las, unul dintre primii academi
cieni, spunea că este interzis oricui,
chiar şi regelui, să inventeze cuvinte
noi. Cu toate acestea, cuvinte au con
tinuat să fie inventate, chiar de către
simpli cetăţeni, iar unele dintre ele au
prins, s-au răspândit şi i-au făcut fai
moşi pe făuritorii lor, chiar)n absenţa
altor merite. Astfel, Karel Capek, scri
itor mai curând de raftul al doilea, îşi
datorează notorietatea cuvântului
"
"robot , lansat în piesa R.U.R. (Ro
boţii Universali Rossum) din 1 92 1 .
Ştiinţa ş i tehnologia aveau să
ataşeze, în anii '50, un referenţial
concret acestui cuvânt bine găsit, iar
mai târziu conceptul s-a desprins de
antropomorfism, păstrând însă
cuvântul şi conferindu-i chiar autori
tate academică prin înfiinţarea disci
plinei numite " Robotică". Este intere
sant de considerat retrospectiv acu
rateţea predicţiilor lui Capek. ln vi
ziunea lui, roboţii aveau să preia
toate sarcinile manuale neplăcute, lă
sându-le oamenilor deliciile demer
surilor creatoare şi exerciţiile capri
cioase ale fanteziei. Maşinăriile res
pective sunt înzestrate cu programe
având capacitatea de auto-învăţare,
astfel că inteligenţa lor artificială se
dezvoltă prin practica productivă,

L

artificială
până la nivelul la care se produce
emergenţa conştiinţei de sine. Cum
de la conştiinţa de sine la conştiinţa
de clasă nu e decât un pas, roboţii nu
ezită să-I facă. Ei încheagă o ideolo
gie revoluţionară rudimentară şi trec
la fapte, luând locul foştilor stăpâni şi
eliminând nefolositoarea rasă uma
nă. Autorul lasă o rază de speranţă:
roboţii ajung să trăiască şi o viaţă
sentimentală, nu numai una intelec
tuală, descoperă dragostea, contac
tul corporal, într-un cuvânt, se uma
nizează.
Contrar anticipărilor lui Capek, s-a
dovedit mai uşor să se construiască
un sistem artificial care să câştige
partide de şah şi să descopere teo
reme matematice, decât unul care să
facă mâncare şi să ţină curat în casă.
Primele şi cele mai spectaculoase
aplicaţii ale inteligenţei artificiale au
fost în domeniul muncii intelectuale,
nu al celei manual-casnice. Robotii
de azi execută foarte bine operaţii
repetitive, ca asamblarea de automo
bile, sau sarcini complexe, dar precis
definite, ca alunizarea. ln schimb, ei
se dovedesc extrem de stângaci în
îndeplinirea acelor misiuni care nece
sită un ansamblu difuz de cunoştinţe
generale. De aceea, este probabil ca
dobândirea conştiinţei de sine, spe
rată cu înfiorare de ciberneticieni, să

A
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disperare
a spectacolul cu Furtuna lui
Shakespeare, jucat de trupa bri
tanică fringe AandBC, publicul
se află pe scena mare a Naţionalului
bucureştean, aşezat pe nişte buto
iaşe printre care mişună actorii, mai
izbindu-1 pe câte unul, mai zgândă
rindu-1 pe altul. Publicul este chiar in
sula lui Prospere, cu copacii, stâncile
şi gropile ei. Cea mai importantă
inovaţie regizorală a lui Gregory
Thompson este de a face din Ariel un
personaj colectiv, astfel încât naufra
giaţii sunt uşor de derutat, fiind inter
pelaţi din cele mai diferite puncte ale

L

scenei de către actorii tupilaţi printre
spectatori. Această opţiune este res
ponsabilă şi de efectele sonore ste
reofonice, care potenţează splendida
partitură vocală a cappel/a semnată
de Amy Finegan, care joacă şi rolul
căpitanului de corabie. Dintre toate
însuşirile magice ale insulei lui Pros
pere, cel mai bine este realizată re
verberaţia sonurilor stranii, plutirea
muzicii în aer. Plasarea publicului în
centrul efectelor audiovizuale amin
teşte şi faptul că insula din poveste
poate fi considerată ca un ambient
virtual, simulat cu magia multime-
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nu fie însoţită de mânie proletară. ln
fond, roboţii conştienţi se vor regăsi
alături de privilegiaţi, împărtăşind
preocupările lor elevate, departe de
nefericiţii constrânşi la servitute de
chiar minţile lor prea rudimentare.
Daniel Pursey regizează spectacolul
studenţilor de la Oxford (O.U.D.S. Pursey/Munthe Productions), adop
tând perspectiva contemporanilor
piesei şi ai autorului, nu pe cea a pu
blicului de azi. O interventie minimă
în text, mai ales în partea finală, care
descrie fenomenul de umanizare a
roboţilor, ar fi împrospătat mult pie
sa, sugerând fuziunea actuală dintre
om şi tehnologie ca ciborg, entitate
mai evoluată şi mai sofisticată decât
robotul. Mizanscena este didactică
până la fastidios. Expoziţiunea lungă
dublează explicaţiile unui personaj
care-I dăscăleşte pe altul în prim
plan, cu o acţiune mimată în fundal.
Actorii-studenţi au disciplina şi pro
fesionalismul caracteristice şcolii bri
tanice de teatru, dar nu se ridică dea
supra unei corectitudini onorabile.
Textul se aude însă clar, accentul
Oxford reconfortează, aşa că publicul
moţăie împăcat cu sine, văzându-şi
confirmată competenţa în înţele
gerea limbii engleze.
A. M.
diei. Diferenţa dintre audiovizual şi
multimedia este însă importantă: ea
constă în dimensiunea interactivă a
celei din urmă. Ca urmare, a miza pe
multimedia!, cum au făcut englezii,
presupune a da o soluţie problemei
interactivităţii.
Teatrul a tot încercat să dea soluţii
acestei probleme în ultimii 2 500 de
ani. ln cazul de faţă, ni s-a propus
adresarea directă, interpelarea indi
viduală a spectatorului. Prospere David Fielder priveşte o spectatoare
în ochi şi-i vorbeşte ca şi cum ea ar fi
Miranda. Din păcate, spectatoarea îl
receptează pe David Fielder, nu pe
Prospere. Situaţia a fost îngreunată şi
de faptul că audienţa era, ca la mai
toate premierele şi turneele mai
acătării, formată din tout Bucarest,
persoane mondene care se cunosc
între ele si se bucură mereu să se
regăseasc�. Rezultatul a fost că inter
acţiunea s-a produs între cunoscuţii
care se căutau din ochi şi-şi făceau
semne de complicitate, nu între

spectatori şi actori. O altă fo �mă de
interactivitate încercată de englezi a
fost ati ngerea unor persoane d i n
public, împrumutul unui obiect de
îmbrăcăminte, mângâierea unei che
lii ş.a.m.d. Publicul s-a simţit astfel,
frustrat, fiind tratat întâi ca decor,
apoi ca recuzită, deloc ca partener. În
locul lui Gregory Thompson, aş fi dis
tribuit prin sală replici dactilografi
ate, stimulând, prin pauze bine con
trolate, intervenţia verbală a posi
bililor anglofoni.
Spectacolul a fost dificil pentru actori,
ei fiind nu numai obligaţi să se stre
coare printre spectatori, dar şi să-şi
spună replicile din mers, ceea ce a
redus drastic inteligibilitatea textu
lui. Rex Doyle şi Elliot Levey au fost
plini de vervă verbală şi corporală în
cuplul comic Trinculo-Stephano. Da
vid Fielder ne-a contrazis obişnu
inţele: în locul magicianului su perior,
al filosofului detaşat, am văzut un om

frământat, nesigur, dornic să scape
cât mai repede de pe insulă, mai
mult Robinson Crusoe decât Pros
pera. A d ilatat mult finalul, insistând
asupra replicilor angoasate de după
renunţarea la magie, în care mărtu
riseşte că fiecare al treilea gând al său
este mormântul şi că nu poate sfârşi
decât la fel ca toată l u mea, adică în
disperare (My ending is despair).
Rea l izatorii nu şi-au propus să
susţină o anumită teză, să inoveze
sau să experimenteze. Ei au dorit pur
şi simplu să prezinte concepţia lor
dramatică despre Furtuna lui Shake
speare. Premisa demersului lor este
că nimeni nu-şi posedă propria min
te ca pe o proprietate privată; doar
trăirea împreună a gândurilor poate
să atingă pragul energetic critic la
care se aprinde scânteia adevărului
artistic.
A. M.

Toamnă orădeană
ricât de banal, acest titlu, care
reproduce numele unei săr
bători culturale pe plan local,
şi-a aflat acoperirea şi în realitatea
teatrală. O deschidere de stagiune
pusă sub un generic ce angajează
municipalitatea mai mult decât pro
tocolar este o idee cât se poate de
adecvată. Pentru că sus-numita mani
festare, animată de omul de cultură
şi, mai nou, de afaceri, din localitate
(l-am numit pe dramaturgul şi publi
cistul Mircea Bradu) a fost un bun
prilej de a evoca, de pe scena Tea
trului de Stat din Oradea, traditiile în
'
materie ale locului. Cu atât ma i m u lt
cu cât, la vremea centenarului, s-a
hotărît ca impozantul edificiu să-şi
recapete poziţia centrală în viaţa spi
rituală a oraşului. Fac, pentru aceasta,
eforturi considerabile cond ucerea
teatrului, directorul Petre Panait şi Ion
Abrudan, adjunctul său, trupa, întă
rită cu forţe tinere, şi "sfatul criticilor",
care-i numără pe câţiva dintre cu
noscuţii breslei: Dumitru C h i rilă,
Mircea Morariu, Elisabeta Pop.
Şi francezii îl redescoperă pe Sartre,
mi s-a explicat atunci când, sceptică
faţă de audienţa actuală a pieselor

O

sale teziste, i-am reproşat tinerei
regizoare Alina Hiristea reîntoarcerea
la idolul tineretului furios din mai '68.
Spectacolul realizat de ea cu piesa
într-un act Cu uşile închise, la Sala
Studio, în traducere şi adaptare pro
prii, îşi motivează existenţa pe afiş nu
doar prin testul profesional pe care-I
presupune un text d ificil, abstract, ci
şi prin intenţia de a se reveni asupra
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filozofiei existenţiale din piesele lui
Sartre. La atâtia ani de la momentul
.
unei polemici antologice, soluţia "îm
păciuitoristului " Sartre (el 1-a înlocuit
pe sau cu şi în relaţia fiinţă-neant) îşi
pierde interesul, esenţială rămânând
tema ei, eternă ca şi noţiunile în dez
batere. Aşa se pare că a gândit şi
tânăra regizoare când a ales piesa lui
Sartre pentru un spectacol care mi-

zează mai degrabă pe încleştarea
personajelor decât pe latura abisală a
conflictului. Cu toate acestea, meta
fora decorului, conceput cu fină intu
iţie şi adecvare a soluţiei plastice de
Vioara Bara, propune o altă cheie de
lectură. U n hău negru în care sunt
aruncate personajele vrea să fie pro
iecţia infernală a tensiunilor lăun
trice, iar albul costumelor, o speranţă
de purificare. În această ambianţă,
momentele de i ntrospecţie, rezer
vate pe rând celor trei, devin recita
luri groteşti. Nimic nu are scuză şi jus
tificare - pare a spune spectacolul,
folosind izolarea în spotul luminos
nu doar ca pe o convenţie, ci şi ca pe
un adevărat teritoriu, one man's fond
care ridiculizează pornirile egocen
trice. Cu mici diferenţe temperamen
tale, prestaţia actori lor e cam în
aceeasi notă: Mariana Presecan (Es
telle) colorează dramatismul cu fiori
turi mondene şi şarm personal, Ma
riana Neagu devine treptat roaba
accentelor domestice din trecutul lui
lnes, iar Doru Fârte îl caută pe Garcin

Despre sexul femeii ca un câmp de
lu ptă în războiul d i n Bosnia de
Matei Vişniec a pierdut, în competiţie
cu aceea timişoreană, la un festival
zonal, orădenii se încăpăţânează să
ţină pe afiş un spectacol care nu prea
mai adună public, cu toată valoarea
l u i poematică emoţionantă. Petru
Vutcărău, ca regizor, aceeaşi Vioara
Bara, ca scenograf, dar mai ales Elvira
Platon-Rîmbu în Dorra (remarcabilă,
forţa dramatică a actriţei) şi Mariana
Presecan în Kate Uoc studiat, bine
echilibrat) păstrează montarea în
datele ei iniţiale. Simplitatea mizan
scenei, firescul interpretării, tensi
u nea tragică pe care povestea o
conţine şi o transmite sunt încă vii, cu
toate că timpul a mai uzat ceva din
forţa subiectului. Pentru că actriţei
Elvira Platon i se pregăteşte o grea în
cercare - în Medeea - ne permitem
să-i sugerăm un control mai atent a l
temperamentului, al ţinutei şi glasu
lui.
Trupa maghiară "Szigligeti " a teatru
lui din Oradea joacă şi la acest înce-

sumă devastatoarea pasiune dintre
May şi Eddie - o iubire interzisă de
vocea sângelui, ca în tragediile antice
- reg izorul şi scenografa (Fiorina
Bellinda Birea) a u plasat montarea pe
scenă, unde stau laolaltă actorii şi
publicul. Aici este . aşezat şi balan
soarul bătrânului - trecutul vinovat 
de unde fantoma lui reîncarnată îi
urmăreşte pe eroi. Temă veche a
teatrului a merican contemporan,
criza cuplului rutinat, uzat în conve
n ienţe şi ameni nţat d i n i nterior,
revine în forţă pe mâna unui foarte
bun autor de teatru. La prima vedere,
regizorul nu are prea multe de făcut,
dar are enorm de "spus " prin inter
mediul actorilor. În mod surprinzător,
Dezsi Szilard s-a descurcat excelent
în faţa experimentaţilor i nterpreţi
care, printr-un joc expresionist sus
ţinut, ating pragul periculos al con
fundării cu personajul. Psihanalitic
vorbind, e tot ce-i mai lipsea acestei
piese pentru a ne captiva ·definitiv.
Electrizanta Fabian Eniko (May) e to
tuşi mai presus de iubirea instinc-

în efigia patetică a luptătorului din
rezistenţă, la care face aluzie autorul.
N ici unuia nu-i " iese" partea metafi
zică a rolului şi spectacolul cade ast
fel în banal, cu toată grija regizoarei
pentru rigoare formală şi simbolism
(nici pietroaiele şi nici u rnele d i n
recuzită nu a u acces la tema subţire"
"
a piesei).
Necăjiţi că varia nta lor cu piesa

put de stagiune cu respectabil succes
piesa Nebun din dragoste (Fool for
love) de Sam Shepard, în traducerea
lui Goncz Ărpad, ajunsă la a 1 9-a re
prezentaţie. Regia spectacolului a
fost încredintată tânărului Dezsi Szi
lard, care-şi s usţine astfel examenul
de absolvire la Facultatea de Teatru
din Budapesta. Pentru a sugera spa
ţiul de constrângere în care se con-

tuală a lui Eddie (Medgyesfa lvy
Sandor) şi conduce partida în fa
voarea eliminării complexului femi
. nin. Profesionist confirmat, tânărul
reg izor poate să-şi conti nue pro
iectele la teatrul din Oradea; d intre
acestea, cel mai i nteresant ni s-a
părut a fi Baal de Bertolt Brecht.

m
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Doina Papp

�@Bfi valuri

Cele

Botosa n i
1

bune,

m toată admiraţia pentru felul
în care Teatrul .,Vasilache" şi
oficialităţile botoşă nene a u
izbutit s ă ajungă la această ediţie, a
VIl-a, trecând peste vicisitudinile fi
nanciare care stau în calea oricărui
festival.
Păcat doar că, în acest an, spre deo
sebire de cei precedenţi, numărul tru
pelor străine a fost foarte modest.
Oricum, cei prezenti au avut de în
văţat şi bune, şi re i e. Încep cu cele
rele. Sunt creatori, în câteva teatre,
care nu pun accentul pe interpretare
şi mânuire, creionând doar specta
cole de minimă rezistenţă. Sunt îm
potriva unui astfel de procedeu, mai
ales când artiştii în cauză sunt talen
taţi. Alţii nu a u învăţat încă să
mânuiască păpuşi le, dar încearcă,
prin dăruire, să suplinească aseme
nea carenţe. Este demnă de apreciat
pasiunea lor pentru acest gen de
teatru, şi sperăm că, în timp, vor în
văţa ceea ce au de făcut şi vor g hici
farmecul şi posibilităţile de expresie
ale păpuşilor.
Un exemplu de permanent profe
sionalism au fost a rtistii teatrului
gazdă, care, la fiecare apariţie, acasă
sau în cadrul a ltor festiva l u ri, se
impun ca buni interpreţi, mânuitori
cu har şi spirit.
Astfel, cu un spectacol în afara con
cursului, Asmodee sau Diavo l u l
şchiop, ne-au încântat prin ideile
p line de haz.
In final, tot Teatrul .,Vasilache", cu

cele

rele

A

spectacolul Desen animat, scenariul:
Mihaela Petroniu şi Aurica Dobrescu,
de altfel şi i nterprete, a lături de
Cristinel Onofrei, în regia, scenogra
fia si i lustratia
muzicală ale lui Va
'
len ti n Dobre scu, a primit marele pre
miu al Galei.
I nteresante au fost şi reprezentaţiile
oferite de păpuşarii de la Chişinău cu
Aventurile unui căţeluş (Malia Osto
penko obţinând premiul 11); Teatrul
unui singur actor de la Kiev, respectiv
Volodomir Zavalnyuk, a câştigat pre
miul 1. Valeriu Josan, cu recita l u l

Sufletul, realizat cu sprijinul Teatrului
.,Licurici " , a primit pre m i u l .,Take
Dobrescu ".
În încheierea Galei a fost prezentat
spectacol u l Festival u l de jazz, în
regia cu noscutu l u i . om de teatru
Marius Rogojinschi, producţie ce nu
putea intra în discuţia juriului, de
păşind numărul de interpreţi accep
taţi prin regulament în concu rs. La o
viitoare ediţie le u ră m succes, dar cu
mai puţini actori!
Brânduşa S ilvestru

Chisi nău
1

Actor
1

ubitori ai teatrului de păpuşi, ai
personajelor de poveste, precum
şi artişti mânuitori s-au întâlnit în
luna octombrie la Chişinău, la Gala
Internaţională a Teatrelor de Păpuşi
.,Licurici '55". Alături de reprezenta
ţiile scenei-gazdă şi ale altor teatre
de profil din Republica Moldova, au

�

contra

�

papuşa

fost prezente spectacole d e păpuşi şi
marionete ale unor trupe din Leto
nia, Germania, Ucraina, Rusia, Turcia
şi România, toate, colaboratoare ale
Teatrului .,Licurici " . În programul fes
tivalului nu a existat o idee anume
care să justifice selecţia, iar specta
colele nu au fost alese pentru a ilus-
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tra mijloacele şi procedeele specifice,
tradiţionale de construcţie şi mâ
nuire a păpuşii (cu o excepţie: Ka
ragoz - Kukla Gosteri leri de la
Karagoz Puppet Theater - Ankara,
Turcia), sau tendinţele actuale, nova
toare ale artei păpuşăreşti. Fără a-şi
propune o tematică anume, Gala a
41

Gl

ridicat totuşi o întrebare: mai este
spectacol de teatru de păpuşi acela
în care actorul este utilizat în detri
mentul suveranităţii păpuşii?
Este adevărat că diversitatea proce
deelor folosite la nive l u l mânuirii
(sfori, tijă, păpuşă-planşetă, pe mână)
şi chiar combinarea lor într-un singur
spectacol, fără a se rupe însă unitatea
de stil (Făt-Frumos din Lacrimă, Tea
trul Republican de Păpuşi "Licurici ",
Chişinău) a demonstrat - prin acu-

rateţea şi stilizarea mişcării - preocu
parea de a dezvolta tehnicile acestei
a rte. Cu toate acestea, însă, prezenţa
tot mai directă a actorului pe scena
păpuşii rupe treptat magia relaţiei
dintre spectator şi păpuşă-personaj,
înlocuind-o cu aceea, existentă deja
în teatrul dramatic, dintre spectator
şi actor-personaj. E momentul în care
păpuşa încetează să mai g uverneze,
aju ngând doar participantă, alături
de actor, la procesul creării unui spec-

Supravieţuitorii
mflat cu pompa ", mai
demult, până la dimensiuni
"
pe cât de false, pe atât de
stresante, teatrul neprofesionist a
căzut acum într-o nejustificată diz
graţie, devenind de multe ori ţinta
unor atacuri ironice sau violente din
partea acelora care nu cunosc nici
fenomenul autohton, nici faptul că
pe alte meleaguri există trupe de
acest fel, deja bine cotate, festival u ri
de prestigiu şi chiar o Asociaţie
Internaţională a Teatrului de Ama
tori. De altfel, dezinteresul senioral în
faţa nucleelor care au reuşit să evite
în trecut compromisurile de ordin
ideologic se resimte şi în faptul că
multe asemenea trupe au sucombat
în anii falnicei noastre tranziţii, afi
lierea la acea Asociatie lnternatională
'
a "încremenit în pro iect", iar dintre
confruntările devenite tradiţionale,
astăzi nu mai su pravieţuieşte decât

Festivalul internaţional de teatru de
la Lugoj, ajuns acum la cea de-a V-a
ediţie. Această longevitate se explică
nu n u m a i pri n tradiţie ori prin
ambianţa primitoare şi entuziastă, ci
şi printr-o veche şi indiscutabilă vo
caţie pentru teatru a intelectualilor.
Ea a făcut ca pri m u l spectacol în
limba română să aibă loc în oraş încă
în 1 84 1 , iar din acest deceniu ansam
blul lugojean să devină teatru muni
c i pa l (neprofesionist) cu stagiune
permanentă.
Trebuie spus, de asemenea, că
s u pravieţu i rea, iar acum succesul
acestei m a nifestări sunt a proa pe
inseparabil legate de numele profe
soru l u i N icolae Blidaru, d i rectorul
Casei de Cultură din localitate şi, în
acelaşi timp, d i rectorul festivalului.
La actuala ediţie s-au aliniat la start
unsprezece trupe - din Grecia, Iu
goslavia, U ngaria şi România -, cele

(§1
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tacol, cel mai adesea viu, uşor, plin de
culoare si amuzament. Prezentele de
acest ge n au fost nu meroa se în
cadrul Galei, astfel că a predominat
sentimentul participării la acel tip de
spectacol în care păpuşa devine mai
m u lt pretext (Poveşti trăsnite pe
scări sucite - Teatrul pentru Copii
"
"Arlechino , Braşov; Prin poveste ros
togol, Ascultă clopoţelul din inima
mea - Teatrul Republican de Păpuşi
"
" Licurici , Chişinău ...).
Pe de altă parte, Teatrul "Ognivo"
d i n Moscova, prin Căţe l u l l u n i i,
aminteşte de capacitatea celor mici
de a înţelege problemele majore ale
existenţei, atunci când în poveste se
regăsesc personajele îndrăg ite ale
copilăriei, dar şi de puterea de su
gestie a păpuşii în tratarea scenică a
acestor probleme, fără a fi necesar şi
aportul omului-actor.
I n c l uzând spectacole d iverse d i n
punctul de vedere a l abordării este
tice a artei păpuşăreşti, Gala Interna
ţională " Licurici '55" se dovedeşte a fi
un even iment necesar peisaj u l u i
a rtistic actual, m a i ales c ă î i păstrează
teatrului de păpuşi o poartă deschisă
către noi tendinţe.
Alina Mang

patru zile de concurs prilejuind, din
colo de spectacolele urmărite adese- .
ori de să l i pline, o întâ l n i re între
artişti şi criticii din juriu, pe tema
integrării teatrului nostru neprofe
sionist în circuitul m an ifestă rilor
europene de gen. A fost, de aseme
nea, lansat volumul Cântecul frânt
al ciocârliei de Tiberiu St. Ciorogariu,
fost actor în trupa lugojeană, stabilit
a c u m în S.U .A. Faptul că teatrul
neprofesionist poate oferi su rprize
notabile în ceea ce priveşte emoţia
estetică, talentul actorilor şi ingenui
tatea interpretării a ieşit pregnant în
evidenţă, fie în spectacole ca Mena
jeria de sticlă (regia: I o n Ardeal
Ieremia), prezentat de Teatrul mu
nicipal din Lugoj (Marele premiu), Se
caută un mincinos de Dimitris Psa
thas, în i n terpretarea Teat ru l u i
"
"Apollo a l m u nicipalităţii din Assos
Lecheon Perigiali Corinthias Grecia, Iosif şi fraţii de Soltenszky
Tibor, prezentat de Ateneul Cultural
"
" Kava din Budapesta, sau Caii la fe
reastră de Matei Vişniec, adus pe
scenă de Societatea cultural-artistică
"
" Luceafărul din Vîrşeţ - I ugoslavia

(formaţii laureate ale festivalului), fie
în performanţele i n d ividuale a l e
unor actori ca Tudor Trăilă, în rolul
Jim din Menajeria de sticlă, şi Elbert
Lilla, excelenta protagonistă a spec
tacol ului de teatru gestual Aritme,
oferit de trupa Artkontakt d i n
Szekszerd (distinşi amândoi cu câte
un premiu de i nterpretare), fie în
evoluţia ca regizor, interpret şi ma
nager a profesorului Constantin Şte
fănescu de la Teatrul Tinemar al Cer
cului Militar din Mangalia, autorul
spectacol u l u i Mâna desti nului,
după Doi pe o bancă de Aleksandr
Ghelman. Fără să trăiască satisfactia
'
de a urca pe podium, artiştilor de la
Teatrul mu nicipal d i n Caracal (cu
montarea în căutarea sensu lui pier
dut de Ion Băiesu), Teatrul " ,on Luca "
din Vatra Dorn e i (cu Mătrăguna de
Niccolo Machiavelli), Cercul Militar
din Medgidia (cu Fata cinstită de
Carlo Goldoni) sau Teatrul studen
ţesc " Ludic" din laşi (Conu' Leonida
faţă cu reacţiunea) le revine meritul
de a fi cucerit nu o dată aplauzele
publicului şi de a ne fi reamintit că se
află şi ei printre bravii supravieţuitori
ai teatrului neprofesionist.
Ion Parhon
•

•

•

Tineretea
�

•

Nationalului 1esean

Al

�

nţelegând necesitatea diversităţii
proiectelor teatrale pe care le rea
l izeză, atât pentru spectatorii care
îi trec pragul, cât şi pentru men
ţinerea "în formă " a trupei, Teatrul
Naţional din laşi încurajează din plin
monta rea unor spectacole special ·
gândite pentru spaţiul Sălii Studio pe
care o deţine, spaţiu a menajat şi el în
ideea că istorica sală italiană nu mai
poate împăca astăzi toate g usturile
publicului şi oamenilor de teatru.
Uşa Sălii Studio a Naţionalului ieşean
este astfel larg deschisă tuturor regi
zorilor şi actorilor (foarte tineri, tineri
ori mai puţin tineri), chiar studenţilor,
în măsura în care proiectele pe care
le prezintă aceştia sunt realiste, "stau
în picioare ". Nu ştiu câţi tineri au
venit cu propuneri, câţi au ratat
ocazia, câţi au fost respinşi, cât de
greu le este sau cum îşi " rotunjesc"
salariile. Cert este însă că rezultatele
se văd. Aerul proaspăt se simte. Cei

�

care joacă, mai ajutaţi, mai lăsaţi să-şi
găsească singuri sponsori, au făcut
prog rese foarte mari. Succesul lor
demonstrează - pentru a câta oară? 
ce important este să joci imediat du
pă încheierea studiilor, să joci aproa
pe orice, numai să joci. Este foarte
adevărat şi faptul că, la laşi, există
actori alături de care nu poţi să stai
fără să nu înveţi câte ceva. Se numără
printre ei Sergiu Tudose, Petru Ciu
botaru, Mihaela Arsenescu-Werner.
Revenind la tânăra generaţie, mi se
pare important de semnalat "cazul "
actorilor Roxana Pă u n Trifan si
'
Nicolae Ionescu. l-am văzut pentru
prima oară anul trecut în Sub zodia
lui Sisif după Eschil şi Euripide, spec
tacol ce le scotea în evidentă numai
defectele, când, de fapt, a r fi trebuit
să-i pună în valoare, fiind u ltimul
spectacol din viaţa lor de studenţi.
S-au prezentat neglijent, mi-au lăsat
o impresie proastă. l-am revăzut în
1
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1 999 la Gala Tânărului Actor de la
Costinesti.
' Au concurat la sectiunea
'
grup cu Ursul de A. P. Cehov. Nu au
fost premiaţi, dar prestaţia lor a fost
onorabilă. Din stagiunea 1 999-2000,
joacă pe scena Naţionalului ieşean.
Au avut norocu l să fie d istribuiti
destul de m u lt: în Fata fără zestre d e
A. N. Ostrovski, Ultima d ragoste a
lui Don Juan de Tudor Popescu (am
bele, în regia lui Nikolov Perveli Viii),
în Roberto Zucco de Bernard-Marie
Koltes, în regia lui Alexander Haus
vater. Se prezintă d i n ce în ce mai
bine. S-au integrat şi, în mod normal,
în ceea ce-i priveşte, n-ar trebui să
mai vedem sau să auzim lucruri
proaste. Şansa lor s-a chemat Sala
Studio a Teatrului Naţional din laşi:
spectacole fără desfăşurări impresio
nante de forţe, fără fonduri de m i
liarde ...
I ri n a Ionescu
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S o r i n Ro b e rt Leovea n u :

Vlad Mugur
m1-a spus...
,,Domnul
•

"

Pe Sori n Leovea n u (ca re, mai nou, şi-a sch i m bat n u mele de scenă în Sori n
Robert Leovea nu), recent a bsolvent de Actorie la Tâ rgu-Mu reş, l-a m văzut
pentru pri ma oară j u câ n d în rol u l Dom n u l Ponza d i n Aşa este (dacă vi se
pare), regizat de Vlad M u g u r, la Teatru l Naţiona l d i n Craiova. Încă de pe
atunci m-a fra pat matu ritatea l u i a rtistică. Totuşi, ideea u n u i d i a log cu
Leovea n u mi-a ven it a bia mai târzi u. În u rm a u n u i tu rneu la Bucureşti a l
Teatru l u i Naţiona l d i n Tâ rg u-Mureş, a m fost spectator, cu oa recare în
târziere d u pă prem iera oficială, al prod ucţiei Eu când vreau să fluier, fluier,
montată de Theodor-Cristian Popescu. Îmi ieşise tota l d i n mi nte că Sori n
Leovea n u (aşa l-a m apucat aşa îi spun, deocamdată) joacă în spectacol u l
c u prici na. Mi-a plăcut personaj u l său, neştiind c ă el, i nterpret u l de la
Târg u-Mu reş, este, nici mai m u lt, nici mai puţin decât... (tot) el, i nterpret u l
craiovea n . C â n d a m aflat, m i s-a părut incred i b i l : n u îl recu noscusem, d eşi
aveam de-a face cu aceeaşi persoa nă; iar ca uza nu era machiaj u l . În cele
două rol u ri, actoru l era d iferit. Mi-am dat sea ma că, de fa pt, "accidentul "
înseam nă, pentru actor, u n com pli ment. Da r şi u n motiv destul de solid ca
să-I tra n sform pe Sori n în i nterlocutor.
Ai mai făcut vreo facultate înainte
de Actorie?
Nu. Am terminat liceul, am mai stat un
an, după care m-am pregătit şi am
intrat la Academie, la Târgu-Mureş.
Mi-a fost frică să dau în altă parte. Mi
am zis: "Măcar să văd cum e, să-mi fac
o idee". Am intrat la clasa lui Cornel
Popescu, de la care am învăţat foarte
multe.
Şi, dacă a fost o admitere ,.de încer
care", nu ai mai ,.încercat" la Bucu
reşti?
Am avut o tentativă la sfârşitul anului 1,
dar am renuntat.
Sincer să fiu, m-am
'
gândit că nu e fair faţă de col�gii
mei.
Cum adică?
Initial am intrat zece oameni, cinci
bă Îeţi şi cinci fete, şi, după un semes
tru, s-a transferat un coleg. Nu a fost
prea plăcut: e ca şi când se rupe ceva,
cu atât mai m u lt când te afli la
început. Eram toţi o mână de oameni,
fiecare cu visurile lui, dornic să înveţe,
să "crească " într-o anumită direcţie.
Atunci când porneşti la drum e greu
să tot schimbi locul. Cel puţin pe
mine asta m-a determinat să nu plec:
am dorit să ajungem o echipă, un tot.
Am şi fost, de a ltfel, o clasă foarte
unită. Nu am avut răutăţi majore.
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De ce este i mportantă legătura care
se creează în aceeaşi clasă între
nişte studenţi la Actorie?
O echipă îţi dă sentimentul că nu eşti
singur pe scenă şi în viaţă. Aproape
toţi locuiam în acelaşi cămin, stăteam
zi de zi împreună, şapte-opt luni pe
an. S-a creat un fel de aură. E ca şi
când tu te-ai împiedicat, iar eu, din
spatele tău, m-aş grăbi să te opresc
de la cădere. Ca la armată, când
întâl neşti oameni pe care nu i-ai
cunoscut niciodată: şi plângi pe
u mărul celuilalt că nu-ţi place armata,
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iar el îţi mărturiseşte acelaşi lucru.
Vorbim, ne povestim, se creează o
relaţie care e mai mult decât faptul că
intrăm pe scenă împreună şi spunem
nişte replici.
In ce chip te ajută experienţa per
sonală în meseria ta?
C rizele, suferinţele, necazurile şi
decepţiile tale, ca ind ivid, există
indiferent de ce ţi se întâmplă profe
sional. Totuşi, cred că e bine să le ai,
pentru că ele contribuie mult la con
struirea personajelor. Sunt necesare
şi rateurile: a doua oară nu mai fierbi
ciorba atât de mult. Lovitura sub cen
tură e un pas înainte. După mine, ce
se întâmplă acolo, pe scenă, e, în
primul rând, emoţie pură. E suferinţa
ta, ca om, căci lucrezi mereu cu sufle
tul şi cu mintea ta. Am şi eu momente
când nu mai înţeleg de ce şi pentru
cine îmi fac meseria, cu ce îl ajută ea
pe spectator sau pe partenerul meu.
Dar sunt convins că, în primul rând,
fac teatru pentru mine.
Ce vrei să spui?
Când am o repetiţie reuşită, mă curăţ,
într-un fel. Nu e nimic paranormal în
asta. Mă împac cu propria mea per
soană. E un soi de împlinire sufle
tească: ai realizat un lucru care e
i mportant şi îţi face bine. După ce; pe
scenă, ai început să plângi şi te dor
venele şi muşchii de încordare, când
te d uci acasă eşti "floricică ", nu mai ai
absolut n imic. E ca un soi de purifi
care. Nu ştiu dacă eşti liniştit pentru
că ţi-a ieşit bine şi ţi-ai dat seama că
poţi să d uci până la capăt ceva. E mai
curând emoţia aceea pură despre
care vorbeam mai devreme, munca
îngrozitoare, nopţile pierdute frumos.
Niciodată n u-ţi pare rău că nu ai dor
mit decât o oră şi că eşti obosit a doua
zi. Faptul că eşti în priză e suficient.
De aceea, neajunsurile mă ajută. La
fel şi bucuriile. Atunci eşti autentic şi
"
"căptuşit pe d inăuntru.
Spuneai că te întrebi la ce le folo
seşte celor din jur ce faci tu.
Spectatorul poate să fie sau nu de
acord cu ce se întâmplă pe scenă, să

accepte sau nu energia care vine
către el şi să transmită înapoi alta. Dar
dacă omul acela simte ceva, eu sunt
fericit.
Şi tu ştii când el simte?
Da. Fizic, la aplauze. Altfel, în timpul
spectacolului, îl "aud " cum ascultă. Se
naşte senzaţia că nu eşti singur şi că,
dacă ceea ce faci nu este acceptat,
este măcar înţeles. Te loveşte un flux
de energie care te învăluie şi nu-ţi mai
dă drumul decât după spectacol. De
exemplu, pentru mine, la Omorul în
cated ra lă a fost aşa, într-o seară.
După reprezentaţia aceea nu am mai
vorbit două ore.
Se întâmplă şi ca spectatorul să nu
te asculte?
Bineînţeles. Poate să îşi deschidă o
sticlă cu Fanta, să-i sune telefonul etc.
Dar ar trebui ca tu, actor, să-I deter
mini de la început să fie atent.
Depinde cât de concentrat eşti şi cât
de mult crezi în ceea ce faci. Eu, dacă
simt că sunt "prost", intru în panică.
Atunci încerc să mă concentrez şi
să-mi depăşesc frica. Dacă joc spu
nându-mi doar "Hai să mai bifăm încă
o sală ", nu e corect nici faţă de visurile
şi credinţa mea, nici faţă de scenă.
Teatrul, dacă i-ai întors spatele, nu te
iartă. Te simte: îţi cade o ştangă în cap,
se întâmplă ceva. E acolo ceva sfânt.·
Să schimbăm puţin direcţia discuţi
ei. Ai lucrat cu doi regizori foarte di
feriţi şi ca vârstă, şi ca stil: în ordine
cronologică, Theodor-Cristian Po-

pescu şi Vlad Mugur. Există deose
biri în ceea ce ţi s-a cerut ţie, ca ac
tor, să faci?
Cred în absolut tot ce lucrez, indife
rent de regizor. La Târgu-Mureş, eu şi
colegii mei de clasă ne doream foarte
mult să lucrăm cu Theodor-Cristian
Popescu. E un regizor cu care se cola
borează foarte bine. Spectacolul Eu
când vreau să fluier, fluier l-am făcut
în trei săptămâni. Ziua repetam,
noaptea mai învăţam o pagină, o
jucam a doua zi. Şi tot aşa. Fiind o
montare cu şi despre tineri, ne-am
aruncat cu capul înainte, am crezut
orbeşte şi a ieşit ex-tra-or-di-nar.
Şi cu Vlad Mugur?
A fost o întoarcere cu 1 80 de grade.
Este un regizor dumnezeiesc. Orice
vârstă ai avea, te aduce de la zero,
indiferent ce joci. Cu atât mai mult
dacă esti un actor matur si ca vârstă
biolog (că, şi ca experienţâ profesio
nală. Vlad Mugur a lucrat cu mine - nu
eu a m l ucrat cu el - exemplar. Nicio
dată nu mi-a zis: " E prost" sau "N u
face aşa ".
Adică uneori chiar era prost ce
făceai?
Bineînteles. Când îmi aduc a minte
cum m ă prezentam la primele repeti
ţii de mişcare şi cum am crescut până
la "generale", mă îngrozesc şi mă în
treb de ce m-a suportat. A lucrat cu
mine la nuanţă: ce vrea să spună mo
nologul respectiv, ce să se înţeleagă
din el şi ce nu, ce trebuie să laşi sus
pendat, care-i tonul, care-i expresia

feţei, care-s gesturile, cum să ţii pum
nii etc. Cu toată lumea a lucrat aşa, nu
numai cu mine. Rezultatul a fost total
diferit fată de ceea ce făcusem înain
te: un di a mant brut, şlefuit în luni de
zile, milimetru cu milimetru; o muncă
de ceasornicar. Îmi aduc aminte că, la
lectura la masă, a m avut o întâlnire
separată cu domnul Mugur şi i-am
spus: "Vreau să vă întreb cine e per
sonajul meu, de unde vine, ce şi de ce
intenţionează să facă, ce vrea să
spună cu replica Bună seara când
afară e zi etc." Într-o jumătate de oră
l-am întrebat cât pentru cinci ore.
Eram ca o sugativă, vroiam să aflu tot
si nu mă dădeam în lături de la nimic.
N u mă temeam să greşesc. La sfârşit
mi-a zis: " Dacă ne întrebăm amândoi
şi încercăm să găsim răspunsuri la tot
ce mi-ai spus dumneata, riscăm două
lucruri: ori iese un spectacol prost, ori,
dacă iese bine, nu mai e Pirandello ".
Atât mi-a explicat despre rol.
Ce anume îţi dădea siguranţă?
Tot: cum lucra, cum vorbea, cum
venea pe scenă să ne a rate. E un actor
desăvârşit, în absolut toate rolurile.
Venea din sală, tot drumul până la
scenă, urca şi zicea: "Dragă, aici tre
buie să spui asta aşa " sau "D� acolo, te
duci acolo". Nu am întrebat niciodată
de ce. Abia după ce puneam în prac
tică îmi dădeam seama că era singura
variantă şi că alta mai bună nu există.
Dar cum de nu te simţeai un instru
ment?
După ,părerea mea, ce realizează Vlad
Mugur în spectacole e operă de artă.
Face teatru în primul rând pentru
actori. Ei sunt cei mai importanţi,
datorită lor există textul, decorul,
lumina. Deci nu te poţi considera de
cât umil si vrednic de învătătură. E
'
adevărat că, la început, era m des
cumpănit. lntrasem în priză: vroiam
să-i arăt, să vadă că nu-i înşel spe
ranţele, că nu sunt prost şi că merit să
lucrez cu el. Apoi mi-am dat seama că
nu trebuie să-mi fac griji: lângă un
actor sau un regizor mare, indiferent
cât de prost eşti, nu se va vedea. în cel
mai rău caz, te ajută el să pari bun.
Îţi pare bine că eşti actor? Ce te
îndeamnă să continui?
Sentimentul, până la un punct absur
dă, că nu pot altceva. Nu pentru că aş
şti să fiu actor. De fapt, tot caut,
încerc. Nici nu-mi dau seama cum e
mai bine şi c u m e mai rău . Mi-e
limpede doar că trebuie să pun minte
şi suflet, atât cât am, şi să adaug
cărămidă peste cără m idă. U neori,
constructia
' se dărâmă, dar o iau din
nou de la capăt. Asta îmi doresc.
Acolo îmi e sufletul.
M i rona Hără bor
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printre

oameni

- Adevăraţii prieteni ai criticului nu
- Ştiţi ce-aş vrea eu să vă întreb?
sunt artiştii şi a r trebui să ne obiş
- Ce mai vrei tu să întrebi?
nuim cu ideea. Ceea ce nu exclude
- Cum arată prieteniile dintre criticii
relaţiile cordiale şi nu înseamnă că
teatrali şi a rtişti? Observ că oamenii
trebuie ren u nţat la del icateţe în
despre care scrii bine o dată sau de
două ori încep să aibă încredere în . cronici. .. A exprima o opinie tranşan
tine, îţi dau i mportanţă şi par să te tă nu înseamnă a fi mitocan. Când
considere cel mai bun sfătuitor al lor. afirmi că un spectacol a fost aşa şi nu
Mă întreb dacă e bine aşa sau ar fi de altfel nu înseamnă că spui că artistul
nu are ce căuta pe scenă.
preferat o poziţie retrasă, detaşată.
- Da, dar mă întreb totuşi mereu
Pe de altă parte, mă întreb dacă o să
dacă un anume spectacol îmi place
mă bucur de aceleaşi aprecieri şi
pentru că e bun, sau pentru că e
când o să emit rezerve cu privire la
făcut de nişte oameni pe care îi pre
unul sau altul. Ar trebui ca eu să am
curajul să le formulez, iar ei să aibă ţuiesc, cu care am discutat şi mi-au
povestit cum o să fie...
decenţa să le asculte.
- Dacă le spui direct - acceptă, în - E uşor când ai norocul să fii prieten
cu oameni talentaţi. Un om talentat
scris e mai greu.
ştie şi singur dacă şi când a greşit.
- Depinde. Şi în dialogul direct unii
nu acceptă să-i atingi nici cu o floare, Chiar dacă în prima clipă nu admite
nici o obiecţie, după un timp îţi face
iar alţii te privesc cu condescendenţă
un semn prin care îţi dă - măcar
chiar când îi lauzi.
parţial - d reptate.
- Problema e şi în noi. Când cunoşti
un a rtist, când l-ai văzut în multe - Nu doar prietenia parazitează diag
spectacole, porneşti cu o prejude nosticul; mai e şi prestigiul. Nu-ţi vine
să scrii negru pe alb că un mare actor
cată pozitivă, îl judeci altfel decât pe
a jucat prost sau că a fost cabotin, că
unul pe care nu l-ai văzut niciodată.
un i mportant regizor a ratat dialogul
- Tocmai. Dar prieteniile în teatru ţi
le faci şi pe criteriul afinităţilor de cu sala.
ordin profesional. Sunt oameni pe - De obicei, criticul îşi ia precauţii
spunând întâi ce mare e cutare...
care i-am întâlnit la vârsta la care eu
mă formam, am învăţat foarte mult - N u e vorba atât de o seară proastă
sau de un eşec întâmplător... Uneori
de la ei, nu numai despre teatru, ci şi
despre viaţă, ştiu că unii nu sunt ţi se pare că un regizor important şi
geniali, dar nu pot să privesc ceea ce talentat a ajuns într-o fundătură şi
fac ei· acum cu totală obiectivitate. fiecare spectacol nou îl apropie de
Subiectivitatea mea e legată de ta asfixie ... Poate criticul greşeşte, poate
are d reptate, dar asumarea publică a
lentul lor care există şi dincolo de
u nei asemenea poziţii nu e agreată
aprecierile mele, dar şi de calităţile
nici măcar de confraţii critici.
lor de oameni, de prieteni. Cred în ei,
mă bucur când le iese bine ceva, mă - Există şi situaţii speciale. Aş da un
întristez când greşesc. Să fie un păcat exemplu - poate n-ar trebui consem
nat -, pe cel al lui Dan Micu. S-a
chiar atât de mare? Eu m�am hotărît
ca, în ceea ce-i priveşte, să nu scriu îmbolnăvit, apoi, când a revenit în
teatru, a făcut nişte spectacole ... ştim
despre ei decât când sunt mulţumită,
dar să le spun d irect, serios, fără cu toţii...
menajamente, când rezultatul e sub - Zi care spectacole!
- O noapte furtunoasă, a doua variaşteptări.
antă, Năluca, Tehnica raiului. Pe de
- Cronica nu se scrie pentru sau
numai pentru prieteni sau duşmani. o parte, pe toţi ne-a bucurat reveni
rea lui în teatru. Pe de altă parte,
Mai este şi publicul, care va înregistra
spectacolele erau proaste. Ce ar fi
un bilanţ falsificat. Despre unii scrii
doar când stabi lesc recordu ri, iar fost preferabil, să se scrie pe un ton
altora le pui diagnosticul după a ntre încurajator, cu îngăduinţă, sau .de-a
devăratelea", adică aspru? El a sonament.

(§)
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cotit acele cronici o expresie a ci
nismului şi pe cronicari i-a considerat
nişte fiare. Se simţea năpăstuit, ofen
sat... Apoi a murit şi multă vreme
m-am întrebat cum ar fi fost corect să
se procedeze în acest caz.
- La Noaptea furtunoasă eu nu a m
fost deosebit de amabilă. Poate pen
tru că n-am stiut că situatia
' lui e atât
de gravă ... '
- N i meni nu a stiut.
- La Tehnica raiului ştiam cum stă
treaba şi, recunosc, am devenit mai
conciliantă. Am spus ce credeam, în
sensul că nu e genial. ..
- Ai spus vreodată despre cineva că
este genial?
- Nu.
- E u n cal ificativ care se acordă,
totuşi.
- Şi chiar destul de uşor.
- Nu, ca să revenim, am zis ce credeam pe un ton blând - mi s-a
reproşat chiar excesul de blândeţe -,
dar m-am gândit că .iau păcatul ăsta
asupra mea".
- Deci subiectivitatea clipei modifică
dorinţa de a fi obiectiv.
- Da. Trăim între oameni.
- Da, trăim între oameni. Şi, în acelaşi
timp, trăim în Balcani, între oamenii
din Balcani. Si în Occident li se cere
criticilor să fi e omenosi?
- Fără îndoială. Şi aco lo aura perso
nalităţii impune tonul cronicii. Greu o
să găseşti pe cineva care să scrie că
Ariane Mnouchkine a dat-o în bară,
deşi i se mai întâmplă ...
- Sau să găseşti unul mic şi rău care
să declare cu cinism cât de prost este
teatrul francez în totalitatea lui.
- Mai funcţionează şi criteriul finan
ciar, a l cui e ziarul şi altele, lucruri
obişnuite în melodramele din viaţa
teatrului. Noi privim cu superioritate,
deocamdată, asemenea i ntruzi u n i
ale banilor în a rtă, d a r ne vor ajunge
din u rmă. Legenda criticul ui care
vine la teatru în caleaşcă, apoi se
duce acasă, scrie şi trimite în aceeaşi
seară cronica printr-un curier, e din
cărţi, nu din viaţă.
- La u n a d intre mesele noastre
rotunde, Sergiu Anghel spunea că
trasul de şireturi" cu critica nu e un
"

lucru sănătos. El credea că normale
sunt relaţiile civilizate - ne mai întâl
nim, mai vorbim -, dar nu mult mai
mult de atât.
- Şi unde-i limita, între mai şi nu mai
mult?
- Nu-i nici o regulă. Valentin Silvestru
era în relatii informale cu creatorii. ..
stătea la taclale cu ei, mergea l a
repetiţii, comenta şi î n particular, n u
doar î n scris, d a r p e pagina tipărită
spunea tot ceea ce avea de spus.
- Cred că, într-un anume fel, îi şi
pregătea pentru cronica pe ca re
urma să o scrie. Eu am asistat la o ast
fel de întâlnire, când Dan Micu 1-a
i nvitat la o repetiţie a Nopţii fur
tunoase. La sfârşit, ne-am adunat în
biroul directorului şi criticul a spus cu
francheţe tot ce credea rău despre
spectacol. Poate îşi imagina că ar mai
putea fi schimbat ceva.
- Nu cred că poate fi invocat prece
dentul Valentin Silvestru. Era în mod
egal prieten şi ne-prieten cu toată
lumea. Noi vorbeam despre cazurile
speciale în care " unii " sunt prieteni cu
alţi "unii", iar ceilalţi le sunt indife
renţi sau ne-prieteni...

- N u poţi fi nici prieten, nici ne-prie
ten cu oameni pe care nu-i cunoşti,
care lucrează în localităţi pe care nici
nu ştiu unde să le caut pe hartă.
Problema nu este a prieteniei, ci a
cunoaşterii şi a unor relaţii care se
nasc, · întemeiate pe această cu
noaştere, pe respect şi pe ce mai vreţi
dumneavoastră. N imic mai mult.
- Problema nu e a prieteniei, ci a
autorităţii. Şi autoritatea derivă din
puterea argumentelor.
- Dacă e să ne referim la Silvestru, el
a fost înjurat de tot atâţia câţi I-au
respectat.
- Îl înjurau, dar nu-i contestau autori
tatea. Personal, nu-l evoc cu excesivă
simpatie, dar simt absenţa acestui tip
de autoritate. Până şi cei care-I con
testau au rămas fără obiectul muncii.
- Făcea parte dintr-o epocă ante
rioară, i repetabilă.
- Revin la felul cum am pus eu pro
blema: e vorba despre generaţia
mea. Oamenii cu care a m crescut, cu
care evoluez împreună. Unii sunt în
teatre mai puţin privilegiate, nu sunt
în atenţia criticii, fie că abia s-au
înfiinţat (Focşani, Slatina), fie că sunt

prea departe de Bucureşti. Eu am
lucrat într-un a semenea teatru şi
vreau să le fiu de folos oamenilor de
acolo.
- Asta se cheamă protecţie socială.
- Si de ce nu?
- Pentru că se înstăpâneşte un climat
de critică " militantă ". Unii critici îi
susţin pe cei necăjiţi. Alţii se strâng în
jurul unor a rtişti i m portanţi, sau
părelnic importanţi, sau de-a dreptul
neimportanţi, dar palavragii, şi se
lansează puzderie de produse "ge
niale" şi "spectacole-eveniment". Dacă
există o opinie divergentă, urmează
mari supărări, iar "fetele în negru ",
cum le spun eu (există şi băieţi în
negru), încep să se plângă pe toate
drumurile de l ipsa de profesionalism
a criticii de teatru şi a cronicarilor.
- Mie mi-e g reu, acasă la mine, să
adaug la analiză cuvântul geniu. Tn
cor, responsabilitatea se diminuează.

Corul redacţiei intonează numele
tuturor creatorilor În viată, declarân
du-J genii. Asistenţa de la "Ziarul
Financiar", "PRO TV Magazin'� "Acasă"
şi " Câinele meu " e siderată.

O la n da

O situaţie specială
În Europa
Sunteţi mulţumit de felul î n care a
decurs actuala ediţie?
Pot spune că este o ediţie foarte
bună. Ju mătate d i n producţii a u
venit din Flandra şi ju mătate d i n
Olanda, ceea c e este foarte bine. E o
ofertă bogată atât în piese clasice, cât
şi în texte moderne şi este pentru
prima dată când au existat mai m ulte
producţii ale teatrelor mari decât ale
micilor companii. Direcţiile mişcării
noastre teatrale actuale sunt date de
aceste teatre mari.
Reuşeşte festivalul să " sintetizeze"
întregul peisaj teatral ?
Scopul este de a a răta c e l e mai
i nteresante creatii
' ale a n u l u i d i n
punct de vedere scenic, nu pe cele
care au obţinut mai mult succes sau

Seminarul Tinerilor Critici, organizat de Asociaţia Internaţională
a Criticilor de Teatru, a avut loc în această toamnă la Amster
dam, în cadrul tradiţionalului Theater Festival - întâlnire a tru
pelor de limbă flamandă şi olandeză - aflat acum, în anul 2000,
la cea de-a 1 4-a ediţie. Ca participant, la recomandarea Secţiei
române a A.I.C.T., am avut fericita ocazie de a întâlni creatori
extrem de diferiţi şi de a cunoaşte ceva din teatrul acestor
tărâmuri. Pentru a afla mai multe despre trecutul şi prezentul
scenei olandeze şi al manifestări i pomenite, l-am provocat pe
Arthur Sonnen, directorul festivalului, intelectual de rasă şi
manager cultural autentic, la o scurtă discuţie pe aceste teme.
Între două convorbiri telefonice şi cu puţin timp înainte de
începerea unei reprezentaţi i la care, ca de obicei, a fost gazdă
primitoare, a acce.p tat.
https://biblioteca-digitala.ro
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pe cele bazate pe texte incitante.
Cred că opţiunea celor nouă membri
ai juriului, care au discutat mult până
ce au ales unsprezece din circa şase
sute de spectacole în limba olandeză,
a fost cea mai justă. Este foarte greu
de spus dacă a fost o stagiune împli
nită; poţi avea un a n nereuşit, cu
câteva sute de spectacole slabe şi
numai câteva excepţionale. Ceea ce
prezintă festivalul nu poate fi nicio
dată imaginea întregii stagiuni. Sun
tem fericiţi că a m avut, din atâtea
spectacole, unsprezece care să me
rite să participe.

Care este impactul asupra publicu
lui?
Publicul de teatru n u este foarte
numeros în Olanda. Mult mai multi
oameni merg la concerte sau la
baiete.
Consideraţi asta o problemă?
N u chiar. Numai că, în pofida dorinţei
de a vedea spectacole, publicul se
epuizează foarte repede. Dar aceasta
este şi un prilej pentru îmbogăţirea
permanentă a ofertei teatrale, care
creează astfel şi mental itatea de

receptor. Pe de altă parte, subvenţiile
sunt totuşi condiţionate de prezenţa
oamenilor în săli. Există însă întot
deauna o cale de a-i convinge pe cei
care coordonează fondurile.
Teatru l nostru are o situaţie specială
în Europa, neputând fi comparat cu
cel francez, german sau britanic. În
primul rând, este bazat mai mult pe
m i scare, pe pa ntomimă decât pe
te t. În ultimii 20 de ani s-a încercat
permanent atragerea marilor scriitori
spre d ra maturgie. Acum specta
colele noastre sunt invitate mult mai
des decât înainte la mari festivaluri
din străinătate. Am obţinut chiar un
premiu european, pentru " Noi rea
lităţi teatrale "... A fost o recunoaştere
a evoluţiei frumoase pe care teatrul a
avut-o în Olanda. Iar după 1 4 ani de
existenţă a acestui festival, datorită şi
jurnaliştilor şi criticilor care vin la
fiecare ediţie şi scriu despre el,

x
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teatrul nostru a ajuns să fie cunoscut
la Londra, Edinburg h, Berlin, Mun
chen ...
Care este raportul dintre regizor �i
actor în teatrul din ţara dumnea
voastră?
Actorul, la noi, este considerat un
artist autonom şi nu un instrument a l
autorului s a u a l regizorului. Fără el,
Shakespeare a r rămâne într-o carte,
într-o bibliotecă. Cred că în ţara noas
tră actorul are un statut privilegiat în
raport cu alte ţări, unde este folosit
de regizor şi devine "sclav" al drama
. turgilor. N u pot spune dacă este bine
sau dimpotrivă. Deşi poate părea ciu
dat, viziunea noastră este un nou
mod de a concepe şi de a face teatru.
Una dintre explicaţii stă în faptul că,
până în 1 970, teatrul nostru copia
ceea ce se întâmpla la Paris şi Londra.
Dacă putea prelua ceea ce era de

u

s şi, mai ales, rentabil în altă

rt , nu resimţea nevoia să inven-

7

ceva nou. Este o percepţie a

lu rurilor care a făcut ca pictura noa s
tr s fie atât de celebră: a devenit

pentru că se poate vinde, şi nu în
prtm u l rând pentru că este a rtă
n It . Toţi cei pictaţi de Rembrandt
u pl tit pentru a fi redaţi pe cât de
frumos a u dorit. N u ne-am schimbat
pr mult de atunci ...
..v nind, trebuie să vă spun că, până
n 1 970, n u mai 2% di ntre piesele ·
U« te erau scrise de autori olandezi.
up aceea, s-a inventat un nou
t t ru, cu o dramaturgie proprie. Au
p rut g rupuri independente, cele
n 1 im portante prod ucţii fii n d
•

.

bazate p e improvizaţie, p e texte pro
prii. Dramaturg ii - care nu erau jucaţi
- au devenit regizori ai propriilor
piese, pentru că numai astfel puteau
ajunge pe scenă. Până în 1 985 a fost
o perioadă de haos, de derută, în care
sălile erau mai mult goale. Apoi a u
apărut şcolile importante şi de atunci
este un progres firesc, constant.
Avem un festival pentru dramaturgia
contemporană, cu spectacole-lec
tură ale noilor texte. Mai mult decât
atât, în fiecare duminică după-amia
za, un nou text este citit în faţa publi
cului de către actori ai diferitelor
companii. Este un program susţinut
de g uvern, deşi el se adresează unui
public restrâns.

De ce anume credeţi că este nevoie
pentru a reuşi într-un proiect cum e
festivalul pe care îl conduceţi?
E nevoie în primul rând să fii suficient
de nebun ca să începi să-I organizezi.
Apoi, e nevoie de sprijinul statului şi
a l oraşului, care să i nvestească, să
înţeleagă cât de i mportant este pen
tru o tară să aibă un teatru de valoare.
Primi i trei ani ai festivalului au fost
foarte grei şi aproape că ne-au dus la
faliment. Abia după aceea au apărut
subvenţiile... Apoi e nevoie să-I impui
în conştiinţa iubitorilor de teatru, aşa
încât să devină o necesitate culturală.
Şi e nevoie de timp şi de răbdare ...
Octavian Saiu

S lovac ia

e Învată
ll

in initiativa AIG, marile festi
valuri teatrale din lume găz
duiesc seminarii pentru tinerii
r1t1ci de teatru. La ele pot participa
o, meni de meserie sau studenti,
p nă în 35 de ani, de pe toate me ri
dianele. Şi în România a avut loc un
,l\ menea seminar, în urmă cu câţiva
n i, in cadrul Festivalului l nterna
onal de Teatru Tânăr Profesionist
· · la Sibiu. lntrunirea din acest an, la

D

c tre am participat împreună cu o
colegă, s-a desfăşurat în Slovacia, la
N1tra. Nitra este un orăşel la poalele
Munţilor Tatra (cu a l căror nume e

tinerii critici

împânzită toată localitatea). Festiva
l u l-umbrelă, Divadelna Nitra, a ajuns
la cea de-a noua ediţie.
lan Herbert, responsabil, din partea
AICT, cu stagiile de formare a tine
rilor critici, a spus la prima întreve
dere: "Scopul întâlnirii noastre este
acela de a ne găsi propria valoare şi a
o descoperi pe a celorlaţi. După mine,
critica de teatru nu se poate preda.
"
Dar se poate învăta
' .
lntâlnirile fiecărei dimineţi s-au con
centrat asupra spectacolelor din sea
ra precedentă. Discuţiile se purtau în
engleză; dialogul liber într-o limbă
străină prezintă avantajul de a-ţi per
mite să te verifici şi să cauţi cu cea
mai mare exigenţă cuvântul ce exprimă
adevărul.
Primul spectacol prezentat în festival
a fost Macbett de Eugen Ionescu
(regia: Sebastian Horvat, Teatrul din
Maribor, Slovenia). Jan Kott vorbea
despre un " Mare Mecanism " existent
în piesa lui Shakespeare; după cum
se ştie, Ionescu a coborît desfăşu
rarea actiunii exclusiv în sfera uma
nului. O rice idee de destin e distrusă.
Eventual, fiecare om este destin u l
celuilalt. Oricât de dornic ar fi cineva
să meargă liber de orice idei precon. cepute la un spectacol, să-I vezi pe
reg izor creâ nd împotriva textului
ales de el însuşi ... .nedumereşte (pe
puţin!). ln cazul de faţă, . secvenţa
ghilotinei sugerează ideea contrară �
existenta destinului sau, în orice. caz, a
unei oa recare ordini supraomeneşti.
Deşi Macbett este o piesă iones-
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ciană atipică, s-ar fi simţit totuşi ne
voia de ceva... absurd! Or, absurdul e
prezent doar prin conturul scaunelor
din scena finală, care însă duc cu
gândul mai degrabă la cubism. N ici
alte "semne" nu trimit la absurd, ci la
postmodernism ori la nevoia de lăr
gire a spaţiului scenic. Foarte bun a
fost cadrilul, ca dans la care participă
vii si morti;
' însă ne
, aici s-ar fi simtit
voi unui plus de teroare.
Aria Spinta este un spectacol de tea
tru-dans (sau, mai bine zis, de dans
teatru) susţinut de Compania multi
naţională Deja Donne Productions
(fondată în 1 996 de italianul Si mone
Sandroni şi slovaca Lenka Flory).
Cinci tineri dansează până ce totul se
distruge în jurul lor şi ai impresia că,
dacă nu s-ar fi oprit, şi ei s-ar fi distrus
reciproc. O excelentă îmbinare intre
dans şi cuvânt, sub semnul umorului:
Simone Sandroni (coregraful) vinde
publicului l imonadă, tricouri, sand
vişuri, împarte programe de sală ... , cu
evidente trimiteri la secvenţe d i n
pelicule cunoscute (cheta c u tichia
cu zurgălăi aminteşte de Avarul cu
Louis de Funes). Energia este atât de
bine drămuită/canalizată, încât, la un
moment dat, ai i mpresia că exclusiv
ea a făcut să cadă totul: cortine, ştăngi,
reflectoare ... I nteresant la această
reprezentaţie este că fiecare a pri
ceput/perceput a ltceva; · colegii .d i n
lran, de pildă, au văzut în Aria Spinta
un poem de Omar Khayam, care
spune că, atunci' când cortinele cad,
totul devine vizibil.

a
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Marysa (reg ia: Vladi m i r Moravek,
Republica Cehă) este o tragedie cla
sică de structură barocă, scrisă la
începutul veacului al XIX-lea şi jucată
în vechiul dialect d i n Moravia. A fost
spectacolul cu cel mai numeros şi
mai tânăr public, pentru că subiectul
le era cunoscut tuturor şi pentru că în
Slovacia actuală m ulţi regretă ve
chea Cehoslovacie. După subiect (o
fată este măritată de familie, împotri
va voinţei ei, în timp ce iubitul e în
cătănie, cu un văduv bogat; ea îşi o
moară soţul la revenirea iubitului),
pare naturalistă avant la lettre. Regi
zorul e la a treia punere în scenă a
piesei; noutatea acestei montări
constă în faptul că a folosit texte re
cent descoperite prin arhive, ante
rioare variantei cunoscute. Decorul
se vrea pictură naivă, dar este de un
kitsch (postmodernismul, de!) agre
siv, iar unele elemente de pe scenă
nu se justifică. De reţinut, însă, rolul
coru lui - format d i n săteni cântând
vechi cântece populare ceheşti -, de
comentator al celor petrecute. În sce
na deznodământului, când eroina,
Marysa, e măritată, intervenţia coru
lui este contrapunctică, contrabalan
sând drama personajului prin instau
rarea atmosferei de bâlci. Deoarece
nici chiar colegu l nostru ceh nu
cunoştea acest text folosit acum, în
discuţii a răsunat cu destulă timidi
tate întrebarea: de ce îşi ucide
Marysa soţul - din panică, din do
rinţa de eliberare, în chip de sacrifi
ciu? ... La fel, mica schimbare din final

(otrava pusă în supă, nu în cafea) va fi
reprezentat oa re varianta i niţia l ă
dorită de autori (fraţii Alois şi ViiE�m
Mrstik), o contribuţie umoristică a re
gizorului sau simpla lui dorinţă de a
"
" păcăli publicu l?
Visul unei nopţi de vară de William
Shakespeare (regia: Oskaras Korsu
novas, Vilnius, Lituania) a minunat
prin d isponibilităţile vădite de actori,
fiind socotit, de majoritatea partici
panţilor, cel mai bun spectacol d i n
.
festival. I ntregu l decor constă î n tot
atâtea planşete de lemn (de lăţimi
egale, dar înălţimi diferite) câţi actori,
planşete care sunt şi instrument de
joc, şi parteneri, şi culise, determi
nând o mulţime de noi spaţii de joc,
de situaţii şi poziţii executate cu pre
cizie de ceasornic. Reflectoarele schim
bă rapid faţa anostă a bucăţilor de
lemn, scăldând scena (în funcţie de
spaţiul în care Shakespeare a plasat
acţiunea) în l u mina feerică a pădurii
magice, în cea strălucitoare a Curţii,
în cea înfricoşătoare a rătăcirii etc. O
montare în care precizia milimetrică
şi geometria perfectă nu umbresc cu
nimic inventivitatea şi umorul.
În Pescăruşul de A.P. Cehov (regia:
Svetozar Sprusansky, Teatrui "Andrej
Bagar" din Nitra), tânărul regizor a
ales să mute accentul pe "piesa din
piesă " a lui Treplev, socotind că în
tregul text cehovian vorbeşte despre
actori care joacă actoria. Din păcate,
a îndesat prea multe într-un perime
tru prea strâmt şi într-un mod prea
static, drept care majoritatea ideilor

şi-au pierdut strălucirea. Diferitele
scene se petrec pe m a l u l lacului
(cum Cehov a scris), pe terenul de
tenis al Arkadinei (actriţă mediocră,
în luptă acerbă cu anii), în perdelele
magaziei, într-o baie igrasioasă ... în
săşi piesa lui Treplev, foarte teatral
lucrată, nu convinge că ar fi laitmo
tivul spectacol u l u i : actorii nu a u
putut imita faptul c ă... imită. Inclusiv
intervenţiile în text (chiar dacă prin
adăugarea altor fragmente cehovie
ne - replicile lrinei din Trei surori:
"
"Trebuie să trăim! , pasaje din Livada
de vişini) nu au fost prea i nspirate,
ele diminuând sensul strict al acestei
piese.
La "cursuri " am vorbit despre cum a r
trebui s ă facem critică şi, întrucât a m
constatat c ă fiecare avea dreptate î n
felul s ă u (s-a spus că fizionomia cro
nicii depinde de personalitatea fie
căruia, de tipul publicaţiei pentru
care scrie, de frecvenţa apariţiei aces
teia, de nevoia cronicarului de a-şi
sedi menta impresiile), am conchis că
o reţetă strictă nu există. Însă între
barea care a revenit la tot pasul (şi
peste care un seminar de critici
începători a r fi trebuit, poate, să nu
treacă atât de lesne!) a fost: "Ce are
voie un regizor să facă şi până unde îi
este permis să meargă? " Este însă
adevărat că era greu de presupus ca
nişte începători să găsească răspuns
unei chestiuni atât de aprig şi de
îndelung dezbătute ...
Daria Dimiu

Prenume--------�
Sex

____

Vârsta.______Ocu

Adre��-------�

Jude r-------�--��

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