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D

eşi este un om încă
tânăr - la 60 de ani
un bărbat se află,
cum se zice, in floarea
vârstei -, Emil Boroghină e
unul dintre cei mai
"bătrâni" directori de teatru
din România. A supravieţuit
la conducerea Teatrului
Naţional din Craiova nu
n umai unei revoluţii, ci şi lucru, d u pă cum s-a
dovedit, mult mai dificil schimbării guvernelor şi
nenumăraţi lor miniştri ai
Culturii; ba chiar, fapt încă
mai admirabil, a
supravieţuit feluritelor
intrigi şi maşinaţiuni puse
la cale de către colegi de-ai
săi convinşi (cu m altfel?!) că
ei ar fi mai valoroşi
cond ucători. Boroghină a
rezistat, dar rezistenţa nu a
avut deloc un preţ mic . . .
Peste ani, peste m ulţi ani,
toate acestea nu vor mai
conta însă. Istoria teatrului
va reţine doar că, la sfârşitul
secolului XX (şi, să sperăm,
ani buni din secolul
următor), scena de la
Craiova, una dintre cele mai
importante din ţară, a fost
gazda unor spectacole de
foarte înaltă calitate
a rtistică, dar şi
"ambasadorul" în întreaga
lume al artei scenice
româneşti. Şi că acestea
s-au întâmplat şi datorită
unui om nu prea înalt,
slăbuţ, cu părul argintiu,
dar cu chipul tânăr şi ochii
mereu iscoditori, un om
care n u se odihneşte
niciodată şi totuşi nu pare
niciodată obosit, un om
care se ocupă de tot şi de
toate, care rezolvă orice
problemă şi descurcă orice
încurcătură, un om care n u
s e înfurie ş i n u s e supără,
care este mereu prevenitor,
amabil şi modest. Un om, la
rândul lui, de foarte înaltă
calitate u mană.

conducător
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dramaturgia

D

acă întrebi u n critic literar cum stăm c u d ramaturgia românească, îţi va răspunde ori
că stăm prost în raport cu poezia, proza, publicistica, eseistica, critica şi istoria literară,
ori că stăm prost la modul absolut, ori că dramaturgia românească nici nu există.
Dacă, însă, îi întrebi chiar pe dramaturgi, aşa cum am făcut noi în ancheta declanşată în
numărul trecut, răspunsurile sunt mai nuanţate: stăm (adică nu mergem înainte), nu stăm
cine ştie ce, se scrie dar nu se prea joacă. Dacă i-am întreba pe aceiaşi critici dacă, în trecutul
mai apropiat sau mai îndepărtat al istoriei noastre literare, dramatu rgia a fost la fel de bună
ca poezia, proza etc., i-am pune în încu rcătură, deşi până la urmă ei ar pronunţa acelaşi ver
dict. Poate doar în cazul l u i Caragiale răspunsurile ar fi mai ezitante. De ce? Explicaţia am mai
dat-o: fiindcă dramaturgia n u se prea citeşte (nici măcar de către critici), iar criticii l iterari
merg foarte rar la teatru. Asta nu înseamnă că e cazul ca noi, dramaturgii, să dăm vina pe cri
tici. Este perfect adevărat că nu stăm cine ştie ce cu dramaturgia, dar mă tem că nici aiurea
lucrurile nu se înfăţişează mai roz. De la Cehov încoace, nu numai ruşii au stat mai prost în
ceea ce priveşte literatura dramatică, dar şi celelalte naţii . Şi americanii, dupa O'Neill, au stat
mai bine în proză, şi francezii, după Corneille, Racine şi Moliere, s-au produs mai semnificativ
în poezie, în proză, în eseistică, nici nemţii, de la Goethe şi Schiller încoace, n-au mai excelat
în opere teatrale ca în a lte domenii; cât despre englezi, punctul de vârf rămâne tot
Shakespeare. Premiile Nobel s-au dat în ultimii ani (cu excepţia lui Dari o Fo) pentru poezie şi
proză. Cu câteva tente de culoare, cam aşa stăm în dramaturgia contemporană u niversală.
Dar să nu ne culcăm pe-o ureche. Dacă poezia sau proza se scrie (fie şi numai) cu talent, dra
maturg ia pretinde mult (u neori foarte mult) meşteşug. Brăţara de aur le l ipseşte nu numai
unor autori de teatru, dar, în cazul bravului nostru popor, şi unor politicieni, oameni de afa
ceri, ziarişti. Cu talent se poate obţine poezie, atmosferă, dantelărie. Pentru o construcţie
(teatrală) viabilă este nevoie de meserie. Ca şi în acrobaţie: se pot efectua cu talent evoluţii
extraordinare la trapez, bunăoară; fără meserie şi fără exerciţiu, însă, acrobatul riscă să-şi rupă
gâtui. Su ntem, din păcate, u n popor prea talentat!
Dumitru Solomon
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Mircea Diaconu:

,,Teatrul românesc
a devenit un C.A.P.''
Pentru a afla de ce, în ultima vreme, actorul Mircea Diaconu
nu mai joacă, am încercat să ies din timpul meu şi să mă
strecor în... lipsa de timp a intervievatului. Aşa se face că dia
logul nostru s-a desfăşurat într-un spaţiu "alternativ": pe
bancheta unei maşini care ne purta de la o destinaţie la alta.
Aici, interlocutorul meu aproape că a monologat cu febrili
tate, ca şi cum de mult aştepta să-şi slobozească o greutate
de pe suflet, despre propriile neîmpliniri, aşteptări şi planuri.

M

i-aţi spus, când am stabilit
întâlnirea, la telefon, că
sunteţi un disident. În ce

sens?
Sunt un disident chiar după definiţia
termenului: cineva din sistem care se
supără pe sistem, îl critică şi încearcă
să-I modifice. Ceea ce am învăţat în
şcoală şi în prima parte a vieţii mele
profesionale nu mai văd, nu mai
găsesc în jur. Lucrurile s-au răsturnat.
Nu mă mai regăsesc în formulele,
soluţiile, estetica teatrului de azi.

Aşadar, e vorba despre sistemul teatral.
Nu mă refer la sistemul institutional,
'
care a rămas neschimbat; n u a
dispărut decât Suzana Gâdea. Meca
nismul de finanţare în care m-am năs
cut eu şi în care statul dădea totul şi
cerea - mă rog, formal - nişte obliga
uri funcţionează şi azi. Adică statul dă,
şi acum ca şi pe vremea "împuşcaţilor",
finanţare la limita subzistenţei. Însă
modul de a face teatru, scoala bună
funcţionau foarte bine fn tin�reţea
mea. Sau aşa mi se părea mie. In vre
mea dictaturii, spectacolul se baza
esenţialmente pe aluzie, pe "şopârlă",
pe mici amănunte care politizau, în
sensul mărunt de atunci. Asta părea
luptă împotriva sistemului. În 1 989 s-a
instalat o lipsă totală de criterii. Este
notoriu faptul că, vreun an după revo
luţie, nimeni nu a montat nici un spec
tacol în România. Se aşteptau unul pe
celălalt. Era o nouă clipă istorică: "Şi
acum despre ce vorbim, cum facem?".
Nu s-a îndreptat nimeni, aşa cum mi se
părea mie firesc, spre reteatralizarea
teatrului, teatru care mereu tinde să
iasă din matca sa pentru a se întoarce,
apoi, tot acolo. Eforturile care s-au
făcut în u ltimii zece ani de a ne
îndepărta de matcă, adică de traditie,
au dus la malformaţii. În ele nu mă
regăsesc. Nu mă regăsesc nici în
mega-spectacolul care "ucide" omul, îl
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exclude, pentru a da i m portanţă Şi de atunci chiar nu vi s-a mai propus
vizualului, esteticului în sine, grandio nici un rol pe care să vi-I doriţi?
sului. De-a lungul timpului, teatrul a
Ba da, dar sunt şi prea bătrân ca să-mi
stat în picioare fiindcă vorbea despre. pot permite să joc orice, să primesc
om şi problemele lui. Eu, actorul orice, sau să ratez orice. Dacă nu sunt
Diaconu, nu pot să fiu un stâlp, o bară, convins că pot "acoperi" un rol, n u mă
al o sută cincizecilea actor din două
bag în nici un ·fel. Şi, iată, am ajuns
sute care trebuie să fie toţi tunşi, raşi şi astăzi în situaţia în care, aşa .cum n u
să se mişte în acelaşi timp. Eu n u pot m a i ştim cine a fost întâi, o u l sau găina,
asta! U răsc colectivismu l sub orice nu mai ştie nimeni dacă Diaconu nu
formă. Teatrul românesc a devenit u n
mai vrea să joace teatru sau teatrul nu
C.A.P. E adevărat, doar d i n când î n mai are nevoie de Diaconu. Nici eu,
când, slavă Domnului. Există o modă. dacă mă luaţi repede, nu pot să vă dau
Aştept ca ea să treacă mai repede.
un răspuns.
Deja văd semne că începem să ne
revenim, să ne asezăm, să vorbim
Şi de când durează situaţia aceasta?
·
despre oameni.
De ani. E foarte trist, vă spun sincer.
fn al doilea rând, sunt un disident pen Am împlinit cincizeci de ani anul aces
tru că a început un fel de enclavizare a ta şi sunt mai debusolat ca de când mă
teatrului. "Bisericuţe", găşti, grupuri au
ştiu. Nici la şaptesprezece ani, când
fost, probabil, de pe vremea grecilor. mi-am ales meseria, nu am fost atât de
Acum, însă, sistemu l "bisericutelor" a îndoit, de neliniştit. Nu ştiu ce să fac cu
devenit exagerat. Nu mai contezi viaţa mea mai departe. Viaţa mea pro
decât dacă eşti într-un grup, dacă eşti fesională, că a ltfel mă descurc. Nu pot
prieten cu... sau dacă eşti agreat de ... să fac decât cu dragoste şi din
Se pare că trebuie să faci neapărat dragoste meseria asta. Eu n u sunt un
curte unui lider de grup, pe care să-I
clovn oarecare. Am intrat într-o zi în
consideri geniu. Acest lucru se sta cabina unui actor consacrat, din gene
bileşte într-o cabină de teatru, la
raţia mea, care juca un rol important
repetiţii ori la o cârciumă. Repet: e, într-un text clasic, la "cel mai Naţional"
într-o doză, natural. Dar acum feno dintre teatrele din tară. Discutam
menul a devenit dement. Societatea despre una, alta şi ei m-a certat că
românească şi-a făcut un cu totul alt mi-am trădat meseria. "Cum mi-am
top al interesului decât avea pe vre trădat-o?", l-am întrebat. "Pentru că nu
muri. Eu nu sunt deloc admiratorul joci", mi-a răspuns. l-am explicat că,
"tinichelelor" pe care le vedem peste
uneori, jucând poţi să-ţi trădezi mese
tot, pe toate canalele de televiziune şi
ria. Eu nu mai fac teatru tocmai din
în presă. Mass-media "rumegă" lucruri acest motiv: am învăţat nişte lucruri,
fără valoare, doar pentru spectaculo ţin la ele, cred în ele şi nu pot să le
sul imediat.
practic decât din dragoste. Nu pot să
"mă culc" cu oricine (persoana despre
Şi totuşi, ca să mă întorc la ce spu care vorbesc acum şi alţi colegi tocmai
neaţi mai devreme, Ghetou a fost un
râdeau de rolurile pe care le jucau
mega-spectacol în care nu aţi fost un
într-un spectacol, să zicem, controver
"stâlp".
sat). Nu sunt un mercenar.
Nu. De aceea am şi jucat cu mare fn ultima vreme, am tot zis: fir-ar să fie,
plăcere. Dar a fost o experienţă, scuip în palme şi măcar să-i ajut să se
dintr-un a numit pu nct de vedere, împlinească pe cei tineri şi talentaţi pe
ratată. Pe vremea mea, era o colabo
rare efectivă între cei care lucrau la un
spectacol. fn cazul Ghetou, această
colaborare a funcţionat un timp, după
care s-a oprit. Spectacolului îi mai tre
buia ceva ca să fie într-adevăr splen
did. Mai era puţin ...

care i-am văzut, profesor fiind în facul
tate, un timp. Să trăiască şi ei bucuriile
pe care le-am avut eu, ca membru al
l,lnei trupe, trupa lui Liviu Ciulei. fn
perioada aceea eu nu jucam table în
cabină; mi-a plăcut să citesc o carte şi
am fost foarte atent la ce se întâmpla
în jurul meu. Măcar memoria să mi-o
folosesc.
fn ce fel să-i ajutaţi?
Făcând o mică trupă. Problema ar fi de
finanţare. Toate spaţiile profesionale
sunt în mâna statului. Nu poţi să ai
acces la nici o sală decât prin combi
naţii penibile în care apar nişte con
tracte ciudate şi neclare cu directorii
de instituţii. Eu nu sunt genul acesta. O
trupă trebuie să aibă un spaţiu al ei, să
ştii că o găseşti într-un anumit loc,
publicul îşi formează un anumit reflex.
Până nu pot să am sala, mi-e foarte
greu. Dar poate, totuşi, anul acesta voi
găsi energia necesară să pun bazele
unei trupe.
Singurul lucru care mai lipseşte este
partea financiară? Vreau să spun, trupa
e închegată?
Actorii sunt tineri colaboratori de-ai
noştri de la "Carnaval 1 900". l-am cu
noscut lucrând. Visăm o echipă de
mici dimensiuni, în care actorul face ca şi noi, pe vremuri - tot ce este
nevoie. Deşi lucram în teatre mari "Bulandra", de pildă -, marile noastre
turnee, de exemplu cel în America, în
anii '70, erau făcute în regim de trupă
independentă. Noi coseam costu
mele, căram decorurile, absolut totul.
Chiar, ce se mai întămplă cu Fundaţia
"D'ale Bucureştilor"?
Păi, de exemplu, asta: formarea unei
trupe.

Deci este proiectul Fundaţiei.
Da. Fundaţia va izbuti, sper, anul aces-

fn ce fel?
Trebuia scurtat. Dar ne-am lovit cu
toţii de un orgoliu de moment, o
crispare chiar, a regizorului, care a
refuzat, pur şi simplu. Şi atunci a apă
rut o falie între el şi instituţie. Specta
colul nu şi-a trăit traiul. A fost oprit
înainte de a muri.
De ce?
Un "nu vreau" funcţiona între părţi,
între instituţie şi regizor, de dimineaţa
până seara. Asistam la o paradă de
mici dictatori care, pe "felia" lor, aveau
tot felul de reacţii bruşte.
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ta, să depăşească proiectele ocazio
nale, cum ar fi Carnavalul, în favoarea
unei activităţi permanente, cum ar fi
trupa. Dar mai există şi a1te proiecte.
Care?
Am semnat un protocol cu Primăria
Chişinău l u i pentru finanţarea unei
"Integrale Creangă". Este vorba despre
o variantă cinematografică a poveş
tilor lui Creangă.
În regia cui?
Va fi o "multi-regie": tineri profesio
nişti. Experienţa mea cu facultatea mi-e foa rte greu s-o numesc Univer
sitate, aşa cum pretenţios şi pompos
se numeşte astăzi - a însemnat şi că
am cunoscut, în faza lor de studenţie,
regizori de film remarcabili, "citiţi" şi
sensibili, cu care vreau să lucrez.
Este Fundaţia o "supapă" cu ajutorul
căreia puneţi în practică ceea ce nu aţi
reuşit în cadrul sistemului teatral, cine
matografic etc.?
Nu numai atât. Dar, e adevărat, ne
dorim proiecte atipice, care ies din sis
tem.
Ce aţi spus despre teatru e valabil şi
pentru film?
Filmul, faţă de teatru, trebuie să aibă o
piaţă, un lanţ care porneşte cu pro
ductia, continuă cu difuzarea filmului
'
pen tru ca să se încheie tot cu
producţia. Să o realimenteze. Cum, la
noi, acest lant nu functionează, e ca si
'
cum ai face n işte copii pe care îi laşi pe
un munte de gheaţă, să se descurce
singuri. Cum să o facă? Trebuie ajutaţi
să existe şi să producă. O.N.C.-ul finan
ţează "filme de artă". Ce o fi însemnând

asta, mi-e greu să ştiu. Cinematograful
american, pentru a fi cel mai bun din
lume, a trebuit să fie industrie, să pro
ducă modele sociale, umane, de com
portament şi să fie atât de util societăţii
încât să se facă indispensabil. Dacă la
noi este numai "artă", atunci singurul
spaţiu de difuzare al lui este Arhiva
Naţională de Filme. E o prostie, o sinu
cidere să excluzi spectatorul, plătitorul
din ecuaţia artistică. Cei care fac asta
sunt toţi "genii", ca şi în cazul teatrului.
Se nasc pentru a fi genii. Nu ştiu să facă
filme sau spectacole de teatru, ci
numai capodopere. Într-o ţară de
genii, e greu să respiri. Iar eu, personal,
sunt un om obişnuit. Atât. Nu mi-am
dorit si nu am făcut niciodată efortul să
fiu mai mult. E greu să reuşeşti, din
când în când, să fii normal, să ai reacţii
fireşti, să fii obişnuit. Banal, chiar. E
ceea ce îmi doresc eu. Din moment ce
publicul nu intră în calcul, eu nu contez
ca actor. Se pare că nu-i nevoie să aduc
public. Şi atunci, stau cuminte în banca
mea şi am alte idealuri. Duminica asta
mă duc cu băiatul meu să-I învăţ pes
cuitul la copcă.
Dar chiar a fost o lipsă totală de bucurii
profesionale, în viaţa dumneavoastră,
în ultima vreme?
Nu chiar totală. Au fost si accidente
fericite. Tn teatru, Ghetou este unul
dintre ele. Apoi, am jucat într-un spec
tacol al Cătălinei Buzoianu, Teatrul
descompus, cu care am plecat în nişte
turnee foa rte interesante, cu regim
special, în spaţii francofone: Elveţia,
Franţa, Belgia. Am jucat în limba
franceză şi am depăşit nişte complexe
- hai să le spunem aşa, deşi este
exagerat-, nişte bariere. Acum ştiu că
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putem face spectacole de export.
Acesta e un alt lucru la care mă gân
desc şi care mă frământă. Cu această
mică trupă pe care mi-o doresc vreau
să fac niste tu rnee externe, nu în
regimul cunoscut al marilor turnee
româneşti care "merg" pe schimburi
culturale şi pe diurnă plătită de stat,
pentru care e o afacere păguboasă
(sigur, cu un beneficiu de imagine).
Pur şi simplu o trupă în regim de con
tract. Nouă, cu Teatrul descompus, ni
s-a întâmplat să intrăm în stagiunea
unor teatre serioase din străinătate. Tn
teatrul elveţian am jucat vreo trei ani.
La Marsilia, o săptămână.
Tn fi lm, am l ucrat cu Nae Caranfil
(Asfalt Tango- n.n.). Filmul nu a fost o
capodoperă, o spun eu, în primul
rând, ca să nu se sperie nimeni, ci un
lucru profesional, foarte bine făcut.
Drept pentru care a izbutit să stea vreo
patru luni pe ecranele pariziene, ceea
ce nu-i puţin l ucru.
Am auzit că scrieţi literatură. E ade
vărat?
Am debutat în 1 977. Cu cartea mea de
atunci, care se numea Şugubina, am
luat Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
proză scurtă, alături de Marin Preda,
care era premiat pentru Delirul. Din
păcate, fiind preponderent actor în
timpul care s-a scurs, mi-a fost foarte
greu să scriu.
Şi acum?
Mi-e greu în continuare, pentru că
viaţa e foarte dificilă, nu apuc să strâng
suficienţi bani pentru familie, alerg ca
un disperat şi nu-mi ajunge timpul.
Mirona Hărăbor

Nativ

sau
Ş

alternativ

1. În ce măsură credeţi că spectacolele române ti încadrate
în categoria ,.teatru alternativ" reprezintă o direcţie estetică
şi care ar fi particularităţile ei?
2. Alternativa se referă în mod specific la dramaturgie, la
regie, la interpretare şi la celelalte componente ale specta
colului, sau la o sinteză inedită7
3. Ce a fost mai întâi: dorinţa criticilor de a asista la un
fenomen de înnoire a mijloacelor de expresie, apariţia unor
artişti cu un alt fel de talent, plictiseala publicului faţă de

formele tradiţionale?

4. Există un public alternativ? Dar o critică alternativă?

5. Festivalurile, colocviile, articolele dedicate fenomenului
alternativ par a defini clar adversarul: teatrul academic
tradiţional, minor realist, critica îmbătrânită care îl apreciază.
E mai puţin clar din cine şi din ce este constituită alternati
va. Care sunt spectacolele şi artiştii care o reprezintă? Şi cine
îi sunt teoreticienii?
6. Ce tradiţie continuă şi ce tradiţie neagă teatrul alternativ?

îşi dea seama că e "alternativ" d upă cialii, dacă se poate "monştrii sacri"
ce i se spune (pe câteva voci) acest monumentali, înţepeniţi pe scândura
l ucru, după ce a prezentat "cel mai scenei sau în birourile marilor teatre
Radu Afrim
controversat" produs a rtistic di ntr-un
muribunde. Dar şi aceştia se constitu
festival de gen (cei care organ izează
"Activarea simţurilor
ie într-o alternativă, e d rept, mai
atrofiate"
la noi astfel de festivaluri sunt real puţin stridentă: alternativa la teatrul
mente curajoşi). Ai voie să constaţi că viu. Probabil, aceştia se consideră
1. Oricărei tentative de înregimenta faci spectacol alternativ d upă ce ţi-ai
adversarii noştri. Deşi, când vorbesc
re estetică a prod ucţiilor alternative i
dat seama că ai "activat" în câţiva despre "ai noştri", nu ştiu exact la
se dă numele (nefericit) de "alterna spectatori simţuri de mult atrofiate.
cine mă gândesc. Ştiu doar că som
tivism". Dacă cineva doreşte să fie 2. Pot răspunde referindu-mă la
nul experimentului naşte monştri.
martorul sfârşitului mişcării alterna experienta mea din zona considerată Cât despre teoreticieni, s per d i n
tive nu trebuie decât să "di recţi alternati �ă . În momentu l de fată
suflet s ă n u existe prea mu lţi care să
oneze" estetic aceste experimente. exersez un freestyle bazat
e facă fixaţii pe alternativă. Cel puţin,
Pentru mine e clar că în acel moment a m estecu l unor form u l e estetice nu pe alternativa mea. Alţi regizori
voi trece la teatrul cel mai care, aparent, nu pot face casă bună
n-au decât să-şi angajeze teoreticien i
sta nislavskian cu putinţă. Cred că împreună. E într-un fel o lecţie de
(adevăraţi!) şi să le dea ju mătate din
artistul i m pl icat într-un spectacol
"anti-rasism" estetic pe care mi-o dau salariul lor de regizori alternativi.
perceput ca alternativ devine total în primul rând mie şi trupei cu care 6. Teatr u l (meu) a lternativ neagă
neinteresant în momentul în care îşi
lucrez. Apoi, celor care au chef s-o tradiţia pl ictiselii în sala de spectacol
propune cu insistenţă să facă artă
primească. Sti l u ri le p u re, izolate, şi mizează puternic pe repunerea în
alternativă. Frumos ar fi ca artistul să ; i m u n izate n u mă i nteresează. drepturi a tradiţiei magicului. A subli
Alternativa nu are nici o legătură cu
mului unei bucurii primare. Ferită de
dramaturgia, veche sau nouă. Cu atât (pseudo)intelectualizări. Nu am sen
Radu Afnm, Bluescape:
mai mult cu cât comunicarea prin timentul că alternativa mea continuă
non-Stanislavsk1 vegetal
cuvânt n u prea e alternativă (deşi
ceva anume. Cred că ea deschide
Cehov, în lectura mea, sună cumplit 1 ceva, însoţind altceva.
de alternativ!).
1
Anca Bradu
3. Mai întâi a fost inocenţa. Care s-a
pierdut în momentul în care a venit !
"0 ·formă a kilometrului
regizorul şi a zis trupei: "Începem i
zero"
repetitia la noul spectacol cu lectura
textul u i". în acel moment l umea a
1. Nu cred că la această oră în peisajul
putut să-şi ia adio de la spectacol.
teatral românesc se poate vorbi de o
4. Public a lternativ ... sună a muzant.
mişcare de teatru alternativ. Dacă se
Deşi m ulţi aspiră la eticheta asta. întâmplă pe ici-pe colo, ea se con
Ceea ce nu e rău deloc. Acest public fu ndă, de cele m a i m u lte ori, cu
există, îl simt în spectacolele mele, ţin
iniţiativa particulară a unui grup sau
la el şi îl doresc din ce în ce mai exi altul de artişti care realizează specta
gent. Critică alternativă ... asta nu mai
cole în regim privat. Evident însă că,
sună la fel de amuzant.
la nivel estetic, diferentele nu sunt
5. Se pare că "adversitatea" e
majore faţă de producţ{ile mai cura
conştientizată şi întreţin ută de cei joase care pot fi văzute pe scenele
"ne-alternativi" care, evident, sunt o trad iţionale. D u pă părerea mea,
majoritate (copleşitoare!), sunt ofi- există doi creatori români de la care

Creatorii
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s-ar putea reclama o mişcare artistică 1 tradiţiile şi, de asemenea, le neagă pe
a lternativă. Aceştia sunt Cătălina toate, fiind în acelaşi timp de o inge
nuitate cât mai apropiată de Paradis.
Buzoianu şi Silviu P u rcărete. Însă
spectacolele lor marcante au i m pus
Mircea Cornişteanu
deja u n stil care, prin personalitatea
inconfundabilă a celor doi artisti, a
"Uit de mine, de amantă,
·
devenit aproape clasicizant.
de necazuri, de tradiţie"
În rest, cred din ce în ce mai puternic
în ideea că u n fenomen teatral alter
1. Nu cred că este vorba despre o
nativ nu poate fi născut decât de cre
atori d i n a lte zone ale l i mbaj u l u i direcţie estetică, ci despre o încer
artistic: plasticieni, coregrafi, muzi care de "implementare" în teatrul
românesc a unor spectacole de tipul
cieni, arhitecţi ş.a.
Teatrul alternativ se poate naşte ca o 1 "off" sau "off-off"-Broadway, exis
alternativă la limbajul consacrat al tente în mai toate marile capitale cui
I t u rale ale l u m ii, cu particularităţi
teatrului.
2. Întrebarea contine în sine multi comune tuturor acestor producţii:
tudinea răspunsuri lor care pot fi date. trupe tinere şi, în general, foarte
Dacă una din componentele specta restrânse ca n umăr, decoruri şi cos
colului îşi propune o inovaţie absolută, I tume sumare şi puţin costisitoare;
automat celelalte componente se sub 1 preferinţa pentru spaţi ile aşa-zis
ordonează, alternativ sau vectorial, 1 "neconvenţionale" (adică, de obicei,
nefolosite ca locuri de prezentare a
reperului provocării originare. Ineditul
u nor spectacole), alegerea mai cu
sintezei se naşte în mod natural.
seamă a unor texte inedite, cel mai
3. Găina. Sau poate oul?!
4. Publicul, cum, de a ltfel, cred că şi adesea ale unor dramaturgi contem
mişcarea critică, îşi capătă identitatea ! porani nejucaţi sau la început de
în funcţie de oferta care i se face.
Contează ca oferta să fie clară, puter
nică, incitantă si atasantă. Totul e ca
oricare dintre ce le d o uă organisme vii
să nu se declare aprioric imune la
"maladia" pe care încă n u o cunosc.
5. Nu ştiu ce să răspund. Întrebarea
mi se pare ambiguă. Conţine o tensi
une secretă, un conflict între "profe
sioniştii" teatrului, care s-ar putea să
fie singurii vinovaţi pentru peisaju l
teatral închistat, trist ş i bătrânicios pe
care, nesatisfăcuţi, îl vedem cu toţii.
Cred că alternativa nu se poate naşte
decât sub zodia unei nevoi acute de
autentic, într-o zonă l iberă de preju
decăţi. Poate că ar trebui instituită o
formă a kilometrului zero, aşa cum
s-a întâmplat pe vremuri în Piaţa Uni
versităţii. Atunci, poate, fenomenul
îşi va defini în mod natural şi "vic
timele", si "călăii".
6. Teatr u l alternativ continuă toate
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drum. În general, "teatrul alternativ"
este practicat de actori, regizori, dra
maturgi etc. care n-au avut sau au
acces restrâns pe scenele "nealterna
tive".
2. "Alternativa" se referă, cred, la
toate componentele teatrului, şi ea
este o reacţie normală a celor care
vor să se afirme, dar care încă nu au
reuşit. Am convingerea că orice dra
matu rg, regizor, actor, scenograf,
com pozitor etc. abia aştea ptă să
scape de "alternativă", cu condiţia
să-şi găsească u n loc în partea opusă.
3. N u este vorba de nici u n alt fel de
talent. Orice adevărat talent aduce
cu sine ceva nou, original. Se face
teatru foarte prost "alternativ" şi
excelent "tradiţional", şi i nvers.
Talentul salvează orice, şi dacă u n
g r u p de o a m e n i talentaţi fac u n
spectacol, acesta va purta pecetea
harului lor, fie că se joacă într-o hală
dezafectată, într-o pivniţă sau la
Comedia Franceză ori la Taganka.
Publicul nu poate fi p lictisit de
formele tradiţionale (poate doar o
mică parte a l u i), ci n u mai de specta
colele proaste.
Sunt nenumărate spectacole proaste,
alternative şi ne..., care alungă pu
blicul, la fel cum sunt şi altele, bune,
care-I atrag, din ambele feluri. Cred,
însă, că nimeni nu are dreptul să vor
bească în n umele publicului (fără a
greşi grav). Există, din fericire, public
pentru toate genurile de teatru, în
afara celui... plicticos.
4. La prima întrebare am răspuns mai
înainte. La a doua: cred că există cri
tici, din toate generaţiile, care sar
peste cal fie atunci când salută "alter
nativa" fără nici o rezervă, fie atunci
când o resping fără nici u n motiv. În
genere, critica "altern'a tivă" este o

critică de "gaşcă", de susţi nere a
tinerei generaţii, practicată mai ales
de unii critici (sau de cetăţeni care se
cred critici) de o vârstă destul de
fragedă (sau care au nostalgia acestei
vârste) şi care, cu notabile excepţii,
laudă tot ce nu este instituţionalizat
şi înjură aproape tot ce este.
5. Parcă nu ştiţi!
6. Mişcarea alternativă, nu numai cea
din teatru, continuă tradiţia glorioasă
(fără ironie) a tuturor acelora care
încearcă să aducă u n suflu nou în
artă. Euripide a fost şi el u n "alterna
tiv", raportat la Eschil. Dacă nu în
cearcă să nege tot ce s-a făcut până
la ea şi să facă a ltfel cu orice preţ,
chiar cu acela al schimbării de drag u l
schimbării, alternativa este u n feno
men normal şi necesar. Personal,
sunt gata să admir u n spectacol jucat
de necunoscuţi, cu o piesă a unui de
butant, jucată într-o orezărie, unde
stau în a pă până la genunchi, în miez
de noapte, pe viscol, la l umina l unii,
cu condiţia să simt ceva în zona ini
mii - nu un infarct, ci emoţie. Dacă
mă emoţionează un spectacol, uit şi
de mine, şi de amantă, şi de necazuri,
şi de tradiţie. Şi de alternativă!

Dragoş Galgoţiu
"Exerciţiu de imaginaţie"
1.

Teatrul alternativ reprezintă, cred,
un exerciţiu de adaptare a limbajului
teatral la sensibil ităţile timpului
prezent. Estetica diverselor tentative
sau forme de teatru alternativ este în
mod firesc individualizată, marcată
de personal itatea şi de cal itatea
artiştilor implicaţi. Riscurile şi difi
cultăţile asumate, atât cele organiza
torice cât şi cele de natură subtilă,
provoacă, desi g u r, o atitudine de
agresivitate artistică şi radicalizează,
de cele mai m ulte ori, actul teatral.
Această "radicalitate artistică", indife
rent dacă e hrănită de experienţe ar
tistice importante sau de nelinişti ju
venile, are ca efect vitalitatea gestu
l u i teatral şi interesul pentru reani
marea comunicării teatrale.
2. Alternativa, pentru a se manifesta,
trebuie să se bazeze pe independen
ţă organizatorică. Reinventarea co
d u rilor teatrale afectează însă toate
compartimentele de creaţie.
3. Cred că fenomenul teatral a fost
mereu viu, împotriva eforturilor care
s-au făcut de a-1 fixa, de a-1 închide în
reguli şi norme. Transformarea feno
menului teatral e activată de funcţia
pe care teatrul o poate avea în co
m u nitate, dar şi de sensibilităţi artis
tice individuale. Au fost mereu "pi
loţi de încercare", tot aşa cum au fost
şi fenomene de anchiloză şi seni l i
tate artistică, capabile să sti m u leze
"dori nţa de zbor". Iar spectacol u l
acestor încercări, n u toate reuşite,

face parte d i n jocul creativităţii tea
trale.
4. Cred că nu există acum o c ultură a
receptării teatrale şi nu mai există u n
i m portant segment de public d e
teatru stabil. Confuziile, neîncrede
rile şi apatia ce marchează societatea
românească ating în mod firesc şi
publicul de teatru. Spectatorii par
ticipă alături de artişti la refacerea
statutul u i pe care teatrul îl poate
avea în viaţa comunitară, iar specta
colele de teatru alternativ îşi îndepli
nesc rolul în cadrul acestui fenomen.
Critica alternativă poate fi seismo
graful acestor căutări.
E însă firesc să existe atât forţe de
stimu lare cât şi de respingere în
ra port cu reaşezarea fenomen u l u i
teatral.
5. Orice mişcare de înnoire estetică
se raportează la uzura formelor pre
cedente. Iar uzura, îmbătrânirea 'si
moartea sunt fenomene pe care
ajungem să le acceptăm şi pe care le
trăim. E, într-adevăr, mai puţin clar
cum va arăta secolul următor. Ştim
doar cum au arătat cele care au tre
cut. Majoritatea formelor de teatru
alternativ reprezintă încercări mar
ginale, interferenţe cu alte arte şi
chiar expresii nevrotice ale unei
dezordini existenţiale. Acest exerci
ţiu de imaginaţie asigură însă, cel
puţin teoretic, şansele a pariţiei unor
noi forme de echilibru. Cine se ocupă
cu asta? Care sunt spectacolele şi
artiştii? Formele alternative se prac
tică în mod cu rent i n d iferent de
conştientizarea acestui fenomen, dar
grupările de artişti care lucrează pe
baza unor programe coerente şi mai
ales fun da mentele teoretice sunt
extrem de rare, din păcate.
6. Teatrul alternativ continuă, cred,
atitudinea de creativitate şi dorinţa
de comunicare, care au generat toa
te formele cunoscute de manifestare
teatrală, şi neagă cultura de tip mu-
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zeal, indiferenţa faţă de sensibilitatea
şi neliniştile timpului prezent, uzura
şi neputinţa formelor moarte!

Theo Herghelegiu
"lncă merită să mori
pentru o idee"
1. Teatru l alternativ d i n România
este, încă, o man ifestare artistică
firavă. Sau, mai corect spus, o mani
festare prea tânără. Prea crudă, ca să
putem vorbi despre o "categorie es
tetică" în deplinătatea responsabili
tăţilor i mplicate de această sintag
mă. Când spun "firavă" sau "crudă"
n u mă refer decât la faptul că prea
puţin timp a trecut de la primele în
cercări "alternative" ca să enunţăm
j udecăţi de valoare la adresa lor, cu
siguranţa că nu ne pripim sau că nu
facem oarece confuzii. Totuşi! Di
recţia estetică ar putea fi definită ca
una a teatrului minimal, având câte
va puncte de reper, şi anu me:
a) orientarea repertoriu l u i către o
problematică foarte "imediată", care
să fie extrasă d i n viaţa comunităţii şi
să i se adreseze direct acesteia;
b) abordarea publicului ca element
viu, ca-participant la actul artistic;
c) cât mai scăzuta dependenţă de u n
spaţiu a n u me; scenografie m u lti
funcţională, minimală;
d) tendinţa de a folosi disponibilită
ţile partici panţilor (actori) în cât mai
inedite şi variate încercări;
e) interdisciplinaritate (dans, muzică,
arte vizuale).
2. După opinia noastră, alternativa se
referă la o sinteză inedită; la o propu
nere care să conţină toate elemen
tele amintite (dramaturgie, regie, in
terpretare etc.) într-o formulă "altfel".
Dar acest l ucru, acest tot nu este
posibil dacă fiecare palier în parte n u
reprezintă la rândul s ă u o "mică" al
ternativă în organismul "marii" alter
native. Nu cred că l ucrurile pot fi dis11

�

.,."_

...

ociate transant; fenomenul cauză
efect este reversibil în cazul dat, iar
relaţia de intercondiţionare în struc
tura-mamă functionează multidirecţional.
3. Probabil că lucrurile au cam coin
cis. Personal, îmi amintesc de o rela
tivă suprapunere a acestor trei fac
tori (artişti, public, critică) în momen
tul când am decis să "inventăm"
Teatrul Inexistent, adică ... acum un
a n şi ceva. Desigur, noi eram artiştii
care voiau altceva, dar care simteau
sau chiar ştiau că şi publicul aştea ptă
altceva şi, foarte curând, critica ne-a
întărit convingerea că şi în ceea ce o
privea expectativele erau aceleaşi.
Dacă a r trebui totuşi stabilit u n top,
presupun că publicul a fost primul
·
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care a strâmbat d i n nas şi ne-a obli
gat pe noi, ceilalţi, să operăm o tur
nură de situaţie.
4. O critică alternativă există, fără
îndoială, şi acesta este un punct forte
al întregii mişcări, mai ales că avem
de-a face cu un fenomen încă tânăr,
aşa cum am mai spus.
U n public alternativ...?! N u cred. Cred
că există doar un public mai deschis,
care merge cu aceeaşi plăcere şi la
"Bulandra", şi la "Nottara", şi la Tea
trul Act, şi la Teatrul Luni, sau în
Rotonda M uzeului Literaturii Româ
ne şi se bucură ori de câte ori are
ocazia să trăiască o emotie autentică;
şi există publicul snob, s au dezinfor
mat, sau pur şi simplu leneş, care n u
v i n e s ă vadă teatru alternativ din
varii motive: fie n u ştie ce-i ăla, fie i
s-a spus ceva de genul "experimen
talii ăştia sunt jalnici, dragă; mai bine
ieşi la un suc, la Capşa", fie nu află
despre prog ra m u l spectacolelor
pentru că n u citeşte revista "Şapte
seri", fie pentru că noi, românii, sun
tem a l naibii de conservatori, de
comozi, şi de refractari la nou, fie
pentru că omul din România anului
2000 se gândeşte că la "teatru' pri
vat" costă biletul de te usucă, fie pen
tru că în anumite medii e mai de bon
ton să spui "am fost sâmbătă la
Naţional, la Sala Mare" decât să te
lauzi cu "am văzut un spectacol în
parcul Herăstrău" ...
5. Bingo! O întrebare de 1 000 000 de
puncte.
După răspul)sul la această întrebare
se forează adânc de oarece vreme şi
nu toţi ne-am declarat satisfăcuţi de
el.
N u ştiu care e lista cu toţi "alterna
tivii" României. Tot ce pot să fac este
să citez nişte n ume, nişte denumiri şi
nişte titluri, care, puse cap la cap cu
alte informatii, mult mai consistente
decât ale mele, să aibă în final u n
sens:
Teatrul Act - Marcel lureş
Teatrul "La M uzeu " - Saviana
Stănescu
Teatrul Luni de la Green Hour-s Voicu Rădescu
Teatrul Masca - Mihai Mălaimare
Compania off-off - Alice Barb
Teatrul F ă ră Frontiere - Mihaela
Sârbu
Compania 777 - Theodor-Cristian
Popescu
U nderg ro u nd de la Teatrul Ariel,
Târgu-Mureş - Alina Cadariu
Centrul pentru specularea inteligen
ţei, laşi - Ion Mânzatu
Teatrul Inexistent - Theo Herghe
legiu.
Acestea sunt n işte personalităţi artis
tice şi juridice care funcţionează în
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ultimii nouă-zece ani în afara unui
sistem academic.
La întrebarea "Cine sunt ei?" se poate
răspunde însă şi pe partea "senti
mentală", iar aici am putea să ne
întindem l a un adevărat roman.
( N u ma i să descri u pe scurt zece
membri d i n trupa noastră, cu aspi
raţii şi credinţe, mi-ar lua pe puţin
şaizeci de pagini!)
Bref: ei sunt artişti rebeli, curajoşi,
inocenţi şi gata de l uptă, care nu-şi
"vegetează" existenţa şi care ştiu un
lucru: merită să mori pentru o idee...
Sună patetic?! Se poate. Dar aşa e.
Cât despre teoreticienii alternativei. ..
eu n-am citit încă nici o carte pe tema
asta şi nici n-am auzit de publicarea
vreunei exegeze în domeniu. Dar, e
drept, la diferite festival u ri şi colocvii
am ascultat m ultă teorie proferată de
diverse n u me i mportante din teatrul
românesc. Dezbateri i nteresante,
puncte de vedere fierbinţi etc. Cei
care au făcut lumină prin discursurile
lor pe tema "teatrul alternativ" sunt
unii şi aceiaşi cu cei care alcătuiesc
aşa-n u m ita
critică
a lternativă.
Dacă-mi este permisă sugestia, aceşti
oameni ar trebui să ţină prelegeri de
o foarte extinsă audienţă, pentru că
din nefericire - românul nostru este
îng rijorător de nei nformat şi în acest
sens.
6. Nu ştiu dacă teatrul alternativ con
tinuă o tradiţie anume sau neagă
vreuna în mod special. El seamănă
u n pic cu commedia dell'arte, u n pic
c u teatrul lui G rotowski (a doua
perioadă), u n pic cu teatrul experi
mental d i n anii '60 (în Vest)...
Ceea ce ştiu însă exact e faptul că
teatrul alternativ nu se sfieşte să ia
tot ceea ce este bun di ntr-o tradiţie şi
să nege cu dezinvoltură tot ceea ce
este prost sau desuet în cadrul
aceleiaşi tradiţii. El a ieşit din sistem
d i n pricina u n o r i ncom pati bil ităţi
care-I obstrucţionau. De aceea nu
acceptă obstrucţii şi cam refuză com
promisurile.
De asemenea, nu cred că teatrul
a lternativ a re preferinţe pentru
vreun curent dramatic anume. Tot
ce-şi doreşte este să fie viu şi iubit.

Ion Mircioagă
"Totul este altfel,
dar neschimbat"
La mijlocul anilor '40 se juca în sala
Colegiului Sf. Sava u n Macbeth care,
spune istoria teatru l ui, contrazicea
evident ceea ce se întâ mpla pe
scenele româneşti. Reprezentaţiile în
chestiune nu le excludeau pe altele,
din simplul motiv că n u aveau cum:
în cultura contemporană, privilegiul

ca (Bizarmonia), mişcarea (Costume
le! , Toujours l'amour);
d . se bazează pe u n text care aparţine
u n u i alt gen l i terar decât teatrul
(Levantun.
3. Oricare dintre cauzele enumerate
în întrebare se poate constitui în
impuls pentru teatrul alternativ.
4. Există oameni care nu calcă pe la
teatrul instituţionalizat pentru că nu
le-a plăcut niciodată sau pentru că
s-au plictisit de el. Există alţii care
frecventează teatrele de stat, dar şi-ar
dori şi altceva. Toţi aceştia formează
un potenţial p u blic alternativ. De
asemenea, există critici care încura
jează u n a sau mai m u lte d i recţii
menţionate la punctele 1 şi 2.
5 . O parte dintre artişti se regăsesc în
chip de creatori ai spectacolelor sau
conducători ai structurilor indepen
dente menţionate la punctele 1 şi 2.
•..

excomunicărilor îl au fie politicienii
(brrr!), fie posesorii de ban i (vaai!).
Totuşi, în termenii discuţiei lansate
de "Scena", montarea putea fi socoti
tă o expresie a teatrului alternativ,
căci oponenţii realizatorilor erau "cri
tica îmbătrânită" şi "teatrul academic
tradiţional, minor realist".
Di ntre spectacolele pe care le-am
văzut a n u l trecut, două continuă
eforturile de a nega imitaţia măruntă
şi corectitudinea ca reflex al obişnu
inţei: I l uzia comică de Alexa ndru
Darie şi Aşa este (dacă vi se pare) de
Vlad Mugur. Virtuţile cutiei italiene
sunt resuscitate, urmărindu-se crea
rea unui spaţiu u nic, care permite
m ultiple tangenţe dinspre zona pub
licului înspre opera de artă; decorul
este citat prin înfăţişare directă sau
prin jocul oglinzilor, creaţiile actori
ceşti desenate, cu puţine excepţii,
între coordonatele verosimilului folo
sesc tot procedeul ghilimelelor, pu
nând astfel în discuţie mai m u lte
ipostaze ale realităţii; muzica clasică
coagulează coloanele sonore şi îşi
depăşeşte funcţia de a crea atmos
feră, intervenind în substanţa epică
aidoma unui personaj.
Acestea fiind datele, putem afirma că
teatru l a lternativ româ nesc este
postmodernist şi că se particularizea
ză prin rigoarea în construcţie şi prin
folosirea cu fantezie a semnelor tea
trale.
Moli psindu-ne stil istic, îl lăsăm pe
Farfuridi să îşi frece mâinile, satisfă
cut şi emoţionat: "Daţi-mi voie, alter
nativa se referă la sinteză, căci totul
este altfel, dar nimic nu s-a schim
bat... (râsete şi sâsâituri in partea unde
sunt dascălii)". Spectatorii nu s u nt
înjuraţi, actorii nu decapitează te
mi ri-ce orătănii, iar criticii nu sunt
înghesuiţi printr-un colţ de bucă
tărie. Artiştii care constituie alternati-

va îşi moşesc opera prin acumularea
subtilităţilor de expresie şi astfel îşi
violentează publicul în plan emo
Jional şi îl implică în mişcarea ideilor.
I n mod normal, teoreticienii scriu
(sau vorbesc) despre artişti. Uneori e
posibil ca şi artiştii să-şi spună păre
rea despre teorie. Mi se pare, însă,
inoportun ca un regizor să comente
ze ce fac cronicarii. Totuşi îmi în
gădui să afirm că scena româ nească
a anului 2000 este în mare măsură
datoare eforturilor făcute de critici
pentru a impune forme teatrale cât
mai d iverse. Poate că, uneori, de dra
gul ineditu lui, s-a exagerat, conside
rându-se că tot ce este nou este
valoros.
Sigur că există o "critică alternativă";
altfel, un singur critic ar fi suficient.
Cât despre public, el e sau nu. Nu îmi
dau seama cine (sau ce) ar putea
înlocui spectatorii de teatru ...

Theodor-Cristian Popescu
"Departe de locul comod"

1-2. Personal, încadrez spectacolele

româneşti în categoria "teatru alter
nativ" dacă îndeplinesc cel puţin u na
dintre următoarele conditii:
.
a. sunt create în alt cadru decât cel al
unui teatru de stat c u trupă fixă
(Teatrul Act, Compania Teatrală 777,
Teatrul Inexistent etc.)
b. se desfăşoară în alt loc decât pe
scena unei instituţii specializate în
găzd u i rea spectacolelor (Green
Hours, Back Stage, Muzeul Literaturii,
în aer liber etc.);
c. reprezintă o direcţie estetică ce
încearcă să acorde, în mod evident,
primatul unei a lte com ponente a
spectacolului de teatru decât cuvân
tul, şi anume imaginea (17 acte cu
Piet Mondrian, Picasso - outlandos
d'amour), dansul (DaDaDans), muzi-
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Teoreticieni îi sunt toţi aceia care se
pronunţă argumentat pentru exis
tenţa unor spectacole precum cele
pomenite la pu nctele 1 şi 2.
6. Teatrul alternativ continuă tradiţia
spiritu l u i nonconformist, indepen
dent, curajos şi o neagă pe aceea a
"main stream-u l u i", a oficialul ui, a
locului comod şi călduţ.

•· --_....
Producători=
Radu Macrinici
"Negarea teatrului mort"

1. Încercând să evit clasificarea în stil
"gordian", d u pă care ar exista teatru
tradiţional şi teatru alternativ, nu pot
trece totuşi cu vederea apariţia în
teatrul românesc a unor noi forme de
expresie teatrală, care prin a lte locuri
au ajuns deja la decadenţă (după
părerea unora). Dar, cum spiritul de
avangardă nu poate fi decadent, ele
functionează si se n umesc: teatru
dan s, teatru- i nstrumental, teatru
fizic, teatru-poetic, teatru-psihana
litic, ineta-teatru, teatru-i magine (!),
reprezentând n u una, ci mai m ulte
directii estetice. Care ar fi acestea?
Relu aţi spre lectură lista de mai sus şi
le veţi descoperi în mai puţin de u n
minut.
2. Cuvântul "alternativ" se referă în
primul rând la spectacolele aparţi
nând modalităţilor de expresie tea
trală amintite mai sus. A descoperi o
scenografie alternativă într-un spec
tacol cu o regie clasică, pe un text
alternativ interpretat tradiţional de
către actori, mi se pare o i n utilă

�
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rătăcire într-un labirint speculativ.
Din toate câte puţin. În ceea ce
mă priveşte, ca d i rector al Festiva
lului Internaţional de Teatru Necon
venţional "ATELIER" de la Sfântu
Gheorghe, am încercat să propun o
modalitate (din m u ltele câte există)
de recuperare într-un cadru insti
tuţionalizat - e vorba despre un festi
val internaţional a l experienţelor
novatoare din teatrul secol ului a l XX
lea, interzise sau prezente sporadic în
viaţa creatorilor şi publicului d i n
România. După şapte ediţii, efectele
sunt dintre cele mai benefice (aici
răspund şi la următoarea întrebare):
emanciparea repertori u l ui unor tea
tre obosite, contaminarea cu spirit
nonconformist a creatorilor, publicu
lui şi chiar a criticii, care a venit la
Festiva l u l "ATELI ER" şi pentru "a
învăţa" să scrie ( pe viu) despre
teatru-dans, meta-teatru sau teatru
instrumental şi, nu în ultimu l rând,
scoaterea din postura de Cenuşă
reasă a acestui gen "altfel" de a face
teatru.
5. Întrebarea mă nelinişteşte puţin
deoarece conţine cuvântul "adver
sar". Adversarul oricărei forme de
expresie teatral ă e teatru l prost.
Diferenta
' n u înseamnă adversitate, ci
comple mentaritate. Simpla aparte
nentă la un anume mod de a face
teat �u nu dă nimănui certificate de
valoare. Cunosc "artişti" care cred că
fac teatru alternativ, când de fapt îi
compromit consacrarea, cum, de
asemenea, cunosc critici care scriu
doar despre teatrul alternativ pentru
că au lucrat prea puţin cu abece-

3-4.
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d a ru l . Cât priveşte numele cele mai
reprezentative, ele sunt (am să-i citez
pe cei "bântui ţi" constant de microb):
Alexan d ru Toci l escu, Dan Pu ric,
Horatiu M i h a i u , Vava Stefănescu,
Geor e Ciolpan, Răzv a n Mazi lu,
Theodor-Cristian Popescu, Fl orin
Fieroiu (care, de cele mai multe ori,
sunt şi propriii lor teoreticieni).
6. Teatrul a lternativ continuă tradiţia
avangardei europene (ai cărei naşi
su ntem şi noi, românii) şi o neagă pe
cea a teatrului mort (ca să-I citez şi
eu, în sfârşit, pe Peter Brook).

g

Al ina Moldovan
şi Mihai Iancu
"Refuzul mediocrităţii
şi al închistării"
Motto
Criticii au creat o magmă de confuzii.
Pentru mine nu există nici o diferenţă
între teatru şi cinema. Aşa că am să le
numesc pe ambele arte - teatru.
Pen tru că teatrul vine mai întâi.
Amândouă au acelaşi scop: să dea
posibilitatea unui grup de oameni să
trăiască În comun anumite lucruri care
degajă o energie foarte puternică ..
(Peter Brook, i nterviu realizat de
Nicolae Opriţescu, Seco l u l 20,
nr. 1 -2-3/1 97 1 , p. 267)
.

Teatrul nostru va fi un teatru al străzii,
adresat celor care nu intră niciodată În
teatru. (Ju l ian Beck)

1. Teatru l alternativ românesc este o
mişcare care se află la început de
drum. El este sinonim în România
(deocamdată!) cu companiile inde
pendente.
Com paniile independente încep să
g â ndească mult mai modern rol u l
actual al teatrul u i . E l e a u început să
răspundă u n o r necesităţi sociale,
schimbând tipuri de montare, răs
tu rnând a n umite concepte tradiţio
nale de teatru, inclusiv pe acela de
spaţiu de joc. Ideea de turneu, ideea
de a realiza spectacole uşor transpor
tabile, element neimportant pentru
teatrele i n stitutionale, favorizează
pa rticiparea la evenimente interna
ţionale. Şi, poate, mai i mportant este
următorul fapt: companiile indepen
dente pot promova mult mai puter
nic teatrul şi pot atrage noi spectatori
prin prezenţa lor în oraşe fără insti
tuţii teatrale profesioniste, putând
ven i mult mai aproape de potenţialul
spectator.
2. Alternativa înseamnă colaborarea
între mai m u lte discipline artistice
într-un context teatral. Alternativa
în seamnă sch i m bare, original itate,
i novaţie faţă de teatrul tradiţional.

şabloane, şi mult mai puţin teatrul
tradiţional în sine.

Alina N eleg a-Cadariu
"Somn uşor!"
Între somn si
' trezie - ce alternativă?!
- sch izofre nie sau metadiscurs la
răscrucea dintre milenii

Înseamnă colaj, montaj, improvizaţie,
comunicare mistică, happening.
3. Nu suntem la curent cu vreo
mişcare artistică (teatrală, în special)
născută din dorinţa criticilor de a
asista la o înnoire a mjloacelor de
expresie.
4. Nu ştim dacă există o categorie pe
care să o putem numi exclusiv public
alternativ. Poate fi public alternativ
acea categorie socială, în mare
scădere în sălile de teatru traditional
şi prezentă în a lte spaţii de joc (bar,
restaurant, muzeu, pivniţă, parc etc.)
la spectacole a lternative (neconven
ţionale).
5. Producţia teatrală independentă
este extrem de dificilă în România de
azi. De aceea, să numim spectacolele
şi artiştii care o reprezintă ni se pare
cam m u lt în acest moment. Ar însem
na să punem o barieră şi să spunem:
până aici, suntem destui, ne suntem
suficienţi. Companiile independente
au probleme de organizare, pro
movare şi obţinere de fonduri mult
mai mari decât teatrul institutional.
'
Acele festival uri, colocvii sau articole
coerente şi importante dedicate
fenomenului alternativ NU îşi propun
"să ridice piatra" împotriva nimănui,

ci în primul rând să susţină (identifi
ca re, promova re, dezvoltare) şi,
poate, să ridice semne de întrebare
asu pra situaţiei actuale a teatrul u i
românesc. N u şti m ce înţelegeaţi
du mneavoastră prin "critica îmbă
trânită" când aţi folosit acest termen
dar, pentru noi, critica nu este
"îmbătrânită" sau "întinerită", ci e cri
tică sau nu e critică. Poate că ceea ce
înţelegeţi prin "critica îmbătrânită" a
reacţionat astfel şi a generat acest
conflict fals între teatru l a lternativ şi
teatrul tradiţional. Deci, teoreticienii
teatrului alternativ nu pot fi decât
teoreticienii teatrului în general, bine
instruiţi, cu o minte deschisă şi per
manent dornici de a învăţa şi de a fi
în pas cu vremea.
6. Noi credem că tradiţia (dacă îi
putem spune aşa!!!) continuată de
teatrul alternativ este dorinţa de a fi
nou, dorinţa de cu noaştere, căutarea
creatoare, inventivitatea; într-un cu
vânt, creativitatea artistică. Pentru că
TEATRU L este unul singur, doar mo
dalităţile de apropiere şi exprimare
sunt variabile şi într-o permanentă
mişcare. Cât despre ceea ce neagă
teatrul alternativ: în primul rând, me
diocritatea artistică şi închistarea în
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Admit fără nici o urmă de ruşine că
a m stat în cumpănă dacă să răspund
acestei anchete sau nu. Asta, după şi
nu înainte de lectura întâi atentă şi
apoi intrigată a întrebărilor. Era ca şi
când aş fi răspuns da la întrebarea
aia, stiti care, dormi? - ad resată unuia
cufu ndat în somn. Ca paradoxul min
cinosului perpetuu care n u poate, nu
a re cum recunoaşte că m i nte. Ca
lecţiile sofiştilor - ca răspunsurile
prin da sau nu. Ai încetat să-ţi mai
baţi mama? Poftim de recunoaşte
sau neagă ceva - oricum eşti în culpă.
Să vă fac o destăinuire: când a-nce
put Dramafest-ul, în 1 997 parcă, am
crezut că n-ar fi rău să iau, aşa, din
joacă, pulsul oamenilor de teatru la
auzul pe-atunci recent inventatului
cuplu de cuvinte, azi încă nedivorţat,
dramaturgie nouă. Pe lângă spaima
ce-am tras-o constatând că bol navu l
e în comă, am trăit u luirea de a fi
întrebată de o domnişoară plină de
zel de la Televiziunea Română, care
făcea emisiuni culturale, care este
accepţiu nea (auzi acolo, accepţi
u nea!) termenului. Ce-i aceea NOU?
Probabil că, după nouveau roman sau
noul realism italian, n u mai avem
voie să folosim cuvântul nou fără să-I
învestim, să-I înfofolim cu o estetică
aparte. Nouă, fireşte, dacă se poate.
La fel şi cu particularităţile alterna
tivei.
Nu pot fi serioasă, pe cuvântul meu
de onoare, şi nici dum neavoastră nu
se poate să fiţi serioşi! Se vede bine
că l ucrăm, aceia care vor să scape de
blestemul osificării, plictisu lui, preju
decăţilor - ca să creăm, instinctiv,
a proape biologic, organul, exerci
tând funcţia. Mimetic, cu faţa spre
modele occidentale, în care fondul
însoţeşte forma, sperând să-I gene
răm şi noi şi să depăşim maiorescia
nismul (sau dia lectica hegeliană,
dacă vreţi), taraţi de răspunderea pe
care-o avem faţă de generaţia care
vine în avalanşă, ca spre un nou '68
(parcă şi asta avea o oarecare legătu
ră cu teatrul ... ) şi care va avea nevoie
de raportări interioare pe care noi n u
le-am avut.
Acu m vreo cinci ani, într-o conferintă
de presă, un foarte faimos regizor
român care n-a făcut în viata l u i
teatru alternativ ( e vorba de d o mnul
Silviu Pu rcărete) tranşa chestiunea
a lternativei în România c u două
vorbe: N u există. Şi chiar aşa era. Tot
15
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cam în aceeaşi perioadă, tot la o con
ferinţă de presă, o regizoare foarte
fai moasă (aţi g h icit - doamna
Cătălina Buzoianu) c u o cha rismă
u nică şi o inteligenţă rafinată n u se
jena să eludeze o întrebare naivă
care ţintea la experimentul în teatru ;
prin echivalarea experimentului cu
experienţa şi specularea (graţioasă,
dar futilă) a termenilor. Nu ne interesează.
între nu există şi nu ne interesează n u
m a i rămâne n i c i o alternativă. Nici
cea socială, nici cea culturală - ba
chiar şi de cea politică mă îndoiesc
din ce în ce mai mult şi mai bine -,
nici măca r cea educatională, desi
'
acolo, în mod oficial!, s-a u născut, a u
crescut şi s-au vândut manuale alter
native. U nde vreau să ajung? Uite
aici: schizofrenia românească nu se
dezminte, căci alternativa, aia năs
cută şi nu făcută, dacă vreţi să ştiţi, n
are treabă cu instituţia, nici pe ea n-o
interesează instituţia. De aceea, vezi
bine, sunt şi eu în culpa celui care
zice da întrebat dacă doarme (în ceea
ce mă priveşte, ipostazele mele de
critic şi dramaturg, dar şi de angajată
a unui Teatru National - cu n umele,
of course! - mă p e depsesc îndeajuns
ca să-m i pot permite ded u blarea
cerută şi să fi u politicoasă, deşi,
credeţi-mă pe cuvânt, alternativa nu
e N ICIODATĂ politicoasă).
Alternativa există ca alternativă - mă

scuzaţi! şi-atât. Care sunt particula
rităţile cu lorii al bastre? Care sunt ca
racteristici l e ei? Există un public
albastru? Dar o critică albastră? Alter
nativa este agresivă. Alternativa este
radicală. Alternativa este porcoasă.
Alternativa îţi oferă noul. Alternativa
te provoacă. Alternativa te sperie.
Alternativa îţi pune în pericol convin
gerile, somnul de după-amiază, lec
turile din Iosif Naghiu, Marin Sorescu
şi Dumitru Solomon, îţi pune în peri
col casa, slujba, prostata, viaţa.
Din câte ştiu eu, în locurile a lea
binecuvântate unde există alterna
tivă, ea se dezvoltă în paralel cu insti
tuţia şi nimeni n-ar visa măcar să le
a mestece. N i m e n i n-a confu ndat
Broadway-ul c u off-Broadway sau cu
off-off-Broadway, mai a les că l a
început delimitarea s-a făcut p e cri
teriul unic a l n u măru l u i de locuri.
Spaţiu l face teatrul, spunea Martin
Essl in, şi credeţi-1, că ştie ce vorbeşte.
Nu se poate face teatru alternativ în
teatrul de secol XIX, cu fotolii de pluş
roşu (sau, rarissim, a lbastru) şi stuca
turi. Nu se poate face teatru alterna
tiv pe texte de Dan Tărchilă. ·N u se
poate face teatru a lternativ cu
prejudecăţile semănate, hrănite şi
digerate profund de o cultură care
nu cunoaşte tradiţia alternativei (pâ
nă şi avangarda, caz particular a l
alternativei, a trecut c a o boare...). N u
s e poate c a u n regizor cu convingeri

1
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academice să judece u n regizor cu
vederi alternative. Nu se poate ca un
d ra maturg ca Saviana Stă nescu
(ceee? aia nici măcar nu-i dramaturg,
vor zice aceia care nu au organ pen
tru a lternativă) sau un regizor ca
Horaţiu M i h a i u (cu u u m ? ăla nici
măcar n-a re şcoală de regie, vor
geme tot aceia) să treacă pe lângă
noi, iar noi să nu-i vedem, discro
matopsia i n telectuală endemică
fiind, a propos, tot o molimă de care
te scapă alternativa.
Teatrul alternativ înseamnă o soci
etate cu minţi l ibere, circulaţia i nfor
maţiei c u lt u ra le, acceptarea a lte
rităţii. Din toate perspectivele, inclu
siv cea rasială, politică, sexuală, relig ioasă. Alternativa este o modă, o
stare a sufletul ui, scârba şi ne-plic
tisul. Free Theatre, Bread and Puppet,
Războiu l Tomatelor în Olanda anului
Jan Fabre, grupul Baal, Living
Theatre, fringe-u l londonez, Judith
Herzberg, Sam Shepard, Freie Buhne,
La Mama, Grotowski, Vsevolov
Emilievici Meyerhold, Artaud, Sarah
Kane, Dogtroep, Osmego Dnia - cam
asta e tradiţia teatru l u i a lternativ
european şi american. La noi? Habar
n-am, credeţi-mă, să fi existat vreodată un alt tip de dedublare decât
acela schizof!e_nic. Pâ � ă şi azi regizori
.
care lucreaza 1n spaţu alternative se
grăbesc să se angajeze în teatre de
repertoriu, acolo u nde instituţia îi
înghite (şi nu-i de mirare: doar am
văzut miniştri înghiţiţi de instituţie,
d upă ce puseseră pe picioare un mi
nister alternativ, al culturii, de exem
plu ... ) - e adevărat că altfel mor de
foame - iar d ramaturgi care ar înflori
într-un c l i mat propice inovaţiei,
aventurii, experimentului se ofilesc
aşteptând recunoaşterea acolo unde
nu-i decât deşert şi fata morgana.
Teatrul româ nesc s-a tra n sformat
într-un mare cimitir al elefanţilor în
care ne i ncludem cu toţii... căci la
zece ani d upă eliberarea formală (oh,
forma din nou!) a conştiinţelor, oferta
teatrală a Bucureştiului nu e mai pre
sus decât a oricărui târg situat cu 300
de kilometri mai la vest. Las' că în
toate capitalele europene teatrele se
numără cu zecile - ele se nasc şi mor
încercând să se înalţe, să zboare... Şi
noi zburăm, asa e, doar că foarte,
·
foarte jos...
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Lăsaţi-mă deci să dorm, stimată
redacţie, şi n u mă mai necăjiţi cu
întrebări care să-mi provoace
dedublări ·schizofrenice, acolo unde
a r fi fost nevoie de u n metadiscurs. Şi
treziţi-mă fie când monştrii vor fi
atins stadiul depl inei maturităţi, fie
când organul va fi fost creat. Somn
uşor!
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Doru Mareş
,,Agramatismul ubicuu"
O. De la Paşti la Crăciun, cu Parlament
cu tot, mare scandal cu "manualele
alternative", cu zecile ele, a lterna
tivele, de a ltfel. Pe la Bobotează, u n
senator s e plângea p e u n post TV că,
în focurile "rivuluţiei", nu a avut decât
vreo trei-patru alternative. De toate
sărbătorile, în ultimii ani, artele
spaţiului mioritic dau şi ele alterna
tive la tot eşichierul. Până şi o revistă
colegă propune cu ştaif şi tot dichisul
d itamai filozofia bucl ucaşelor şi
nenu măratelor a lternative. N u mai
DEX-ul, sireacul, se plânge că alterna
tivă înseamnă posibilitatea de a
alege între două soluţii, între două
situaţii care se exclud. Şi, doar, curen
tul alternativ are urechi să-I audă.
După epidemiile de neasanat ale lui
deci ori deserveşte, mai noua epi
demie găseşte alternative cu duiu
mul, unde cu gândul n u gândeşti, de
la alternativele de praz la a lterna
tivele de chiloţi, de la alternativele de

miniştri la alternativele de "always" şi
tot aşa, într-un mândru elan agramat
şi sfertodoct. lată de ce, din respect
pentru gramatică, eu nu pricep şi n u
accept nici m ă c a r pentru u n ică
folosinţă noţiunea de teatru alterna
tiv.
Drept pentru care:
1 . 2. 3. 4. 5. 6. Da.
Bibliografie: A. Bancul cu răspunsul
"
evaziv" dat de bătrânul Ceapaev lui
tavarişci Lenin. B. Revista Scena", nr.
"
18, pag. 1 7 şi 1 8.
O bis. Ca şi deci-ul, venit d intr-o
nevoie a inconştientului colectiv (dar
propus de inconştientul colectivului)
de a conchide asupra soluţiilor opti
me d upă un regim opresiv, satanic şi
agramat, şi alternativ-ul îmi pare a
avea aceeaşi motivată dori nţă de
schi mba re rad ica lă. De reformă.
N umai că libertatea, spiritualitatea,
normalitatea nu cred că se pot acce
sa via agramatismul ubicuu. Cred că
d i recţia etică, mai repede decât cea
estetică, a prod us această excres
cenţă malig nă, născută, pesemne, în
pa uza ceţoasă d i ntre două ţuici.
Sigu r că schimbarea dorită se referă
şi analitic, şi sintetic la tot ceea ce
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înseamnă teatru şi că priveşte cre
atorul, receptorul şi comentatorul în
cadrul u n u i sistem coerent. T n orice
caz, alternativa înţeleasă ca înnoire,
ca schimbare a perspectivei coman
dat-propagand istice a şezate s u b
semnul fricii înseamnă respectarea
neabătută a singurei tradiţii viabile,
aceea a înnoirii. Căci libertatea este
înţelegerea necesităţii de a fi liber.

Sebastian-Vl ad Popa
"Suma alternativelor"

1 . Mi-e greu să cred că se mai poate
vorbi astăzi despre categoria "teatru
alternativ" şi nu, dimpotrivă, despre
teatru - tocmai ca o sumă de alterna
tive. Şi-apoi, spuneţi-mi, în�ă se mai
întrebuinţează "cadrul"? l ncă mai
"încadrăm"?
Când spui teatru a lternativ - ce se
înţelege? Se înţelege un adaos ciudat,
surprinzător, la ceva ce pare că ne-a
devenit familiar. Ei, nu cred că se va
mai putea să înţelegem aşa teatrul.
S-ar putea să ne devină nefamiliare
sau, din contră, familiare, din ce în ce
mai multe direcţii teatrale şi-atunci va
trebui să optăm, să disociem funcţiuni
culturale specifice fiecărei d i recţii.
Astfel ne vom constitui şi într-un pu
blic - printre publicurile de teatru. Iar
opţiunea noastră ne va "legitima",
într-un fel, faţă de celelalte publicuri. Şi
vom înceta să fim doar nişte spectatori
ocazionali şi otova ai unui fenomen
centralizat estetic, cum este teatrul
românesc de azi.
2. Alternativele - şi nu alternativa! - se
referă la toate componentele teatrului.
3. Mai întâi este deşteptarea din somn.
4. Nu există un public alternativ. Există
publicuri. T n România, deocamdată,
există publicuri virtuale. Cât despre
critică, spun doar atât: la ora aceasta, la
Budapesta, criticii de teatru maghiari 
nu ştiu dacă toţi sau numai o parte înfiinţează un teatru. Iaca!
5. Alternativele - şi nu alternativa - se
constituie din tot ceea ce se opune
retoricii "cadrului" de care m-am lovit
la prima întrebare. E singurul aspect
adversativ al alternativelor. Altminteri,
alternativele nu afirmă principiul
adversităţii, ci pe cel al complementa
rităţii. "Teatrul academic tradiţional"
(se mai practică un astfel de teatru la
noi?) poate constitui foarte bine o
direcţie. Teatrul "minor realist" - la fel.
Şi cel major suprarealist. Şi cel minor
maximalist. Şi cel major micist. Cel
mediu extravagandist - inclusiv. Nu e
deloc de aşteptat ca multiplele direcţii
să se excludă. Diversitatea e chiar
expresia vitalităţii unei culturi, dacă nu
mă-n şei.
Nu ezit să spun că spectacolele lui
Silviu Purcărete definesc o paradigmă
estetică, "un teatru". Montările sim
fonizate, organizarea savantă a Co17
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(de)numesc prin alăturarea termenilor
rurilor, reprezentarea concretă în
scenă a fatalităţii înseşi - sub chipul preponderenţi: teatru-dans, dans
comunităţii ubicue, asistând şi corec teatru, teatru-instrumental, teatru
tând destine individuale - iată asadar, imagine, teatru-digital etc. N-aş spune
"un teatru". Poemele vizuale ale lui însă că aşa ceva reprezintă o alterna
Horaţiu Mihaiu sunt şi ele "un teatru". tivă estetică pentru că-mi pare mai
Energia extraordinară a Cătă linei degrabă a se înscrie într-o firească şi
mai veche (pe alte meridiane) nevoie
Buzoianu este iarăşi expresia "unui
teatru". Îndrăznelile sporadice ale lui de diversificare a formelor în artele
Alexandru Tocilescu anuntă si ele câte spectacolului. Să vină oare aşa-numita
"un teatru". Îndrăznelile sporadice ale alternativă dinspre dramaturgie, cea
unuia sau altuia anunţă şi ele câte "un contemporană fiind, orice s-ar spune,
cvasinecunoscută publicu lui româ
teatru".
Trăiesc nădejdea că teatrul românesc nesc, tributar încă unor retorici
(pre)moderniste şi incapabil de a o
va însemna "teatre".
6. Alternativele - si nu alternativa! - i asimila pe cea postmodernistă, actual
continuă toate tradiţiile şi le neagă pe mente depăşită şi ea prin alte părţi?
toate. S� u, poate nu c iar pe to�te S� u i Există, e adevărat, nişte portiţe numite
!
:
poate ca nu contmua_ ŞI nu neaga n1m1c. i Unitext, "Cea mai bună piesă a anului",
Dramafest-Noua dramaturgie româ
Alternativele sunt foarte obositoare...
nească, program u l Caleidoscop a l
Saviana Stă n escu
UNITER sau Concursul d e dramaturgie
"Carnii Petrescu" organizat de
"Vorbind despre
Ministerul Culturii. Nimic din cele de
ceea ce nu e "
mai sus nu a declansat însă o directie
estetică "made in Romania". în cel �ai
1 -5. în primul rând, am o nelămurire
retorică de neeludat într-o dilemă de bun caz poate fi vorba de o adecvare,
de o sincronizare cu fenomenul
anvergura celei pe care ne-o semna laţi
("teatrul alternativ reprezintă o teatral/artistic occidental, atât d i n
perspectiva scriiturii contemporane,
direcţie estetică?"): cine a încadrat în
categoria "teatru a lternativ" anumite cât şi din cea a explorărilor interdisci
spectacole şi care sunt acestea? Cum plinare de care scriam. Când în lume
întrebarea mea se regăseşte la punctul coexistă paşnic, ori mai puţin paşnic,
5 al chestionarului dumneavoastră,
spectacolul tradiţional cu cel multi
unde vă anunţaţi premisa că "e mai
media; montări Shakespeare clasice
puţin clar din cine şi din ce este consti cu, să zicem, nebunii a la "Cheek by
tuită alternativa", nu pot să nu constat Jowl"; remake-uri, intertextualisme şi
că ne aflăm în interiorul unui cerc alte "isme"; cinematograful şi televi
(i)logic vicios. Nu-i nimic, fără viţii viaţa
ziunea; scena, sala studio, cârciuma,
strada, fabrica dezafectată, mina,
(teatrală) ar fi pl ictisitoare, mă
pregătesc, aşadar, să spiralez în adân biroul sau depou! pe post de spaţii
cul cercului.
teatrale; când se vorbeşte de o
Dacă accept sintagma pe care ne-o "Renaştere digitală"; când, în artă, e
propuneţi - şi chiar recunosc că am deja totul permis dintr-un paradoxal
întâlnit-o în anumite declaraţii-mani exces postindustrial de democratizare
fest ale unor festivaluri (exemplul cel j multiculturalistă - în aceste conditii,
mai concludent - altFEST; citez din ca- 1 n-ar fi puţin ridicol să ne imaginăm că,
ietul său program: "altFEST este un fes- în provincialismul cultural de la noi,
tival independent de teatru, necom s-ar putea naşte o alternativă estetică?
petitiv şi deschis producţiior de artă 1 Dar, depinde, nu-i aşa, la ce ne
alternativă - teatru-muzical, teatru de raportăm. La fel de ridicol, în context
mişcare şi teatru de imagine - în spaţiu european, ar putea părea un partid
neconvenţional şi se adresează com numit Alternativa României. Totuşi, la
paniilor independente din Europa
noi, pe fondul unei populaţii supuse la
Centrală şi de Est.") - nu pare foarte un tratament cu dezamăgiri în
dificil să desprind câteva repere. Este avalanşă, cuvântul "alternativă" e ca
un leac miraculos, ce revitalizează
vorba de spectacole în spaţii
neteatrale/neconvenţionale, produse speranţa şi adună frondele, nemul
de companii private/independente, ţumirile, frustrările, rebeliunile. Aş privi
caracterizate în genere de un accent deci noţiunea de "teatru alternativ"
mai apăsat pus pe i magine, gest,
mai degrabă dintr-o perspectivă
mişcare, sunet, în dauna textului (în socio-psihologică decât estetică. Este
general, clasic) aflat în centrul "teatru vorba de companii private (Teatrul
l u i de repertoriu". De spectacole Inexistent, Compania 777 etc.) şi 1 sau
care-şi depăşesc sincretismul implicit, de tineri artişti ca Theodora
Herghelegiu, Radu Afrim, Theodor
situându-se mai clar în zona de
graniţă a interferenţelor dintre arte. Cristian Popescu, Anca Maria Col
Respectivele genuri h ibride se şi ţeanu, Dana Voicu, Adelaida Zamfira
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etc., care pur şi simplu au căutat un
mod de a-şi explora creativitatea în
altă parte, teatrul instituţionalizat
oferindu-le mai ales opacitate, inerţie,
intrigi de culise, blocaje financiare. Au
găsit spaţii neteatrale (Green Hours 22,
Muzeul Literaturii Române, Sinagoga
Fără Nume din Cluj, Underground-ul
din Târgu-Mureş ş.a.) sau chiar teatrele
(Teatrul Act, Teatrul Nottara", Teatrul
"
Naţional din Târgu-Mureş ş.a., Teatrul
"Andrei Mureşanu" Sfântu Gheorghe 
Festivalul ATELIER) unde şi-au prezen
tat producţiile unui public de cele mai
multe ori entuziasmat. Nu ştiu dacă în
toate cazurile o acută determinare
interioară i-a făcut pe artişti să prefere
scenei un spaţiu neconvenţional sau
doar dificultăţile întâmpinate într-un
sistem teatral g reoi, cu dinamică de
melc, cu prejudecăţi şi rigidităţi ce-l
mentin într-o poză de încremenire
maiestuoasă . în cazul spectacolului
Bluescape al lui Radu Afrim, am simţit
de exemplu existenţa unei nevoi
organice de "altceva". Şi, ca să închid
cercul vicios, voi reaminti sloganul
altFEST - "altfel.altceva.altundeva" care în România tranzitiei noastre
înseamnă mult: o dorinţă .de a schim
ba mentalităţi, de a învăţa să fii liber,
de a respira un aer normal, european.
Publicul "alternativ", cel care a învăţat
să respire normal, se defineşte ca
antiteză la cel "conservator" care
gâfâie, suduie (la varii niveluri de
elevaţie şi educaţie) şi se-ncrânce
nează încă. Care vine la teatru cu bal
astul autoreferenţialităţii şi al dorinţei
de recunoaştere, nu de cunoaştere.
Critica alternativă este un public alter- .
nativ avizat, care-şi exorcizează
provincialismul ancestral cu umor,
inteligenţă, spirit deschis, nobleţe
interioară.
6. Acum îmi dau seama că puteam
prinde în capcane teoretizante a lter
nativa teatrală autohtonă, vorbind
mai degrabă despre ceea ce nu e,
despre fenomenul la care se
raportează cu intenţii polemice. Ar fi
fost însă prea multe şi obositoare de
povestit. Cât despre tradiţia "teatrului
alternativ", înţeles ca o erupţie de
înnoire 1 adecvare a mijloacelor de
expresie artistică la un prezent socio
cultural, ea cuprinde genuri, direcţii,
grupări artistice (are, la un moment
dat al istoriei, au fost experimentale,
de avangardă, pentru ca după un
timp să devină tradiţionale, de arier
gardă şi pentru ca, la ora actuală, să fie
(re)asimilate cu indiferenţă ca ele
mente ale unei estetici contemporane
integratoare pe care nu mai ştiu cum
s-o numesc.
Anchetă realizată d e
M i ro n a Hărăbor, Marinela Ţepuş

de vedere

Undergro u nd
ică teatrul românesc a intrat
într-o nouă fază. Au a părut
spectacolele "underground".
Adică prin taverne subpământene.
Acolo se practică un stil subteran,
opus d i n rărunchi a rtei oficiale
găunoase. Sunt nişte saloane cârciu
măreşti unde merge avangarda şi
oamenii pot vedea, în t i m p ce
mângâie paharul şi coapsa iu bitei,
ceva nou şi excitant.
Să fie acolo saloane ale refuzaţilor
ascunşi în grote? Să fie locuri de
adunare ale actorilor damnaţi, izgo
niţi de pe scenele onorabile pentru
dezmăţ cu cocaină şi sodomii? E
"teatrul de subtera nă" un loc a l
iniţierii în mistere inaccesibile? Este
intrarea doar cu parolă ori plătită cu
sânge?
Ei aş! Pe dracu! Tn "subterană" îi veţi
întâlni tot pe actorii şi regizorii de
suprafaţă, care mai fac un ban şi-şi
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1 pari lipsit de umor şi de rafinament.
oficial, care triu mfă sâm băta şi
Deci, la noi, "fu ria" şi "dam na rea" o
d u mi n ica pe scenele naţiona le, fac tot artiştii primiţi la saloanele oficoboară marţea şi miercurea în sub ciale. E tot un moft, un capriţ, un
terană. Tot cu rutina lor, tot cu g loria , pamplezir. Pe scurt, o mică porcărie
lor de deasupra. Refuzaţii de sus publicitară cu iz de varză clocită. O
rămân tot refuzaţi şi jos. Ca să te afirmi diferenţă notabilă: în speluncile unde
drept "nonconformist" şi "iconoclast" se face teatru underground se fumează. În teatrul oficial, nu. De aceea
trebuie să ai exact aceleaşi pile ca
pentru a fi conformist si iconodul.
eu nu mă duc la spectacolele
Ca la noi, la nimeni! În Român ia, damnaţilor de marţi care devin ofi
furioşii de sub pământ sunt burghezii c iali e duminică. Nu suport fumul de
_
de afară. Tot ei. Mai că a r cere şi sub ţ1gara.
venţie de la stat şi primărie! Şi ce : Iar aerele de independenţă ale lefegi
teatru fac? La fel cu ăla de pe scenele ! ilor statului, ale revoltati lor cu voie de
la poliţie mă scârbesc. Mofturile
detestate. Ba e mai multă avangardă
pe scena Naţiona l u l u i decât în acelor l ideri ai a rtei teatra le tip
pivniţele blestemate. La premierele "Coriolan Drăgănescu" (revoltaţi azi,
" �� dergrou � d" s � nt i n_vi_taţi toţi eri visând să fie torţionari cu soldă
t1c11- "pest1 lenţe1 ofic1ale", care mâine) îmi fac greaţă mai m ult decât
1
aplaudă politicos şi laudă în coloane niCOtina.
oficioase. Pentru că e mişto să fii în
pas cu moda subsolului teatral. Altfel,
Horia Gârbea

! mai dau niscai aere. Gloriile teatrului
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e pe scândură
"adversarului", urmate de stabilirea
strategiei. Apoi te adaptezi din mers
la ce se întâ mplă.
Publicul se află în plin proces de
�
diversificare. Sunt oameni (nu puţini)
care nu au mai venit la teatru după
straturi de public foarte diferite, cu
1 990. Câţi dintre angajaţii serviciilor
aşteptări foarte diferite, spre care tre de "Organizare spectacole" (cum
buie trimise sem nale specifice. încă se mai numesc în teatrele de
Succesul de public pe care 1-a avut Stat departamentele ce ar trebui să
prima producţie a Companiei fie de marketing, dar nu la denumire
Teatrale 777 (cu o medie a gradului e problema) au o strategie clară
de ocupare a săl i i în stagiu nea privind vânzarea produselor acestor
1 997/1 998 de aproximativ 90%) se 1 teatre - spectacolele - şi mai ales o
datorează şi semnalelor foarte clare strategie privind vânzarea fiecărui
trimise cu obstinaţie pe canalele pe produs în parte, fiecare având strate
care am considerat că ajung cel mai
gia sa de publicitate?
rapid la tipul de public căruia i se Până când nu vom lua foarte în serios
adresează spectacolul (în principal, acest serviciu, erodarea publicului va
am acţionat prin intermediul a trei continua lent şi sigur. Căci mijloacele
posturi de radio, pe FM, cu care a m de petrecere a timpului liber se diver
făcut contracte). Campania de presă a
sifică si se colorează tot mai mult
creat un orizont pozitiv de aşteptare, (tinzând să devină, în tipul de soci
demn de luat în seamă, tinând cont etate spre care ne îndreptăm, o
de faptul că, până în seara premierei, industrie), iar semnalul neemis pe
articolele apărute în presa scrisă şi
lungimea de undă corespunzătoare
emisiunile de radio şi TV în care se se pierde într-un eter aglomerat şi
adusese vorba, într-un fel sau altul, de gălăgios. Devenind (în vizi une co
spectacolul ce se pregătea ajunseseră mercială) client, spectatorul se trans
la 53. Atunci am înţeles că pentru formă în "ţintă". Doar din raţiuni de
aducerea unui spectator în sală se marketing, desigur.
duce o luptă şi, ca orice luptă, ea
începe cu tentativele de cunoaştere a
Theodor-Cristian Popescu

P u blic-tintă
-a întâmplat ca, l a începutul
anilor '90, pe când eram încă
student, să port o discuţie cu o
d i rectoare de teatru d i n Marea
Brita nie. Pri ntre altele, această
doamnă m-a întrebat pentru cine am
conceput pri m u l meu s pectacol
într-un teatru profesionist, construit
pe un text englezesc contemporan.
"Pentru toată lumea, evident", a m
răspuns e u . "Bi ne-bine, dar care e
publicul-ţintă ?" Această întrebare
m-a nedumerit total. ''Toată lu mea,
cum am spus." I nterlocutoarea mea a
lăsat-o baltă. Era evident că nu mă
gândisem niciodată la acest lucru, că
nu-mi pusesem problema de a "ţinti"
un public anume. Mie mi se părea de
la sine înţeles că la teatru vin oameni
cărora le place teatrul, iar eu trebuie
să mă străduiesc să fac spectacole cât
mai bune pentru ei. Treptat, am rea
lizat că publicul se împuţinează cu
fiecare an care trece şi am încercat să
înţeleg de ce. Totuşi, abia când a tre
buit să-mi produc singur primul spec
tacol am înţeles foarte clar că există

S

https://biblioteca-digitala.ro

19

§

og

Oana Pe l l ea:

,,Dacă nu reusesc
''
e doar VIna mea
�
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Eşti de la o vreme director artistic
al celei mai i m portante compa nii
particulare de producţie de spec
tacol din România, Select Mana
gement Art (SMART). Cum ai
reuşit, mai a l e s că ai avut de
înfruntat două prejudecăţi: una în
legătură cu femeia care conduce,
femeia-şef, cea l a ltă în legătură cu
actoru l-ma nager?
Deocamdată n-am reusit. Doar am
preluat această fu n c ţie şi, d i n
păcate, n u de d i rector arti stic, c i d e
d i rector genera l . Era bine artistic,
era mai u şor. Despre cum am reuşit,
poate vom vorbi, dacă mă ţine
b u n u l D u m n ezeu pe picioa re şi
dacă a m noroc, dacă învăţ şi fac faţă
la ce învăţ, peste doi ani. Am accep
tat - nu usor! - si mi-am asumat
această fu n cţie p e ntru că am spus
de nenumărate ori că lucrurile tre
buie făcute, nu la nivelul la care am
fost noi învătati, care e un nivel
'
su perficial, di n nefericire, ci la cel .
maximal. Nu vorbesc de calitatea
a rtistică a u n u i act cultural, ci de
fel u l cum trebuie el prezentat, vân
d ut, s4sţi n ut. Vorbesc despre asta
de vreo nouă a n i şi probabil că
vocea mea a fost a uzită, probabil că
l upta mea pentru u n act artistic real
a fost văzută şi atunci a venit, fără să
o cer, această, h a i să-i zicem,
funcţie. M-am înhămat pentru că
m-am săturat să dau vina pe altcine
va. Când o să trag l i nia, l ucru care se
poate întâ m pla oricând - nu înainte
de a încerca până la capăt, însă -, va
fi foarte simplu: dacă n u reuşesc e
doar vina mea.
În stabilirea echi pei tale ai pornit
de la premisa de prietenie sau . . .
nici vorbă?
Principiul pe care se construieşte o
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ech i pă, orice am face, o rice a m
spune, este cel a l afinităţilor, a l mo
d u l u i de a vedea viata,
teatrul,
'
arta . . . N u putem evita asta. Pot fi
prietenă foarte bună cu ci neva, d a r
omul acela s ă nu s e priceapă la ce
mă i nteresează pe m i ne. Com
petenţa p rofesională este mai
i mportantă, în acest caz, decât pri
etenia.
Cum eşti pregătită să faci faţă unei
meserii administrative? Crezi că ai
date native pentru asta?
Oricine poate învăţa orice. Dacă
vrea, fireşte. Eu îmi recu n osc
această capacitate de a descoperi
lucruri noi şi de a le cunoaşte cât
mai bine. Pe parcursul vieţii a m tot
învăţat. Se pune problema cât la
sută d i n artistu l din mine e i nteresat
de partea administrativă de ca re mă
întrebi. Asta e problema mea rea lă.
Sunt interesată foarte tare, şi nu
este u n răspuns ipocrit: nu în pri m u l
râ nd pentru m i ne! Dacă, să spunem,
ne oprim d u pă patru luni, garantez
că în această perioadă scu rtă deja
trei la sută d i n bazele unei nor
malităţi în ma nageriatul teatral au
fost puse. Beneficiu de c a re pot
profita toţi oamenii de teatru, inclu
siv eu.
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lui, generaţia mea, actorii mai ti neri
care au ven it sunt creatori de mare
sensibil itate, de fortă, de talent.
Rezu ltatu l , p rivit d i � afa ră, este
m i n i m, aşa încât sigur că George
Constantin moa re trist, sau G i n a
Patrichi, o r i Amza Pel lea . . . L a c â t a u
d ă ru it, răsp u n s u l t rebuia să fie
măcar la acelaşi n ivel. Asta mă
motivează. N-am dubii că specta
colele vor fi mari, că regizorii vor fi
excepţionali, că actorii vor face să l i
p l i ne. P roblema este c u m s ă
respecţi a rta lor, cum să arăţi creaţia
lor, cum să pui în cadrul cel mai
potrivit un spectacol şi să convingi
l u mea că s-a d u s timpul în care
oricine poate să vină şi să d ă râme o
valoare. Lupta la care mă înham eu,
în m a re s p u s, este şi d ra m a
României î n ceea c e priveşte cui
tu ra. lată încă un motiv pentru care
am acce ptat! De l a E m i n escu,
Brâncuşi, Ciora n - iarăşi, n u sunt
vorbe - e o neîm plini re enormă, o
nerecunoaştere d i n partea celor d i n
i nterior. O r i u n d e în l u me, dacă

mergi şi scrie "teatrul româ nesc" pe
ti ne, se rup sălile. E u n adevăr. Dar
se poate întâmpla să plece şi un
spectacol prost . . . De aceea trebuie
s u stin ută
valoare.
adevărata
Trebuie să nu se mai dea voie oricui
să facă ce pofteşte, oricui care
poate distruge un spectacol sau a re
putere de i nfluenţă, care vine şi
spune nearg u mentat: " N u , e o
prostie!", pentru că, pur şi simplu,
are u n i nteres, În cultură n ici u n
i nteres nu trebuie să treacă înai ntea
valorii. Cu ltura - ce fac actorii pe
scenă, şi regizorul, şi chiar tehni
cienii unui teatru - este u n dar, o
treaptă spre înţelegere : de ce tră i m,
c u m t ră i m . U n d a r care trebuie
a părat. De asta i nsist pe faptul că nu
trebuie dat voie ca i nteresele - şi nu
fac filozofie aici - unora să distrugă
un lucru bun. Se pot distruge multe,
dar o valoare reală n-ai voie, sub
nici o formă, să o d istrug i . Vor mai fi
încercări de distrugere, însă măcar
într- u n fel valoarea rea lă să fie
a părată.

Vei j uca m a i puţin în perioada
asta?
Mi s-a întâm plat un lucru extraordi
nar. După ce am început treaba la
SMART, după câteva săptămâni de
şed i nţe, am avut u n s pecta col.
Senzaţia este absolut excepţională.
De ce? Pentru că fiind aproape o
l u nă de zile în afară, cu dosare, cu
discuţii, cu proiecte, cu strateg ii, în
c l i pa când a m desc h i s uşa spre
scenă şi era lumină . . . (Oana Pel/ea
nu mai poate vorbi. Plânge din cauza
emo,tiei.) D r u m u l e g reu. Afa ră
înău ntru . . . în teatru e foarte dificil
acest traseu. Însă merită (o apăsare
În ton). Merită pentru cei care vin
d i n urmă. De cele mai mu lte ori,
l ucrurile sunt făcute su perficial. E
obl igatoriu să muncim pentru ca u n
a c t artistic s ă n u fie l i m itat, s ă a ibă
ecou. Problema este, şi pentru asta
mă l u pt, ca el să însemne ceva. Au
fost spectacole excepţionale, l u mea
s-a bucurat de ele pe moment, s-a u
j ucat cu sălile p l i ne, sigur că a u
rămas î n memoria unor spectatori,
d a r eve n i mente m u lt mai s l a be,
produse într-o ţară civil izată, unde
treaba se face bine şi până la �apăt,
au avut un i m pact mai ma re. Asta e
scopul: a-i acorda fiecărui fapt cul
tural i m portanţa cuvenită. A m u rlat
cât a m putut în legătură cu asta, eu
îmi fac meseria de şaptesprezece
ani, Amza a făcut-o cu treizeci de
a n i înai ntea mea. Toată generaţia
21
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Cam peste tot în lu mea occiden
tală, teatrul şi-a însuşit elemente
de spectacol ca re să favorizeze
vânzarea. Ca actriţă, teatrul românesc ţi se pare a fi uneori "înve
chit" ori, dim potrivă, socoteşti că
tradiţiona lismul unor forme tea
trale este benefic pentru marca rea
unei specificităţi?
Noi, de când ne naştem şi până
murim, căutăm. Căutarea aceasta s-a
întâmplat mereu în istoria omenirii.
Căutarea e bună. A susţine însă că
orice găselniţă este de valoare
reprezintă o pierdere de timp.
Teatrul românesc suferă, din păcate,
de lipsă de informaţie. S-a mai discutat acest aspect, dar nu s-a schimbat
nimic. Lipsa de informaţie - vorbesc
în general acum, nu mă refer la
evenimente şi acte artistice concrete
- se regăseşte sub următorul aspect:
noi putem vedea acum un spectacol
la care toată lumea se minunează şi
nu ştim că acest drum experimental,
la o depărtare de două ore cu
avionul, a fost parcurs în urmă cu
douăzeci de ani. Asta nu mai are voie
să se întâmple. E absolut vitală o
infuzie de informaţie. Se mai poate
întâmpla un lucru. Chiar dacă s-a
consumat acum douăzeci de ani,
adevărul acelui act artistic să fie atât
de mare încât să fie valabil si astăzi.
Arta fiind un domeniu prin e�celenţă
supus subiectivităţii, nu pot fi emise

§
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legi care să guverneze creaţia, e g reu
de judecat ce e vechi, consumat şi ce
înseamnă noutate în teatru. Dar că e
o l ipsă acută de informaţie, că lumea
este şocată de a n u m ite l i mbaje
teatra le care n-ar mai trebui să
şocheze pe nimeni, că s-a demon
strat de mu lt că există drumuri care
n-au dus nicăieri - iată nişte certitu
dini. Dacă aş fi nu directorul SMART
ului, care poate a păra valoarea unor
artişti şi se poate bate pentru asta, ci
într-o poziţie în care să pot face şi
mai mult, cred că a r trebui schimbat
totul, l uate lucrurile de l a ca păt,
găsită rădăcina. Studenţii în a n u l
întâi de facu ltate nu a r trebui s ă facă
altceva decât să vadă ce s-a parcurs,
ca drum a rtistic, până la ei. Ar
i ntreven i a utomat un asemenea
bombardament de informaţie, încât
oamenii şi-ar da seama că drumul cel
bun e s� revină la ei înşişi, la adevărul
lor. ALOio trebuie căutată noutatea.
E foarte bine să se încerce noi forme,
dar în acest mod, al individualităţii
fiecăruia, în contextul unei baze de
date cât mai complete cu putinţă. În
orice caz, eu nu cred într-o criză a
teatrului. Su perficialitatea, vulgarul,
teatrul prăfu i t există oriunde în
l u me, i n d iferent de epocă. Im
portant, ca ele să dispară d i n teatrul
românesc al acestor vremuri. Cred că
e timpul să ne ocupăm şi de acest
aspect.
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Te-ai gândit vreodată care ar fi
fost destinul tău dacă nu erai Oana
Pel lea, ci Oana X?
Nu m-am gândit niciodată, pentru
că n u pot ieşi din cutiuţa asta care
se n u meşte desti n. N u pot să-mi
imaginez cum a r fi fost Oana X. Nu
ştiu dacă a r fi făcut actorie.
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Crezi că există o vârstă-limită, în
minimum şi în maximum, pentru
actorie?
În general, nu. Pentru că actor, zic
eu, e ci neva care primeşte de la
Dum nezeu şi dăruieşte mai departe.
Asta e menirea l u i . De aceea a re
d reptul să fie doi metri deasu pra
unei săli. Numai din acest motiv. Şi
nici măcar nu-i meritul l u i . A fost
ales şi trebuie să înţeleagă că nu e
mai frumos sau mai deştept decât
a lţii. Are privilegiul de a dărui nu
u n u i om, ci sutel or, m i i l o r de
oameni. Un enorm privi legiu. N u
există l i m ită, n u există vârstă. Esti
cât a rde flacăra şi cât ai forţa ca
viaţa, u rîţenia, m laştina să nu te
înghită. Du pă aceea nu mai eşti
actor. S u nt actori care joacă până la
80 de ani, pentru că vor să joace,
dar ei au încetat la un moment dat
să mai fie actori. Atunci îşi poartă
persoana fără a mai dărui.
S i m o n a Hodoş

•

Demon moderat
sta e realitatea (mea, subiec
tivă): asociez automat orice
referinţă la teatrul din Boto
şani cu personalitatea lui Marius Ro
gojinschi. Nu mai puţin, în ultimii ani,
şi cu cea a lui Volin Costin. Cine ştie
ce întărâtări şi adversităţi pot crea
cuvintele acestea, însă nu ezit să
spun că aceştia doi deţin puterea în
teatrul din Botoşani, dacă prin putere
înţelegem talent şi inspiraţie artistică
(monopolul nu e, totuşi, total) îm
pletite cu iniţiativa în regi m de per
manenţă. De câtăva vreme li s-a ală
turat şi Ion Sapdaru, în postura de re
gizor. Spectacolele Gogol şi Sha ke
speare create de Sapdaru la Botoşani
au produs deja o impresie vie lumii
teatrale de la noi. Spectacole impe
tuoase, uneori eclatante, uneori for
ţând chei false ... oricum, spectacole
respecta bile. Precum respecta bilă
este şi O scrisoare pierdută de Ca
ragiale în versiunea botoşăneană a
?celuiaşi regizor.
l ntruchi pată de Nae Caţavencu,
"mitologia" naţională a poltroneriei
pol itice, a demagogiei şi a deliru lui
imnic pentru "ţărişoară" cade în sar
cina lui Marius Rogojinschi. Actorul
ni-l restituie memorabil pe Caţaven
cu. Insul insidios şi fără scrupule vor
beşte nazal. mimând persoana încre
zătoare în viitorul ei politic pe mă
sura nimicniciei care-o cuprinde din
momentul eşuării şantajului. La polul
opus "expresivităţii" extrem de flexi
bile a lui Caţavencu, Tipătescu inter
pretat de Volin Costin arborează o
tipologie greu perturba bilă, de valah
flegmatic, rezistent la toate insta
bilităţile politicii. Flegmatic, spun -

A

O SCRISOARE PIERDUTĂ de Ion Luca Caragiale e TEATRUL 11MI HAI EMINESCU" din
BOTOŞANI • Data reprezentaţiei: 1 5 ianuarie 2000 • Regia: Ion Sapdaru
• Decorul: Mihai Pastramagiu • Costumele: Alina Dincă • Muzica: Gheorghe
Orzan • Coregrafia: Delia Olteanu • Distribuţia: Volin Costin (Ştefan Tipătescu),
Ion Apostoliu (Agamemnon Dandanache), Dumitru Pău nescu (Za ha ria
Tra hanache), Marius Rogojinschi (Nae Caţavencu), Gheorghe FrunzăNalerian
Răcilă (Tache Farfuridi), Dragoş Radu (Iordache Brânzovenescu), Dana
Bucătaru/Narcisa Vornicu (Zoe Trahanache), Cezar Amitroaei (Ghiţă Pristanda),
Bogda n Muncaciu (Cetăţeanul turmentat), Remus Archip (Ionescu), Gelu Rîşca
(Popescu), Alin Gheorghiu (Un fecior).
chiar şi atunci când Tipătescu pare
că-şi iese din fire: îl trădează rostirea
bucu reştenească, şmecheroasă, îm
pănată cu "pa latal izări" de genul:
"aşiea", "Şjitefan" etc. Narcisa Verni
cu construieşte rolul Zoe cu surprin
zătoare discretie,
într-o tonal itate
.
justă, atribuind personajului nu atât
temperament şi gesticu laţie - după
modelul înveterat de ultimele mon
tări cu O scrisoare - cât mai cu
seamă spirit lucid, calcul, fermitate şi,
nu în ultimul rând, un anume instinct
al echilibru lui. I-ar fi plăcut lui N.
Steinhardt (vezi ,.Cartea împărtăşirii")
înţelepciunea aceasta a Narcisei-Zoe:
cea care iartă spontan, din cugetul
bun al femeii îndrăgostite, intuind
ocazia de a curma criza ... Însă iubeşte
Zoe într-adevăr? Sapdaru crede că
nu, precum nici Tipătescu n-ar iubi-o
cu adevărat pe Zoe. Străfu lgerarea
de neîncredere si chiar de lehamite
reciprocă, vehe mentă a fiecăruia nu
pare a fi întâm plătoare. Căci doa m na
Tra hanache, d i n nou stă până pe
situaţie, îl provoacă feminin, desigur,
în l i m baj acoperit, pe Caţavencu
însuşi, iar regizorul ţine să accen...
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tueze acest detaliu în spectacol. Nu
mai puţin autocotrolat este Zaharia
Trahanache, în interpretarea lui Du
mitru Păunescu. Tartorele local ges
tionează lucid nu numai politica par
tidului, dar şi ajutorul prietenesc-fa
milial acordat l u i de către Tipătescu ...
Dimpotrivă, Gheorghe Fru nză şi Dra
goş Radu în Farfuridi şi Brânzovenes
cu transformă falsul scrupul în manie
şi pisălogeală - până la delir.
U n Caragiale citit caustic, fără-ndoia
lă, aşa cum ne-am deprins în u ltimele
decenii că trebuie să-I citim. Totuşi,
fără a-1 demoniza chiar de tot, aşa
cum iarăşi ne-am deprins. Sapdaru
restituie mitologiei acesteia nega
tive, singura (!) în n u mele căreia
devine acceptabil astăzi Caragiale pe
scenă, ceva din serenitatea comediei
joviale. Ceea ce nu-i puţin lucru.
Sebastia n-Vlad Popa
P.S. Din păcate, scenog rafia săracă,
voluntar/involuntar urîtă (ca şi cum
a r conta într-un fel cât de voluntar
urîtă e) îşi rezervă o. pondere - fatal
mente - i m portantă în economia
spectacolului!

•
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Cu pretenţii
PATIMA ROŞI E de Mihail Sorbul e TEATRUL DE STAT din ARAD e Data
reprezentaţiei: 9 ianuarie 2000 • Regia şi ilustraţia muzicală: Ioan-Ardeal
Ieremia • Decorul: Doru Păcurar • Costumele: Geta Medi n schi • Distribuţia:
Căl i n Stanciu (Şbilţ), Bogdan Costea (Castriş), Costin Găvază (Rudy), Dorina
Darie Peter (Tofana), Oltea Aciocârlinioaiei Blaga (Crina), Ioan Peter, Adeli n
Ghionghioşan (Hamali).
ontarea lui Ioan-Ardeal Iere
mia se desfăşoară pe o scenă
fără prea mult decor, unde
câteva panouri transparente, ingenios
alese de Doru Păcurar, împart spaţiul
în planuri şi determină, periodic, un
Ioc de v-aţi ascunselea al personajelor.
In bucata de început a spectacolului,
până la pauză, atenţia lui Ieremia e
concentrată - si foarte bine face - înde
osebi asupra · textului. Acţiunea este
plasată în epoca interbelică, mai ales
prin costume şi aerul" eroilor. O fe
"
meie atrăgătoare - Tofana -, subjugată
de propria inteligenţă, are o relaţie sta
bilă dar placidă cu un tânăr bogat care
o adoră. Însă, deodată, e năpădită de
iubirea pustiitoare pentru un sedu
cător vântură-lume. Acesta, om slab,
speriat de forţa distrugătoare a pasiu
nii, o respinge. Preferă, în schimb, o
dragoste inocentă, de care se agaţă ca

M

pentru a se izbăvi de statutul de obiect
pasiv al unei amante.
Intregul text al lui Sorbul se află sub
fascinaţia prezenţei contradictorii, pli
ne de taine a Tofanei. Ea vrăjeşte ire
zistibil, printr-un magnetism greu de
cuprins cu mintea. Dar tocmai aceste
abisuri ale feminităţii au o latură pro
fund devastatoare. Fiinţa Tofa nei
vatămă, ca ochii Meduzei din legendă:
simpla privire este suficientă ca să pro
ducă o deviaţie în bărbatul care se
aventurează să se apropie de ea.
Deocamdată, până a se încinge spirite
le,Jean Moscopol cântă 'Tu nu mai eşti
a mea" (şi chiar are farmec, în contextul
acţiunii), iar actorii îşi spun, bine-rău,
dar cel puţin nestingheriţi, replicile. E
drept, în special personajele principale
par contorsionate, adică nefireşti, din
cauza modului în care sunt concepute
de regizor. Dorina Darie Peter (Tofana)

îşi începe şi continuă prea în forţă rolul.
Este, limpede, mai ales ea, victima unei
indicaţii regizorale eronate: Tofanei îi
lipseşte exact ceea ce i-ar da complexi
tate, şi anume misterul, chipul schim
bător de a fi deopotrivă distantă şi
afectuoasă, căldura de femeie, care
umple de lumină oamen ii şi lucrurile.
La Ieremia, personajului îi prisoseşte
senzualitatea (accentuată de roşul
invariabil al rochiilor), fiind însă de o
duritate egală, monotonă . Din cauza
principalei direcţii de "evoluţie" (de
fapt, rolul nu se dezvoltă în nici un fel),
nu există trepte în drumul către de
menta
' din final.
Toti ceilalti contrastează cu Tofana:
este vorba de opoziţia dintre o stană
de piatră şi nişte făpturi însufleţite. Pe
Rudy (Costin Găvază), regizorul îl
"face" tuberculos, poate tocmai pen
tru a-i sublinia slăbiciunea. Victimă a
femei lor, până la depersonalizare,
Rudy este firav ca greieraşul din fabu
lă. Pe măsură ce energia Tofanei creş
te, el devine din ce în ce mai plăpând.
Aproape că nici nu-l mai vezi.
Prezenţa scenică cea mai dezagreabilă
a fost Crina (Oitea Aciocârli nioaiei
Blaga). Aproape fiecare replică, chiar
cele profund dramatice, este însoţită
de hohote nejustificate de râs. Perso
najul, transformat dintr-unul ingenuu
într-o sumă de izbucniri isterice, nu are
nici un fel de nuante.
Singurul pe care ·l-am "crezut" - cu
depresiile, neputinţa de a se schimba
şi, mai a les, cumsecădenia - a fost Şbilţ
(Câlin Stanciu).
lată însă că, în partea a doua, în afară
de viziunea stranie asupra eroilor, por
nesc să apară tot felul de alte "fire de
praf'. Cel mai supărător dintre ele iese
la iveală spre final. Pe motiv că viaţa
caracterelor se goleşte, la fel se în
tâmplă, la propriu, şi cu scena. Apar doi
maşinişti în salopete care, pe fundalul
replicilor pline de dramatism, cară
decorul treptat, bucată cu bucată,
însoţindu-şi apariţia cu tot felul de
glumiţe, cam de prost-gust, care pun la
îndoială cuvintele serioase ale eroilor
serioşi. Ba chiar, la un moment dat, ca
să se creeze, chipurile, o relaţie cu cei
care stau cu scop bine definit pe scenă,
unul dintre personajele inventate de
Ieremia primeşte de la Castriş un picior
în dos. Găselniţe de acest fel se adaugă
celor mai puţin ostentative de la înce
put şi transformă spectacolul, dintr-unul
curat" , într-o producţie cu preten,tii.
"
Discretia e înlocuită de o confuzie năs
cută, robabil, din dorinţa regizorului
de a fi modern şi "pontos". Astfel, parcă
ţi se atrage atenţia, dinadins, taman
asupra punctelor slabe.

p

Mirona Hărăbor
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FUNqJONARUL DESTI NULUI de
Horia Garbea e THEATRUM
MUNDI • Regia şi ilustraţia muzi
cală: Vasile Nedelcu • Scenografia:
Doru Zamfir • Mişcarea scenică:
Varvara Ştefănescu • Distribuţia:
Silvia Cod rean u (Cieo), Cristian
Moţiu (Fred), Lia Bugnar (Străinul).
aptul că Theatrum Mundi, sub
conducerea lui Ion Cocora, îşi
asumă o "zonă de risc" mizând
pe piese ale tinerilor dramaturgi este
lăudabil în sine şi binevenit în general,
cu conditia
. ca, măcar din când în când,
să apară câte un norocos al loteriei
"rişti şi câştigi" în braţele căruia soarta,
bătrâna prostituată, să-şi arunce cu
nonşalanţă jartiera succesului . Speram
că acest lucru se va întâmpla cu Horia
Gârbea, scriitor prolific şi polivalent,
care a dobândit rapid recunoaştere şi
premii în toate "probele" literare unde
şi-a încercat condeiul: poezie, proză,
teatru, publicistică. Din păcate, Funcţi
onarul destinului, una dintre piesele
sale mai vechi, plăcută la lectură, dar
nu atât de plină de dinamism şi vervă
a replicii cum sunt cele u lterioare
(Doamna Bovary sunt ceilalţi, Pescă
ruşul din livada de vişini, Cine
1-a ucis pe Marx? etc.) n-a fost lozul
său câştigător. Poate că, în condiţiile
unor aşteptări mai modeste, eşecul
Funcţionarului . . ar fi putut trece
drept un semisucces al zonei de risc.
Nu e însă cazul lui Horia Gârbea, care a
semnat traducerile&dramatizările&a
daptările pentru producţii de vârf ale
stagiunilor trecute, Iluzia comică fiind
probabil exemplul cel mai grăitor.
Regizorul Vasile Nedelcu a încercat să
dezvolte pe verticală, să accentueze
dimensiunea metafizică a unei prea
cunoscute poveşti conjugale, cu recu
zita ei de nevroze, certuri, sicane,
rutină, plictiseli şi evadări adult roase.
Ambiguitatea introdusă de dramaturg
prin apariţia celui de-al treilea perso-

Destinul
F u nctionar u l u i ...
�

F

.

e

j

na - care poate fi doar un caragialian
amant al amantei sau un înger buge
tar trimis să rezolve dramoleta cuplu
lui - este sporită prin distribuirea unei
actriţe (Lia Bugnar). Planează astfel o
sexualitate incertă asupra nou-sositu
lui şi se sugerează un triunghi amoros
ce se poate roti la infinit, ca o simpat
ică jucărie a sorţii . Scenografia lui Doru
Zamfir e centrată pe o cadă de baie
deasupra căreia se află o colivie, aici
fiind spaţiul simbolic de prizonierat
onirico-domestico-erotic al soţiei (Sil
via Codreanu). Un paravan separă
interiorul familial de exteriorul social,
sotul (Cristian Motiu) venind de fiecare
dată "de după", d in afară, ca în nişte
duble cinematografice ale unor scene
cotidiene. Deşi putem construi u n

extratext incitant p e pre-textu l specta
col ului, miza producţiei nu a fost
atinsă. Actorii nu fac faţă decalajului
dintre situatiile dramatice, nu foarte
speciale în esenţă, şi supralicitarea lor
scenică, şarjând de cele mai multe ori,
cum face Cristian Moţiu, obligându-şi
partenera să pluseze şi ea. în minus,
Lia Bugnar e doar o prezenţă ştearsă
care· nu reuşeşte să aducă necesara
aură de mister - "balast" obligatoriu al
unui purtător de cuvânt a l ursi
tei/fatalităţii. Degeaba Silvia Codreanu
face risipă de vervă actoricească pe
scena prea îndepărtată de public,
spectacolul nu trece rampa, oricât am
dori-o, şi noi, şi autorii lui.
Saviana Stă nescu

Fericirea si nefericirea
de a fi actor
�

evelaţia spectacol u l u i coupe
Cehov cu Ursul şi Cântecul
lebedei o constituie fantezia
regizoru lui Bogdan Cristian Drâgan,
ca re ne-a cucerit şi în recita l u l
actriţei Nataşa Raab c u Naşterea de
Constantin Voiculescu . Bogdan
Cristian Drâgan, născut în 1 956, este

R

URSUL şi CĂNTECU L LEBEDEI, spectacol-coupe pe texte de A.P.
Cehov e TEATRUL NAŢIONAL din CRAIOVA e Data reprezentaţiei: 29
decembrie 1 999 • Regia: Bogdan Cristian Drăgan • Scenografia: Lia
Dogaru • Distribuţia: Anca Dinu (Elena lvanovna Popova), Ion Colan
(Grigori Stepanovici Smirnov), Valeri u Dogaru (Luka), Marian Politic
(Nikolai Mihailovici), Vasile Cosma (Vasili Vasilici Svetlovidov), Lucian
Albanezu (Nikita lvanîci).
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a bsolvent a l Facu ltăţii de Relaţii
Econom ice I nternaţionale şi al
secţiei de Regie Film şi TV de la
U.A.T.C. Are o filmografie reprezen
tativă cu producţii de scurt şi lung
metraj, selecţionate şi premiate la
festiva l u ri nationale si i nternatio
nale. A debutat în regia de teatru în
1 995, la Naţio n a l u l craiovean, cu
Domnişoara Iulia de August Strind. berg. Ca autor al pieselor de teatru
Revolta de pe u rmă a Evei Braun şi
Bietul John a p r i m it Pre m i u l
Fu ndaţiei "Eivira Godea nu". A fost
membru al echipei de scenarişti ai
seria lului radiofonic Piaţa Rotundă,
produs de B BC, laureat la Festiva l u l
I nternaţional d e la N e w York.
Aducând la ra m p ă piesele ce
hoviene, Bogd a n Cristian Drăgan
foloseşte cu imagi naţie elemente
de extratext şi a pelează adecvat la
procedee fil m i ce. Moartea, tratată
în registru comic şi g rav, devine
l a itmotivu l spectac o l u l . Tn Ursul,
războ i u l ridicol d i ntre moşierul
petrecăreţ Smirnov (Ion Colan) şi
văduva neconsolată Elena Popova
(Anca Dinu) este comentat de către
soţul răposat (Marian Pol itic), imor·

tal izat într-un tablou. Astfel, poza şi
prefăcătoria î n d răgos!iţi l o r s u nt
deconspirate cu u mor. In final, cer
cul se închide surprinzător. Locul
mortului este l uat de către Smirnov,
decedat şi el, în timp ce văduva
aşteaptă noi peţitori, asistată de un
valet pedant (Va leriu Dogaru) şi de
un personaj adora b i l (căţelul Grig).
Ne a m uză m copios, moa rtea
părând o glumă bună.
I n Cântecul lebedei, râs u l se
crispează. Bătrâ n u l h istrion d i n
piesa lui Cehov este văzut c a un
alter ego a l actorului Vasile Cosma,
sărbătorit cu ocazia celor 75 de ani
de viaţă şi 55 de a n i de activitate
teatra lă. Participăm la un recital-tes
tament sp i ritua l . Reg izorul spe
cu lează inteligent legătura intimă
născută între i nterpretul Vasile
Cosma şi drama personajului. Re
simţim, o dată cu eroul şi artistul,
teama de a trece prin viaţă anonim,
de a fi uitaţi, de a m u ri . Avându-1 ca
martor pe S ufle u r (întru c h i pat
nuantat de către Lucian Al banezul,
Vasile Cosma se confesează în
legătură cu această meserie dură,
clăd ită pe d ragoste ş i disperare,
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vorb i n d u-ne despre ferici rea ş i
nefericirea de a fi actor. O face c u
fortă
' si emotie. Eroul moare singur
pe scenă, dar aureolat de glorie. Tn
tabloul d i n U rsul, acum transformat
în ecran şi rampă, personajul zace
prăbuşit în timp ce se deru lează
imagini filmate cu rol u ri celebre,
create de Vasile Cosma în l u nga sa
carieră. Masca este un talisman pen
tru eternitate. Arta ne dă i luzia că
rămânem ...
La rea lizarea acestui spectacol, ri
guros şi elegant, Bogdan Cristian
Drăgan a avut un catalizator admi
rabil în scenografia tinerei Lia Do
garu. Elemente sti lizate din costume
şi decor nasc asociaţii su rpri nză
toare, dezvă l uind cu ironie sau tan
d reţe natura ascunsă a l u m i i ce
hoviene.
Tal entatul cuplu a rtistic Bogdan
Cristian Drăgan - Lia Dogaru este o
ach iziţie inspirată a trupei craiovene
şi a d i rectoru l u i Emil Borog h i n ă .
Această montare î i recomandă pen
tru colaborări viitoare pe texte de
anvergură.
ludmila Patlanjog l u

Atomii

recalcitranti . . .

are ar fi "reţeta" unei piese de
succes în 1 949 la New York, în
1 984 la Beijing şi în 1 999 din
nou la New York - acestea fiind, de alt
fel, doar câteva repere ale unui par
curs mondial constant a plaudat?
"Cred că le-am oferit actorilor câteva
l ucruri bune de făcut şi de spus",
răspunde, parcă, Arthur Miller, citat în
caietul-program al spectacolului de la
TNB. În fond, autorul are dreptate.
Căci, dincolo de orice analiză care ar
releva acuitatea problematică perenă
a textului (conflictul tragic d i ntre
iluzie si real itate, concretizat în
trezirea' măruntului slujbaş Willy
Loman din "visul american") sau per
fectiunea lui formală, vizibilă în arhi
tect ura savantă a planurilor tempo
rale şi psihice ale acţiunii, rămâne fap
tul simplu că Moartea unui comis
voiajor este o piesă ce conţine roluri
frumoase, generoase, dintre acelea pe
care actorii nu ar refuza, probabil,
niciodată să le joace. Iar mai departe
lucrurile merg de la sine: rolurile fru
moase atrag actori mari (îi atrag ele şi
pe ceilalţi, nu-i vorbă, spre nenoro
cirea tuturor), actorii mari atrag public
mult şi, cum publicului mult îi plac (şi-i
plac mult) actorii mari în roluri fru
moase . . . La urma urmei, nimic altce
va decât lucruri bune de făcut şi de
spus le-au oferit actorilor şi Sofocle,
Shakespeare sau Cehov. Arthur Miller
nu e, de fapt, deloc modest.
Ceva mai greu de găsit sunt regizorii
ideali pentru astfel de piese. În prin
cipiu, Horea Popescu face parte din
această categorie, întrucât este un
regizor care nu se teme să se lase
prins "la mijloc" între excelenţa
autoru lui (respectiv, a textului) şi
aceea a actorilor, el izbutind, în spec
tacolele sale i m portante, să le
servească pe ambele şi să-şi asigure,
totodată, marja de manifestare a pro-
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MOARTEA UNUl COMIS VOIAJOR de Arthur M i ller. Traducerea: Sima Zamfir.
Versiunea scenică: Horea Popescu e TEATRUL NAŢIONAL "I.L. CARAGIALE"
• Data reprezentaţiei: 1 9 ianuarie 2000 • Regia şi decorul: Horea Popescu
• Costumele: Florinela Popescu • Muzica: Cristian Tarnoveţch i • Distribuţia:
Virgil Ogăşanu (Willy Loman), Florina Cercei (Unda), Zoltan Lovaş!fomi Cristin
(Biff), Andrei Duban (Happy), Marius Galea/Marius Fierea Vizante (Bernard),
Maria Teslaru (Femeia), Mihai Fotino (Charley), Eusebiu ŞtefănescuNaleriu
Popescu (Unch iul Ben), Eugen Cristea (Howard Wagner), Gavril Pătru/Silviu Biriş
(Stanley), Alice Caracostea (Domnişoara Forsythe), Tatiana Constantin (Letta),
Gabriela Bobeş (Jenny), Mihai Bunea (Un chelner).
priei bravuri; este un artist sensibil
deopotrivă la mişcările sufleteşti de
fineţe şi la desfăşurările epice a mple,
chiar fastuoase, astfel încât, sub
"bagheta" sa, un text poate căpăta pe
scenă şi adâncime, şi anvergură. Din
păcate, de astă dată combi naţia
(al)chimică regizor-piesă-actori nu şi-a
găsit form ula corectă. Nu ştiu ce
atomi recalcitranţi, aşezaţi pe alte
orbite decât cele adecvate, au modifi
cat înfătisarea moleculelor din care
întregul·s�a alcătuit fără pierderi prea
mari de su bstanţă, dar avân d o
fizionomie strâmbă şi, de aceea, greu ·
de recunoscut. Cu mva actualizat
(prin "versiunea scenică"? prin cos
tume? n-aş şti să spun exact), textul e
adus mai aproape de noi, de reali
tatea tranzitiei autohtone, dar îsi
pierde astfel 'atât din profunzime, dt
şi din poezie. "Povestea" se citeşte cu
uşurinţă, pentru că regizorul este un
bun narator, dar semnificaţiile ei, mai
ales în privinţa relaţiilor dintre Willy şi
fiii săi, se diluează şi coboară la un
nivel periculos de apropiat de sol:
Willy devine un biet palavragiu
inconti nent, dispreţuit de două
odrasle la fel de ratate ca şi el.
În mare măsură necazul se trage de la
evoluţiile actoriceşti, mai exact de la
su rpri nzătoarea lor nearmoniza re.
Dacă Virgil Ogăşanu joacă aproape
tot timpul intens, concentrat, mizând

https://biblioteca-digitala.ro

exclusiv pe naturaleţea sa fermecă
toare şi ataşantă, F lorin a Cercei
(Linda, mereu-înţelegătoarea soţie)
alege, dimpotrivă, registrul melodra
matic care, în context, creează o exas
perantă senzaţie de falsitate. Zoltan
Lovaş, în rolul-cheie Biff, oscilează
între aceste două linii, lăsându-ne
uneori să ghicim în el un actor încă
"nedescoperit", dar dând cel mai ade
sea impresia de nesiguranţă şi a pro
ximaţie; din contra, excesiv de sigur
pe sine, Andrei Duban, în rol u l
celuilalt fiu, recurge la efecte facile,
estradistice. De mai coerente portretizări au parte personajele secun
dare, graţie, de pildă, lui Mihai Fotino,
Eugen Cristea, Eusebiu Ştefănescu,
Tatianei Constantin sau lui Marius
Florea Vizante (care însă vorbeşte
aproape in inteligibil).
Alice Georgescu

P.S. Ca să-mi respect până la capăt
misiunea de cronicar, transcriu excla
maţia unei spectatoare oarecare către
o cunoştinţă întâlnită întâmplător:
"Dragă, slavă Domnului că văd şi eu
un spectacol din care înţeleg ceva!". E
drept, doamna nu a spus şi ce anume
a înţeles. Totuşi, n-ar fi stricat să se afle
prin preajmă, pe post de buni enten
deur-i, anumiţi regizori, dramaturgi,
ba chiar şi critici . . .
27
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O ZI DE VARĂ de Slawomir Mro�ek e COMPANIA TEATRALĂ OFF-QFF e Data
reprezentaţiei: 1 4 ianuarie 2000 • Regia, concepţia scenografică şi ilustraţia mu
zicală: Alice Barb • Coregrafia: Eduard Gabia • Distribuţia: Liviu Lucaci (Neizbut 1 ),
Daniel Popescu (lzbut), Ada Navrot (Dama), Eduard Gabia (Neizbut 2).
rcurile vese l i e i îndu rerate,
acoperite de schema simplă
a u nei p iese a b s u rde, "de
buzunar", sunt eliberate cu grijă,
pentru a nu se strica acele com po
nente fine care fac me�anismul să
fu n cţioneze. S u nt folosite ritm u l

A

i nterl u d i i l or c u clovni d e circ ş i
gagurile filmului mut, racordându-se
exprimarea comică, aşadar decentă,
la suferinţa insuportabilă.
Ratatul si omul de succes se întâ l
·
nesc în spaţiu l sin uciderii: primul,
pentru că n i m ic n u-i iese, cel de a l

d oi lea, pentru că s - a plictisit că
totul îi merge bine şi nu înţelege
rostul existenţei. Neizbut a re nos
talgia a utenticităţii: înotul. În pofida
lecţiilor şi a exerciţiilor, el nu se ţine
l a suprafaţă pentru că n u poate
realiza a rmonia mişcări i . Viaţa l u i
întreagă seamănă cu horcăitul auzit
în final, când lzbut îşi asigură succe
sul în d ragoste printr-o crimă.
Succesul n u vine de la Dumnezeu,
nici d i n darurile excepţionale ale
i nd ividului, ci d i n acţiunile lui lipsl te
de etica relaţi i l o r normale. l n
vi ngătorul presu pune un învi n s .
Femeia i ntrod u ce a m bi g u itatea
necesară: i-ar vrea pe amândoi.
Pentru ratat ea este într-adevăr
c ineva, a lături de celălalt s-ar bucu
ra şi ea de autoritatea învingătoru
l u i . Acceptă c r i m a - sau îi este
i n d iferent ce s-a întâ m plat - în
momentul când a pare un a lt ratat,
de astă dată puternic, cu muşchi
scul ptaţi, dar, vai, accidental, acesta
izbuteşte să se sinucidă. Farsa s-a
încheiat. Neizbut viu a devenit u n
lzbut mort.
Ca şi în mo nta rea a nterioară cu
piesa l u i Teodor Mazilu Don J u a n
moare ca toţi ceilalţi, Alice Barb
izbuteşte să găsească cheia prin
care convenţia teatrală îşi expune
datele, înglobând adevărul senti
mentelor şi rea l itatea com pasiu n i i.
Este c reată a pa renţa g ratuităţii
pentru a se descifra prin ea reţeaua
de i n sti ncte şi i nterese dominând
relaţii l e u mane. Cei trei interpreţi
p r i n c i p a l i p u n tehnica în s l ujba
exprimării persona l ităţii. În satis
facţia s pectato rilor se combină
plăcerea aşteptă rilor împlinite cu
su rpriza i nvenţiilor. Când eşti u n
b u n înotător, n u e s i m p l u să con
vingi că te îneci la mal. Cel mai bun
este Liviu Lucaci, i ntrod ucând o
doză de ingenuitate în alternanţa
actelor reflexe şi a explozi i l o r
neaşteptate. Încercarea de a "trăi"
în cadrul dat, u nde nimic nu e viu,
prod uce înţelesu ri. l nterludiile co
reg rafice (cu excepţia cel u i d i n
final) nu fascinează prin perfecţiune
şi rup rit m u l, în dauna fl uidităţii
rep rezentaţiei. N i se atrage astfel
atenţia că totul e o convenţie. Dar
se înţelegea şi a şa .

Magdalena Boiangiu
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Singurătate
red că s-ar putea alcătui re
pertoriul unei întregi stagiuni
cu scrieri, mai mult anglo-sa
xone, despre actori shakespearieni în
pragul vârstei a treia, măsurându-şi
existenţa proprie cu viaţa imaginară
a personajelor interpretate. Aceste
scrieri se numesc piese şi oricând u n
fragment din Hamlet s a u Richard a l
III-lea poate împinge conflictul, intro
ducând criteriul măreţiei modelului
pentru a pune la locul lor dezamăgi
rile şi neputinţele interpretului.
William Luce completează această
bogată bibliografie cu un nume real,
cel al lui John Barrymore, membru al
unei celebre familii artistice ameri
cane, clan prezent de peste o sută de
ani în actualitate, cu prestaţiile artis
tice dar şi cu peripeţiile scandaloase
ale vieţii: strănepoata Drew, şi ea
actriţă de film - ce altceva să fii, când
te cheamă Barrymore? -, duce astăzi
înainte, cu panaş (pe ecran şi în clini
ci de dezintoxicare) tradiţia poliva
lentă a fa mi l iei. Dra maturgia mo
dernă permite abordarea crudă, atât
sub raportul l i mbaj u l u i, cât şi a l
tra n sformării pulsiunilor în act, a
laturii sordide din persoana publică:
vedeta vorbeşte urît, bea şi îşi înşală
nevasta, adorată în urmă cu puţin
timp; e la fel ca toţi oamenii
obişnuiţi, ceea ce nu poate fi decât o
sursă de satisfacţie: dacă nu putem fi
toţi buni, măcar să n i se a rate
asemănarea în rău.
Pentru actor, textul l u i Luce este
foarte ofertant, cuprinzând m u ltiple
identităţi: interpretul care spune
bună seara" spectatorilor a n u n
"
ţându-i că le va povesti viaţa lui
Barrymore, Barrymore însuşi, actorul
de caba ret şi personajele lui
Shakespeare, cele numite şi cele pre
supuse. Ştefa n Iordache este în
acelaşi timp toate aceste persoane şi
el transmite bucuria de a fi câştigător
în cel mai periculos joc dintre cele
i nventate de oameni: al delegării de
personalitate. E momentul când cele
nouăzeci şi nouă de procente de
tra nspiraţie care, conform gândirii
comune, alcătuiesc talentul, a u fost
de mult uitate şi rămâne vizibil acel
unic procent de inspiraţie, altfel la
actorii mari decât la actorii doar buni.
Scenografia sugerează toate ambi
a nţele, la gra n iţa d intre minciuna
scenei şi adevărul culiselor, păpuşile
de u n stat de om trimit la i nconsis
tenţa celor ce păreau că joacă u n rol
în viaţa pasagerului printre roluri. Re
gizorul din apariţiile scenice ale regi-

C

BARRYMORE de Wil liam Luce. Traducerea: Dana Lovinescu. Adaptarea: Radu
Beliga n şi Livi u Dornean u • TEATRU L NAŢIONAL •1.L. CARAGIALE din
BUCUREŞTI & SELECT MANAGEMENT ART-SMART e Data reprezentaţiei: 1 8 ia
nuarie 2000 • Regia: Gel u Colceag • Decorul: Puiu Antemir • Costumele:
Janine • Muzica: Nicu Alifa ntis • Coregrafia: Roxana Colceag • Distribuţia:
Ştefan Iordache (Barrymore), Gelu Colceag (Frank, Ned) .
..

zorului, Gelu Colceag, a ştiut să-şi
ocrotească penumbra în care evolu
ează. Combi n aţia acestor solide
componente asigură calitatea supe
rioară a produsului finit. Din când în
când, se observă în toată această
ţesătură strălucirea firului de adevăr,
frica faţă de ceea ce vine d u pă boală,
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găsindu-1 pe om, actor sau nu, întot
deauna singur. Sunt momentele
când Iordache şi Colceag caută şi
găsesc dimensiunea shakespeariană
a sentimentelor de d incolo de vor
bele (prea multe) ale lui William Luce.

Magdalena Boiangiu
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Mistere orientale
M . . . BUTTERFLY de David Henry Hwang. Traducerea: Ada Lupu e TEATRUL
ODEON • Data reprezentaţiei: 21 ianuarie 2000 • Regia: Ada Lupu • Decorul:
Vittorio Holtier • Costumele: Doina Levintza • Coregrafia: Răzvan Mazi l u •
Distribuţia: Florin Zamfirescu (Gallimard), Marius Stănescu (Song Liling), I rina
Mazanitis (Helga), Jean i ne Stava rache (Tovarăşa Chin), Dan Bădărău (Mare),
Elvira Deatcu (Fata tânără), Constantin Cojocaru (Judecătorul).
espre piesa lui David Henry
Hwang auzisem - adică, citisem
- încă de acum mai multi ani,
când făcea un succes fulminant pe
scenele occidentale. Din relatările con
fraţilor nu înţelesesem, e clrept, prea
mult în privinţa conflictului, dincolo de
faptul că acesta era inspirat dintr-un caz
real: acuzat de spionaj şi judecat pentru
trădare, un diplomat francez descoperă
că amanta sa chinezoaică, pe care o
frecventa de vreo douăzeci de ani, este
bărbat; şi, pe deasupra, agent al
regimului comunist. . . Mărturisesc că
nu prea pricepusem "nodul" chestiunii
- cum vine asta, să nu-ţi dai seama
că . . . ? Nici comentariile referitoare la
conotaţiile textului, la raportul şi difer
enta dintre culturi, dintre civilizatia
europeană şi cea asiatică, inclusiv 'în
chestiunea veşnic delicată a bipolar
ităţii masculin-feminin, nu mă ajutaseră
să mă lămuresc mai mult. Ascultând
acum piesa, în traducerea regizoarei
Ada Lupu (traducere a cărei cursivitate
se poticneşte uneori, din nenorocire, în
"gropi" precum "Eşti atât de exhibată
încât . . . " - o fi antonimul lui inhibată sau
un derivat de la hibă?), nu m-am lumi
nat prea tare în direcţia pomenită, dar
mi-am dat seama că, în fond, acesta
este un amănunt deloc esenţial, în
ciuda luminii senzaţionale pe care o
aruncă asupra întâmplărilor. Asta pen
tru că textul lui Hwang vorbeşte despre
lucruri mult mai importante: despre
dragoste şi esenţa ei inalienabil mistică
şi misterioasă, despre relaţiile dintre
sexe, dar şi despre relaţia dintre iubire şi
sex, despre forţa miturilor şi modelelor
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culturale, ca şi despre perversitatea lor
ascunsă · (după cum sugerează însuşi
titlul, celebra operă a lui Puccini,
Madame Butterfly, serveşte drept fun
damental termen · de referinţă privind
ecuatia bărbat occidental-femeie ori
entală, văzută însă în mod diferit de ori
entali şi de occidentali), despre, nu în
ultimul rând, artă si realitate (deloc
întâmplător, "chi nezoaica" este un
actor-cântăreţ, artist al faimoasei Opere
de la Beijing, gen teatral-muzical în care
toate rolurile, inclusiv cele feminine,
sunt jucate, prin tradiţie, de bărbaţi).
Departe de a fi, după părerea mea, un
exemplar mai sofisticat al teatrului de
bulevard, încă şi mai departe de a fi cum îşi dădea cineva cu presupusul în
seara premierei - o "piesă despre
homosexuali" (?!), M
Butterfly este
un text multi stratificat, bogat în teme şi
sugestii extrem de variate, al cărui lim
baj, alternând cruditatea plastică a unor
expresii cu un umor când mai direct,
când mai subtil, îi dezvăluie şi îi
păstrează, în acelaşi timp, o ambigui
tate de incontestabil farmec. Pe scurt, o
piesă pe care ar fi fost păcat să nu o fi
văzut si noi.
Alegând-o, regizoarea Ada Lupu - prac
tic, debutantă, căci are la activ, în afara
spectacolului de licenţă (susţinut la laşi,
cu Cântecul lebedei de Cehov), doar
câteva asistenţe de regi� - a dovedit un
curaj artistic puţin întâlnit, din păcate, la
tinerii creatori români de teatru; cu un
text de asemenea dificultate îşi putea
"rupe gâtui" şi un regizor mult mai
experimentat, fiindcă e nevoie doar de
un milimetru de . . . să-i zicem lipsă la
. • .

măsură, pentru ca montarea să-şi
piardă tonul just şi să eşueze în platitu
dine definitivă sau în vulgaritate irepre
sibilă. Ei bine, această ju!\teţe a tonului
nu dispare nici o clipă în spectacolul de
la Odeon, care este de o claritate, de o
"rotunjime" şi de un echilibru sur
prinzătoare pentru un artist atât de
puţin "exersat". Poezia mereu prezentă,
o anume gingăşie a privirii şi, totodată,
o persiflare în surdină dau montării o
aură de mister absolut "oriental", care
te atrage şi te cucereşte. Cu atât mai
mult cu cât toate componentele spec
tacolului - decorul intens expresiv al lui
Vittorio Holtier, costumele rafinate, ele
gante ale Doinei Levintza, muzica
(aleasă, bănuiesc, tot de către regi
zoare) şi coregrafia atent cizelată a lui
Răzvan Mazilu - îşi răspund într-o
coerenţă stilistică rar întâlnită, şi ea, în
spectacolele tinerilor. Ba chiar şi în ale
mai puţin tinerilor ... .
O pondere specială revine, în această
combinaţie, jocului actoricesc, de care
depinde, în ultimă instanţă, totul. La
acest capitol, elogii fără rezervă merită
interpreţii principali, Florin Zamfirescu
(Gallimard, diplomatul francez) şi
Marius Stănescu ("amanta chinezoa
ică"). E greu de spus cine trebuie admi
rat mai mult, Florin Zamfirescu, fiindcă
are de jucat dragostea şi atracţia sen
zuală faţă de o făptură despre care el, ca
persoană particulară, ştie că este altce
va decât s-ar crede - şi le joacă impeca
bil -, sau Marius Stănescu, fiindcă are de
jucat un travesti care să ne "pă
călească", dându-ne, în acelaşi timp,
presimţirea unei taine ce rămâne n�
dezlegată până aproape de final. In
orice caz, duetul acestor excelenţi·
actori atinge desăvârşi rea şi justifică din
plin ovaţiile pe care ei le-au primit la
sfârşitul reprezentaţiei. Cu roluri mai
mici, unele - de "coloratură", având în
primul rând misiunea de a susţine jocul
protagoniştilor, Jeanine Stavarache şi
I rina Mazanitis, Elvira Deatcu, Dan
Bădărău şi Constantin Cojocaru au
alcătuit o echipă ireproşabilă, promptă
şi corectă în reacţii.
In măsura în care impresia "civilă" a
unui cronicar are importanţă, trebuie să
spun că, dincolo de satisfacţia profe
sională, de puţine ori mi s-a întâmplat,
în ultimul timp, să mă simt atât de bine
la un spectacol. Iar faptul că acest spec
tacol aparţine unui regizor tânăr este o
bucurie în plus.
Alice Georgescu
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Aventurile
ai curând decât de person
ajul principal - un prinţ de o
fru m useţe rară, care · este
transformat în spărgător de nuci
până când o fetiţă se îndrăgosteşte
de el şi sparge o nucă fermecată -,
Cristian Pepino pare atras de aven
turile nucii. Episoadele în care aceas
ta colindă pe la adoratorii lui Budha
şi amatorii de cadâne ori pe lângă
turlele ţuguiate ale bisericilor ruseşti
au mult farmec vizual şi sunt în acord
cu muzica; fiecare mişcare şi chiar
cost u m este determ inat de ea.
Regizorul a ales cu un scop precis ca
personajele secundare să fie mari
onete, în timp ce fetiţa, rudele ei şi, în
final, prinţul reumanizat - oameni.
Marionetele şi unele părţi din decor
sunt construite din materiale care,
datorită luminii, capătă efecte fos
forescente, foarte gustate de copii.
Spărgătorul este o păpuşă simpatică
d a r, ce păcat, aproape imobilă;
"mişcător" e doar cleştele care tre
buie să cuprindă nuca sortită să-I
dez-vrăjească.
Pend ularea între lumea fantastică a
"jucăriilor" însufleţite de mânuitori şi
aceea, destul de prozaică, în care
apar fiinţe adevărate este în defa
voarea ultimei. Nu ştiu cum percep
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unei

•

nuci

SPĂRGĂTORUL DE NUCI, scenariu de Cristina ?i Cristian Pepino după nuvela fan
tastică de E.T.A. Hoffmann ?i muzica de P.I.Ceaikovski e TEATRUL DE MARIONETE .
din ARAD • Data reprezentaţiei: 9 ianuarie 2000 • Regia: Cristian Pepino
• Scenografia: Cristina Pepino • Coloana sonoră: Da n Bălan • Mi ?carea scenică:
Sorin Bătică • în distri buţie: Dan Antoci, Carmen Mărginean, Adina Doba, Nuţi
Roman, Nicoleta Popa, Ovidi u Calbău, Alex Csizmas, Dan Zach, Andreea Watz,
Mihaela Săuliac, Adam Boboc ?i copiii Blanca Doba ?i Andrei Pitic.

copi ii, dar, în cazul meu, când dispar
s i l uetele trase de sfori, magia se
risi peşte. Ce să-i faci, parcă, uneori,
tot iluzie îşi doreşte spectatorul.
În spectacolul de la Arad, fetiţa apare

curând în "viaţa" Spărgătoru lui. Doar
nuca, nărăvaşă, se lasă pu rtată, o
vreme, de la unul la altul.
M irona H ă răbor

��acolul lunii
decembrie - ianuarie

MARGARETA BĂRBUŢĂ: Stele în lumina dimineţii
eBarrymore d e William Luce, regia: Gelu Colceag, Teatrul
Naţional "I.L. Caragiale" şi SMART • Doamna şi domnul , ILEANA BERLOGEA: Barrymore
Oval, scenariul şi regia: Theo Herghelegiu, Teatrul i MAGDALENA BOIANGI U : M . . . Butterfly
I nexistent • Eu când vreau să fluier, fluier de Andreea MARINA CONSTANTIN ESCU: Barrymore
Vălean, regia: Theodor-Cristian Popescu, Teatrul Naţional
IRINA COROI U : M . . . Butterfly
din Târgu-Mureş • Funcţionarul destinului de Horia
ALICE GEORGESCU: M . . . Butterfly
Gârbea, regia: Vasile Nedelcu, Theatrum Mundi • Ioana
MIRCEA GHŢULESCU: Barrymore
d'Arc. Pagini de dosar, un spectacol de Mihai Măniuţiu,
MIRONA HĂRĂBOR: Domnul şi doamna Oval
Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti şi SMART •
FLORICA ICHIM: Thomas Ă Becket
M . . . Butterfly de D.H. Hwang, regia: Ada Lupu, Teatrul
Odeon • Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller,
DORU MAREŞ: M . . . Butterfly
regia: Horea Popescu, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" • O CRISTINA MODREANU: Barrymore
zi de vară de Slawomir M rozek, regia: Alice Barb,
DOINA PAPP: M . . . Butterfly
Compania teatrală Off-Off • Ping Body de Radu Macrinici,
ION PARHON: Barrymore
regia: Theodor-Cristian Popescu, Teatrul Naţional din
LUDMILA PATLANJOGLU: Barrymore
Târgu-Mureş • Stele în lumina dimineţii de Aleksand,r
SEBASTIAN-VLAD
POPA: nici unul
Galin, regia: Gelu Colceag, Teatrul Odeon • Thomas A
NATALIA
STANCU:
M . . . Butterfly
Becket de Jean Anouilh, regia: Adrian Pintea, Teatrul
SAVIANA
STĂNESCU:
Domnul şi doamna Oval
"Bulandra " • Valsul câinilor de Leonid Andreev, regia:
MARIN ELA ŢEPUŞ: M . . . Butterfly
Nona Ciobanu, Teatrul Mic.
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Zăpezile
de

Ieri seară s-a reprezentat pe scenă Tosca . Mulţimea enormă se
înghesuise la uşa de intrare a teatrului de pe la orele 1 1 ale
dimineţii. De-abia a început să cânte orchestra, că rumoarea
făcută de strigătele de protest ale persoanelor care nu reuşiseră
să pătrundă în sală n -a mai permis continuarea spectacolului. A
trebuit să fie lăsată cortina şi - după ce cu greu s-a restabilit
liniştea - să se reia de la început.
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in păcate, această relatare nu
se referă la reprezentaţia pe
care Opera Naţională Română
a oferit-o publicului bucureştean
chiar în seara când se împlineau o
sută de ani de la lansarea celebrei
lucrări pucciniene (o i niţiativă demnă
de toată lauda!}, ci la premiera abso
lută a l ucrării, petrecută la Teatrul
Costanzi din Roma, la 1 4 ianuarie
1 900... Căci, dacă se poate stabili o
asemănare între cele două momente
din punctul de vedere a l atmosferei
create de către publ ic, aceasta
priveşte bruierea muzicii (cu mijloace
moderne - cum ar fi telefoanele celu
lare ce încep să sune când ţi-e l umea
mai dragă -, dar şi cu tradiţionala
tuse care cuprinde ca o molimă sala,
i mediat ce i nten sitatea câ ntu lui
scade sub mezzoforte), nu şi năvala
spectatorilor la un eveniment ce se
anunta totusi
, a fi deosebit. Acum un
veac, ' în pofida panicii stârnite de
scrisorile de amen i ntare a d resate
com pozitoru l u i şi i n terpreţilor, ba
chiar şi de perspectiva unui ... atentat
cu bombă (manevre la care se pre
taseră adversarii l u i Puccin i), se
găseau la Roma suficienţi oameni
pasionaţi de operă pentru a nu
încăpea în sala teatrului, la premiera
unei lucrări despre care n ici măcar·
nu puteau şti că le va plăcea; astăzi,
în ciuda invitaţiei călduroase şi larg
mediatizate, nu s-a u găsit la Bu
c u reşti destui i u bitori a i gen u l u i
spre a u m p l e măcar parteru l teatru
lui la reprezentaţia unei creaţii li rice
care a că pătat de m u lt o largă
apreciere ...
Ce-i drept, la premiera absolută de la
Roma, din 1 900, Floria Tosca fusese
interpretată de către celebra soprană
româncă Hariclea Darclee. Dar şi
spectacolul a niversar de acum, de la
Bucureşti, beneficia de prezenţa unei
cântăreţe de mare forţă expresivă:
Mioa ra Cortez, solista Operei Ro
mâne din laşi. Desigur, însă, nu e un
titlu de g lorie pentru scena bu
cureşteană faptul că nu dispune ea
însăşi de vocile necesare susţinerii
partiturii pucciniene (şi - din nenoro-
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cire - nu numai a acesteia ...) la un
nivel artistic onorabil: pentru rolul lui
Mario Cavaradossi a fost adus de la
Di.isseldorf tenorul Corneliu Murgu,
iar pentru acela a l lui Scarpia a fost
invitat de la ... pensie baritonul Vasile
Martinoiu. Sigur, celelalte roluri au
fost susţinute de către soli�tii casei
(Adrian Ştefănescu, Paul Basacopol,
N icolae Andreescu, Vicenţiu Ţăranu,
Horia Ţigoiu, Veronica Gârbu), sigur,
orchestra �i corul (pregătit de către
Stelian Olariu) au fost la înălţime,
sigur, conducerea muzicală a fost
g i rată de însu�i d i rectorul Operei
Naţionale Române, dirijorul Răsvan
Cernat, dar regretul că această insti
tuţie artistică este atât de săracă în
voci de cali bru nu poate să n u
rămână apăsător.
Pe de altă parte, dacă partitura lui
Puccini este centenară, .montarea ei
pe scena bucure�teană este �i ea...
aproape semicentenară, datând din
1 956. Modernă atunci, regia lui Hero
Lupescu (sau ce-a mai rămas din ea,
căci în 44 de ani s-au pierdut o seamă

de detalii semnificative, adăugâ n
d u-se în schimb d iferite greşeli ce
afectează logica dramaturgiei) este
astăzi vetustă prin convenţionalism
(şi prin absurdităţile despre care vor
beam). Singu re decorurile l u i Ion
Clapan (aşa patinate de vreme şi
jupuite de atâtea şi-atâtea manevrări,
cum au ajuns ele) îşi mai păstrează
încă grandoarea şi frum useţea plas
tică (pe care costumele realizate de
Theodor Kiriakoff-Suruceanu au pier
d ut-o de m u lt): interiorul Bisericii
Sant'Andrea delia Valle, cabinetul lui
Scarpia din Palatul Farnese şi bas
tionul Castelului Sant'Angelo - din
colo de ale cărui creneluri se
proiectează, pe cerul înstelat, cupola
bazilicii San Pietro - sunt demne si
astăzi să stârnească admiraţia specta
torilor.
Entuziasmul acestora a fost totuşi
provocat de interpretarea Mioarei
Cortez, neţinând câtuşi de puţin
seama de faptul că vocea sopranei
s-a "spa rt" în toiul susţinerii acutei şi nu o singură dată, ci ... de patru ori
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(prima a speriat-o într-atâta pe pro
tagonistă încât a făcut-o să rateze şi
replica următoare, iar ultima - fiind
chiar... u ltima notă a partiturii sale ne-a lăsat să plecăm acasă cu tim
panele zgâriate) ş i de cântul l u i
Corneliu Murgu, c u toate c ă tenorul
nu s-a ridicat aici la altitudinea atinsă
în alte roluri ale sale (Otello, Don
Jose, Turiddu sau Canio, despre care
am mai scris chiar în paginile acestei
reviste).
Ca şi la premiera absolută de acum
un secol, publicul a ovaţionat cele
cinci "numere" celebre ale operei lui
Puccini - "Recondite armonia", "Te
Deum", "Vissi d'arte", "E l ucevan le
stelle" şi "Liberi" (finalul duetului din
ultimul act) -, chiar dacă a bisat doar
cea din urmă arie a lui Cavaradossi (�i
nici măcar aceasta n-a fost reluată)...
Tn 1 900, toate cinci fuseseră repetate
şi avuseseră loc nu mai puţin de
douăzeci şi una de chemări la rampă.
U nde sunt zăpezile de altădată? ...
Luminiţa Vartolomei

Ad ina Cezar:
�

"Nu ma preocupa daca
''
sunt In pas cu 1 u mea ...
A

Povestiţi-mi despre recentul turneu
în Venezuela.
Dus-întors sunt 26 000 de kilometri,
ceea ce spune mult. Nimic nu mai are
de-a face cu Eu ropa, care pare, pri
vită de-acolo, doar o întâmplare con
servatoare. Venezuelenii nu sunt un
popor sofisticat �i nu au frustrări.
Poate suna pretenţios, dar sunt cos
mici: coabitează cu moartea. Am stat
la doamna consul onorific al Ro
mâniei în Venezuela, care este, de
fapt, chirurg �i care ţinea într-un vas
cenuşa unui indian; ne-a sfătuit să nu
ne ferim de ea, pentru că este un
spirit bun, iar eu, având ascendenţă
ţărănească, nu m-am speriat prea
tare. Mi se pare o dimensiune foarte
justă: amintindu-ţi mereu că o să
mori, trăieşti altfel.
Am prins în plin inundaţiile catastro
fale de la Caracas, cea mai mare
calamitate a secolului pentru Vene-

zuela, şi am fost i mpresionată să văd
cum oameni care-şi pierduseră toată
agoniseala proprie îi ajutau pe alţii. A
trebuit să-mi repun cu modestie în
discuţie locul şi reperele morale.
Din punct de vedere artistic, a fost o
experienţă u l uitoare. Am dansat
mult în universităţi, unde am avut în
special public tânăr, până la 1 5 000
de spectatori o dată. Am avut uns
prezece spectacole în douăzeci şi
două de zile şi am parcurs 3 000 de
kilometri în i nteriorul Venezuelei,
exclusiv cu autocarul, fiindcă acolo
practic nu există cale ferată.
Luna aceasta de turneu mi-a oferit
atâtea experienţe, ca şi cum aş fi stu
diat la Oxford. Una extraordinară a
fost cea trăită la Punto Fijo, în insula
Paraguana, unde am văzut o negresă
dansând: mi-am dat seama atunci ce
înseamnă necesitatea fiziologică de a
dansa, fără aplauze sau mediatizare.
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Am fost aleşi cetăţeni de onoare ai
provinciei Lara şi am fost prim iţi
peste tot cu o căldură sinceră, total
diferită de convenţionalismul euro
pean. Am ţinut stagii (în spaniolă!) şi
chiar am învăţat dansurile lor popu
lare, diferite în fiecare regiu ne, cu
influenţe spaniole în nord şi mai mar
cate de metisajul băştinaş în sud.
Fără îndoială, a fost o reuşită artistică
- şi Dan Dediu, cu lucrarea sa
H i percardia, a avut mare succes,
pentru că ei apreciază gestul direct şi
pornit din suflet. Spectacolele noas
tre era u pe m uzică de Chopin,
Debussy (mai puţin gustată, deşi a
fost puternic copiată), iar când
dansam pe m uzica venezueleanului
Simon Diaz, toată lumea se ridica în
picioare şi cânta împreună cu noi,
ceea ce a contribuit la crearea u nor
întâlniri de o tensiune extraordinară.
Sunt foarte m u lţi români acolo, care
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s
ajuns în ţară a doua zi de Crăciun, cu
o întârziere de cinci zile.

de altfel ne-au şi ajutat imens. Aş
vrea să menţionez doar numele lui
Eugeniu Segal, care ne-a depanat, în
momentul catastrofei, ne-a asigurat
casă şi masă, maşină să ne ducă la un
aeroport particular din insula Aruba,
de unde să plecăm spre Europa cu un
avion particular. Am petrecut Ajunul
pe aeroportul din Amsterdam şi am

Acasă reprezentaţi un standard, un
prag între generaţiile de interpreţi şi
creatori din dansul contemporan.
Nu mă gândesc la asta, mă preocupă
să-mi descopăr potenţialul, atât cât îl
am. Chiar dacă par desuetă câteodată,
eu ştiu când am o idee valabilă şi
aştept să o pun în aplicare la momen
tul oportun, ca să iasă un lucru ca
lu mea . Nu-mi face plăcere să mă
înregimentez în nici un sistem, oricât
ar fi de modern, şi nu consider că am
suferit influenţe manifeste de vreun
fel, franceze sau americane, ci admir şi
caut originalitatea şi adevărul în
creaţia coregrafică. Mă intereseză ce şi
cât simt, pentru că eu sunt cel mai bun
critic al meu. Nu mă preocupă dacă
sunt sau nu în pas cu vremea. Cei care
nu cunosc travaliul creaţiei nu vor real
iza niciodată lucruri de valoare.
Tn întâlnirile coregrafilor indepen
denţi aveţi de obicei o poziţie
aparte, oarecum de frondă.
Nu sunt neapărat agresivă, dar nu
înţeleg cu ce temei unii aşteaptă să li
se asigure totul şi se lamentează în
loc să se organizeze. Îmi pare rău că
nu există între coregrafi o comuniune

de interese şi cred că, dacă am vrea,
am putea găsi o persoană care să
reprezinte breasla în raporturile cu
autorităţile c u lturale. Dacă dansul
este pus la colţ, cred că este şi o
dovadă de dezinformare, dacă nu de
incu ltură. Când îi aud pe unii politi
cieni vorbind despre "baletul diplo
matic", mă întreb dacă au văzut de
fapt vreun balet sau spectacol de
dans contemporan în viaţa lor. La noi
dezinteresul faţă de dans e mai grav
decât în ţările din jur. Cred că vina
pentru starea de Cenuşăreasă a dan
sului apa rţine în ega lă măsură
funcţionărimii culturale şi coregrafilor
înşişi, care nu ştiu sau nu se ostenesc
să se bată pentru nevoile lor.
Proiecte imediate?
În luna februarie suntem invitati cu
două spectacole la Budapesta . Abia
reîntorşi d i n vacanţă, acum ne
a pucăm de repetat o piesă pe mu
zică de Mozart. Şi digerăm amintirile:
după ce ai zbu rat către o destinaţie
timp de paisprezece ore, Europa îţi
pare o insu lă, două ore de avion
devin o mică glumă şi ţi se schimbă
perspectiva
nu
doar
asupra
distanţelor...
Vivia Sănd ulescu

Normalita·t ea
şi exageraţiunile

l.m

ianuarie 2000, ora 7 seara, Ateneul Român. În
faţa clădirii, puternic luminaţi de reflectoare,
patru bravi soldaţi costumaţi de gală fac de
gardă la statuia înconjurată de coroane de flori a "poe
tului naţional". În foaier e lume multă, foarte frig şi foarte
zgomot, aşa încât discursurile ministrului Culturii, a le
preşedintelui Academiei Române şi ale altor persoane
importante, prilejuite de lansarea volumelor "Opere
complete - Mihai Eminescu", sunt cu neputinţă de
urmărit (Şi, ca să fim cinstiţi, nici nu par să fie activitatea
preferată a mulţi mii, care tălăzuieşte după alte centre de
interes: persoana noului prim-ministru, punctul unde se
vând cărţile, garderoba etc.). În sală, a ltă dandana.
Organizatorii au invitat numeroase persoane, în ideea
masochistă că nu vor veni nici jumătate; drept care
numai o mică parte din super-elegantele cartonaşe
(chiar, cât or fi costat?) poartă pe ele indicaţii de rând şi
loc; mai mult de o treime din sală e rezervată pentru VI P
u ri, ca re, desigur, vor l i psi. Oricum, sunt destui
nemulţumiţi şi/sau nervoşi din cauza acestui (tipic) haos
organizatoric. Nu .e atmosfera ideală pentru un spectacol
de poezie şi muzică, punctul culminant al acestei seri fes
tive. Cu o mică întârziere, reprezentaţia, totuşi, începe.
Trecut-au anii. a fost intitulat - nu ştim de cine, întrucât

..

super-elegantul program pe care l-am primit la intrare
nu-i enumeră decât pe interpreţi - mănunchiul de poezii
şi scurte proze eminesciene rostite de Valeria Seciu, Ion
Caramitru şi Ovidiu Iuliu Moldovan şi comentate sonor
de clarinetistul Aurelian Octav Popa. Spectacolul a fost
gândit ca un recital colectiv, d u pă cum fiecare recital a
fost gândit ca un spectacol a utonom. Încet-încet,
amintirea neplăcutelor momente dinainte se şterge şi
toată atenţia, mai mult, toată disponibi litatea spirituală
îţi este absorbită pe nesimţite de verbul poetului, ce
răsună învă luitor în glasurile perfect strunite ale actorilor.
Şi, tot pe nesimţite, îţi vine gândul: a fost într-adevăr un
geniu. Mărturisesc că nu sunt o entuziastă a acestor
"manifestări", dar acea seară, începută agasant, s-a trans
format într-un răstimp de bucurie pură.
Guvernul a hotărît să declare anul 2000, Anul Eminescu şi
a alcătuit un bogat "calendar" de "acţiuni" cu siguranţă
foarte costisitoare şi cu probabilitate foarte nefolositoare
operei eminesciene. Un singur asemenea spectacol face
pentru amintirea vie a poetului mai mult decât douăzeci
de "statui şi monumente de for public", cum glăsuieşte
actul guvernamental. Actorul Ion Caramitru mai are timp
să-I convingă de asta pe ministrul Ion Caramitru.
A.G.
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eatru

'' L upa ''
e A m mai scris şi altă dată la
această rubrică despre riscurile
"preluării" pentru televiziune a unor
spectacole de teatru.
La început de an 2000, Teatrul
Naţi.onal de Televiziune a prezentat,
cu reclama aferentă politicii de
"deschidere" a postu lui publ ic, o
montare şocantă, Conu' Leonida faţă
cu reacţiunea, spectacol pentru care
Claudiu Goga a obţinut premiul pen
tru regie la festivalul studenţesc de la
Slobozia si premiul de debut la Gala
UNITER. în ciuda faptu lui că s-a proce
dat cu profesionalism la adaptare şi
înregistrare (de către Tudor Mărăscu
- regia şi Adrian Morariu - imaginea),
spiritul iconoclast care a n i ma
reprezentaţia live şi care a stârnit
entuziasmul spectatorilor şi al criti
cilor a dispărut ca şi cum n-ar fi existat
niciodată. Tot ce păruse inteligent şi

micului ecran

inedit în lectura speculativă a
tânărului director de scenă acum nu
mai era decât enervantă gratuitate şi
supărător prost-gust. Lipsiţi de respi
ratia
. sălii, actorii au fost sufocati de
propria lor form ulă interpret ativă,
îngroşată fără voie prin detalieri, prin
neadecvata subliniere a unor ac
cente. Scenog rafia lui Viorel Peni
şoară-Stegaru, inspirată de perena
maculatură a presei româneşti de ieri
şi de azi, nu mai are acelaşi efect ca în
l u minile ram pei, unde prezenţa
ziarelor concura abundenta
. "tex
tilelor" ce asigurau confortul şi tabie
turile vetustului cuplu "republican".
Doar jocul de umbre - fantasma ale
gorică închipuită simplu de actorii
Teatrului "Arlechino" - a câştigat în
preg na nţă, a mintind pentru un
moment de fiorul comicului g rotesc
care a făcut faima spectacolului.

e

l nsolită incursi une paroxistică în
subconştientul colectiv şi individual,
orchestrată în acorduri de vals ca o
necesară descărcare nervoasă la
nivelul epidermei sociale - astfel am
definit la premieră spectacol ul Copiii
soarelui, realizat de Cristian Hadji
Culea, în scenog rafia l u i Vittorio
Holtier, la Teatrul Mic. Constantin
Dicu a optat pentru o televizare "seri
alizată" forţată, căci fragmentarea nu
are cum fi în avantajul unei con
strucţii dramaturgice concepute spre
a fi consumată într-o unică repriză.
Originalitatea plastică a montării e
dată de nuanţa dominantă a lemnu
l u i negel u it, d a r şi a deşert u l u i
sufletesc a l acestor eroi îmbarcaţi pe
o corabie ce ar trebui să navigheze
spre soare, dar care se află în derivă
pe uscat, cum sugerează ironic părin
tele lor, Maxim Gorki. Clasicul care, o
dată scăpat de grila lecturilor marx
ist-leniniste, îşi relevă pertinenţa în
diagnosticarea societăţilor la vreme
de criză şi răscruce. De unde şi actu
alitatea textului, care 1-a interesat pe
regizor şi-i motivează pe interpreţi.
lnterpreţi care, datorită directorului
de imagine Cristian Nicolau, au parte
de excelente prim-planuri şi încadra
turi inspirate şi bine plasate în
desfăşurarea intrigii, susţinută şi prin
montajul atent al tandemu lui Emilia
And reescu - Oti l ia Georgescu.
Favorizate sunt actritele, fiecare în
parte de o tulbu răto'are frumuseţe,
nuanţată conform cerinţelor rol ului:
voluptuos disponibilă, soţia neglijată
creată de Cătălina Mustată; temător
vibrantă şi maladivă, ero ina Lamiei
Beligan; agresiv posesivă, ferme
cătoarea parvenită mioapă a l rinei
Movilă; obraznică şi prea-isteaţă, ser
vanta jucată de Ruxandra Enescu etc.
Actorii au la rându-le ocazia să
"dialogheze" dezinvolt cu a paratul
de filmat. Si
' Mihai Dinvale - savantul
aerian, şi claudi u lstodor - veteri
narul blazat, şi Radu Amzulescu artistul ipocrit, şi Sori n Medeleni îmbogăţitul "generos" etc. Căci,
într-adevăr, s-a profitat la maximum
de avantajele televiziunii, care poate
evidenţia atât o banală tresărire cât şi
o complexă imagine de ansamblu,
îmbrăţişând în plonjeu şi macheta
bisericii, simbolică instantă, inutilă
însă în arbitrara ordine iluzo riu resta
bilită.
Irina Coroiu
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ân tul tea tral
Personalitate

impersonală?

e directii ar trebui să urmeze
pregătirea profesionala a stu
denţilor actori de la începutul
unui nou mileniu? Poate învăţământul
artistic să ignore modificările de vi
ziune asupra unui dramaturg sau altu
ia, impuse de către regizori mai mult
sau mai puţin celebri în spectacole
mai mult sau mai puţin izbutite?
Studentii trebuie antrenati în mod
abstract şi impersonal, ori 'profesorul
are a ţine cont de cerinţele cărora
învăţăceii vor fi obligaţi să le răspundă
concret, peste câtva timp, în lucrul cu
regizorul X sau Y? Aceste întrebări şi
altele asemenea îmi roiau prin minte
în timpul reprezentaţiei de la "Ca
sandra" cu Trei surori de Cehov, exa
men al anului IV Actorie, clasa profesor
universitar Florin Zamfirescu, lector
universitar Adrian Titieni, asistent uni
versitar Mircea Gheorghiu. Nu e vina
mea că tinerii aspiranţi la glorie nu mi
au reţinut mai insistent atenţia; parţial

C

nu e, desigur, nici vina lor. Îndru
mătorii clasei, frământaţi, probabil, şi
ei de sus-înşiratele i nterogaţii, au
căutat să ofere un spectacol atoate
cuprinzător: privitorul urma (pre
supun) să se edifice şi asupra calităţilor
interpretative ale viitorilor absolvenţi,
şi asupra înzestrărilor regizorale ale
profesorului Florin Zamfirescu, sem
natarul concepţiei scenice - deşi, pen
tru cea din urmă acţiune, parcă-parcă
alte locuri ar fi mai potrivite decât stu
dioul studenţesc. In consecinţă, am
asistat la o lectură "în răspăr" a piesei,
lectură având misiunea să ne demons
treze că la U ATC a fost temeinic
însuşită declaraţia lui Cehov privind
caracterul comic al textelor sale: în
prima jumătate a reprezentaţiei,
"poantele" uşurele, bănculeţele şi
glumiţele abundă - e drept, nu chiar
până la a ne face să ignorăm rostirea
neglijentă a tinerilor actori, limba
foarte urîtă pe care o vorbesc (unii, cu
accent regional impardonabil), pre
cum şi tinuta lor scenică adesea nesi
gură sa � neglijentă. În partea a doua,
tonalitatea mizanscenei se schimbă,
reprezentaţia apucând-o hotărît pe
calea melodramei, aşadar a inter
pretării "tradiţionale" a pieselor ce-

hoviene. Trebuie să spun, cu riscul de
a-i amărî fără leac pe dascălii novatori,
că în această formulă spectacolul mi
s-a părut mult mai suportabil; am
putut şi să remarc, de pildă, că lsabela
Neamţu (Oiga) are notabile disponi
bilităti dramatice, că atuul Mirelei
Oprişo r (Natalia) şi al lui Vlad Oancea
(Kulîghin) este dotarea "hazlie" natu
rală, că lana Fetescu (Irina) are "pre
zenţă" şi ştie bine să asculte (vorbirea
românească stricată va fi însă pentru
actriţă un impediment major în cari
eră), că Orodel Olaru (Verşinin), Cris
tian Simion (Solionîi) si Marius Chivu
(Andrei) sunt, cu condiţia să-şi ame
lioreze mişcarea în scenă, ceea ce se
cheamă promisiuni certe.
Unele glasuri mi-au şoptit la ureche, şi
în pauză, şi după spectacol, că "astă
seară nu-i nimic, trebuie văzuţi ăilalţi".
"Ăilalti", adică distributia a doua, cvasi
integral diferită. Sigur că trebuie văzuţi
şi ei - şi promit să o fac cu proxima
ocazie -, dar nu de dragul spectacolu
lui în sine, ci tocmai de dragul lor, al
studenţilor. Nu ştiu de ce, dar am
impresia că acest lucru este cam dese
ori uitat de îndrumătorii claselor de
actorie de la UATC . . .
Alice Georgescu

Apla u ze fără acoperire
1

A

.
.
n mare parte stu d enţ1 a 1
facultăţilor de teatru, spectatorii
de la Studioul "Casandra" se simt
probabil datori să-şi încurajeze
coleg ii cu apla uze furtunoase, cu
chicoteli şi chiar cu replici, astfel încât
reprezentaţiile devin adesea un soi
de spectacole interactive (de obicei,
de prost-gust), de felul celor pe care
ne-am obişnuit să le vedem pe mai
toate canalele de televiziune.
Bunăoară, acum câtva timp, am fost
la premiera anului IV - U ATC, clasa
profesorul u i
universitar
Florin
Zamfirescu, cu Trei surori de Cehov.
Din păcate, mai tot timpul reprezen
taţiei am avut parte de "zumzetul"
unor tineri. Să fi ştiut ei că, pe vre-

muri, publicul sancţiona, aruncând
cu roşii stricate, huiduind, fluierând,
tropăind . . . tot ceea ce nu avea · pu
terea să-I seducă?! Greu de crezut,
câtă vreme mai toate manifestările
de gang ale celor despre care
vorbesc erau de-a dreptul . . . admira
tive.
Am observat, de pildă, că i-a încântat
cu deosebire orice aluzie frivolă. (Si,
slavă Domnului, au avut parte de ele
din plin!) De multe ori, însă, comen
tau sau chicoteau exact în mo
mentele cele mai nepotrivite, încât
nu pot să nu mă întreb: când "specta
torii de azi" vor deveni, la rândul lor,
actori şi li se va întâ m pla acelaşi
lucru, cum le va fi? Şi cui foloseac ast-
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fel de a pucături? Celor de pe scenă,
în nici un caz - se vedea limpede că
mai mult îi zăpăcesc, ei nea vând încă
suficientă experienţă ca să poată
trece cu dezinvoltură peste aseme
nea incidente. Nici nouă, celor
"rătăciţi", se pare, într-o lume prea
"exuberantă", de vreme ce aplauzele
acestea fără acoperire ne-au iritat
mai m u lt chiar decât cal itatea
montării.
Marinela Ţepuş
P.S. Trebuie avut în vedere că
aproape aceiaşi studenţi, în alte săli
de teatru, se comportă, de cele mai
m u lte ori, civil izat.

ri secunde

Victor Anag na ste:

"Poţi fi soţul fericit

al unei mari actrite"
�

Aţi fost căsătorit cu actriţa Gina
Patrichi. Care este, după opinia
d u mneavoastră, condiţia soţu l u i
unei actriţe celebre?
Nu cred că experienţa unei căsătorii
poate fi definitorie pentru cuplul
"actor-om obişnu it". Înclin să pre
supun că întrebarea dumneavoastră
vizează modul în care o mare actriţă
creează relaţii speciale în fa milie. Iar
opţiunea pentru căsătoria cu Gina a
devenit hotărîtoare prin faptul că
personalitatea ei nu se manifesta
doar pe scenă, ci şi în viaţa privată.
Indiferent de cine ar fi fost soţul
Gînei, existau premise propice unei
căsătorii fericite şi stabile, pentru că
era o fiinţă minunată, i nteligentă,
tandră ş i cu un nesecat umor.
Totodată, fusese i nfluenţată de
a m bia nta din fa m i l i a în care se
născuse· şi care era foarte unită şi
plină de afecţiune.
Ne-am cunoscut în urma unei întâm
plări amuzante, ce s-a dovedit a fi
providenţială. În vara anului 1 957 mă
aflam în bâlciul d i n oraşul Galaţi
când, deodată, mi-a căzut în ca p un
pantof de damă venit din direcţia
caruselului denumit popu lar "lan
ţuri". Era pantoful Ginei.
Devenind prieteni, a ţinut să mă
"sensibilizeze" şi aproape în fiecare
seară îmi citea poezii şi piese de
teatru. Cu posi bil ităţi le ei excep
ţionale de a nuanţa fiecare cuvânt,
m-a ajutat să ajung la stări în care
este mult loc pentru iubire.
Atuul meu a fost că nu i-am cerut să
facă gospodărie. Nici eu nu a m
chemare pentru a ş a ceva şi a m
căutat împreună soluţii pentru evi
tarea unei asemenea corvoade. Asta
nu înseamnă că Gina nu avea multă
grijă de cămin, mai ales d u pă ce s-a
născut fiica noastră, Oana. Avea idei
fantastice pentru decorarea i nte
rioară, improviza singură, cu bun
gust, d iverse obiecte care au dat o
căldură deosebită căminului nostru.
Grija şi gi ngăşia pe care i le arăta
Oanei au făcut şi mai tandră atmos
fera din familie.

Ca orice om cu o dotare specială
pentru creaţie, Gina avea o patimă
devoratoare în fel u l de a tră i .
Datorită e i a m devenit un pasionat
s pectator de teatru, a m intrat în
anturajul unor mari regizori, actori, al
unor persona l ităţi artistice, în gene
ral; am avut ocazia să ascult opinii
foarte i nteresante, într-o ambiantă
i ntelectuală si plină, totodată, de
umor. În această companie elevată şi
veselă viaţa noastră s-a desfăşurat
plăcut şi, deseori, tumultuos.
Opinia mea este că nu trebuie să a i
calităţi deosebite pentru a f i soţul
unei actriţe celebre; cred că reuşita
depinde şi de înţelegerea mutuală ca
fiecare să-si exercite profesia fără a-1
stânjeni pe celălalt. În această pri
vinţă, am avut amândoi grijă să dăm
prioritate vieţii profesionale; în tim
pul liber am petrecut copios.
Mă amuza faptul că multă lume m i se
adresa cu "domnule Patrichi". Tot
odată, am înţeles că un actor nu tre
buie deranjat când repetă acasă sau
la teatru, că masa de seară se ia d upă
spectacol, că, după epuizanta trăire
de pe scenă, un artist are nevoie de
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câtva timp pentru a-şi relua viaţa
obişnuită.
Cu aceste restricţii minore, poţi fi
soţul fericit a l unei mari actriţe. Cu
condiţia ca ea să te iubească.
Consideraţi că teatrul românesc are
� cum aceeaşi valoare ca altădată?
In ultimul timp am mers rar la teatru.
Am văzut câteva spectacole fru
moase, dar mi s-a părut că pierderile
din "generaţia de aur" au lăsat unele
roluri neacoperite. Pe de a ltă parte,
am asistat şi la spectacole "experi
mentale", care m-au dezamăgit.
Relaţia spectatoru lui cu teatrul este
subiectivă. Pe mi ne, l i psa unor idoli,
şi în special a G i nei, precu m şi
căutarea de noi formule, nu întot
deauna bine gând ite m-a u înde
părtat oarecum de sălile de specta
col.
Rămân totuşi un iubitor de teatru,
cu nosc marea valoare a fortelor
rămase, la care se adaugă tineri de
perspectivă, astfel încât sper că voi
redeveni un spectator fidel.
M ih nea Paraschivescu
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Asta-i
toată povestea?
regătind
l a Cinem ateca
Română un "Omag i u Alexan
dru Tatos", l a zece ani de la
dispariţia sa fizică într-un frămâ ntat
i a n u a rie post-revo l uţionar, a m
descoperit - datorită devotamen
t u l u i Lianei Tatos - m a n u scrisul
unui scenariu rad iofo n i c despre
geneza "Scrisori l o r" e m i n esciene.
Emisi-u nea, realizată şi d ifuzată în
1 976, în c i c l u l "Biografia unei
capodopere", cu a portul actorilor
Ion Caram itru, Matei Gheorg h i u,
Ştefa n Radof, Gina Petrini (redac
tori, Magdalena Boia n g i u , Doina
Papp), a fost astăzi - în debutul
A n u l u i E m i nescu - tra n sformată
într-o preţioasă casetă a u d io
lansată de Editura "Casa Radio".
Refăcând tra seu l de c reatie al
ci neast u l u i care a fost şi om de
teatru (a semnat reg ia câtorva
spectacole memorabile: Zamolxe,
Nebunia lui Pantalone, Chiţimia,
Pasărea Sha kespea re, Mutter
Courage, Timp în doi), aveam să
descopăr şi câteva piese semnate
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cu pseudo n i m u l Alexa ndru Adrian
(de fapt, cele două pren ume ale
sale). La nici 2 5 de ani, tânărul înce
pea să-şi exerseze conde i u l în
drame şi comed i i publicate - d upă
t i p i c u l t i m p u l u i, a n i i '60 - în
colecţiile "Teatru de a matori", în
compania unor autori notorii (Lucia
Demetrius, Horia Lovinescu, Paul
Everac, Dan Tărch i lă, Fănuş Neagu,
Vintilă Ornaru, Ionel H ristea etc.).
Dincolo de i nerentele şabloane ale
epocii, fi ecare text îţi rezervă
p lăcerea de a descoperi câte un
sâmbure de i nteres. Astfel în Flori
ce nu veştejesc ( 1 962), din firavul
confl ict de m u ncă dintr-o uzină
meta l u rgică se dezvoltă i ntriga
u n u i "tri u ng h i": u n i n g i n er, un
m uncitor şi o desenatoare, tineri
care-şi deca ntează adevăratele sen
timente ale u nei vechi prieten ii, o
dată cu operaţ i u n ea tehn ică de
"recuperare a meta lelor". Lumina
d ragostei ( 1 963) are o ingenioasă
construcţie ce alternează prezentul
cu trecutul, flash-back-u rile confi
gurând natura di lematică a prota
gonistu l u i, a cărui i nconsecvenţă
sentimenta lă şi com portamentală
îşi a re cauza în relaţiile sale cu tatăl
exigent. Experi mentul d ramatic
conti n u ă în Ş i cerul senin a re
câteodată nori... ( 1 964). o comedie
în care eroul, naiv a mbitios, dia lo
g hează cu n i şte voci care', în lumina
reflecto r u l u i, se dovedesc a fi
colegele de brigadă d i n fabrica de
motoare unde e plasată acţiu nea,
încheiată cu o serios-persiflantă re
m a rcă: "Totul se-nd reaptă atunci
când există propri u l nostru control
de ca l itate!". Întrebări ( 1 965) îşi
păstrează i ntactă tensiunea de dra
mă familială "latentă", pe fu ndal u l
de fu rtună montană, căci este a m 
p lasată într-o izolată staţiune me
teo. O călătorie întreruptă ( 1 966)
infuzează poezie unui subiect foarte
bătut, l u pta antifascistă, şi iată o repl ică a eroinei ce eminescianizează:
"«La steaua care-a răsărit/ E-o cale
atât de l u ngă/ Că m i i de a n i
i-au trebuit/ Luminii s ă ne-ajungă» ...
Noi, muritorii de rând, n-o să ne ajun
gem niciodată steaua noastră.
Atunci, pentru ce să mai crezi în ea?".
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Dacă ultimele două texte - după ri
gorile colecţiei - au indicaţii de regie
extrem de riguroase redactate de
Geta Vlad, respectiv Ion Cojar,
Alexandru Tatos şi-a schiţat singur
parametrii scenici ai unor eventuale
montări ale textelor din colecţia de
"Teatru şcolar". Prichindeii din Guţă
cel Mare ( 1 966). "Misteriosul" B
( 1 967), Foişorul ( 1 970) sunt antre
naţi în aventuri prin care autorul
reuşeşte să i n d ucă - aşa cum
mărturiseşte .că şi-a propus - noţi uni
elementare despre imagi naţie şi
educaţie, despre sentimentul dato
riei şi onestitate, despre prietenie.
Aici am aflat sursa de inepuizabilă
candoare păstrată intactă peste ani,
după cum probează posterităţii fil
m u l-parabolă Secretul armei. ..
secrete, l ansat premon itoriu în
toamna lui '89. Personajele acestei
pelicule par a se fi născut o dată cu o
piesă pentru păpuşi ti părită în 1 972
şi ilustrată de Doina Levinţa: Asta-i
toată povestea. O istorioară delicat
hazlie despre o fetiţă năzuroasă care
se plânge că n-are prieteni şi pe care
frătiorul o conduce în lu mea
ani,m ălutelor istete unde morala îi va
fi servită' de Mesterul Arici, care are o
firmă ce-l reco�andă clar: "Basmul
strâmb îl face drept. Scriem poveşti
cu fantezia clientului. Nu avem zei.
Avem motan încălţat cu talpa de
duroflex". Citite în perspectiva tim
p u l u i, ultimele replici ascund un
dram de ironie, dar şi de amar
adevăr: "ŞORICELUL: Nimeni nu tre
buie să aibă memorii particulare
pentru că iar se lasă cu ceartă.
Punem toate memoriile la un loc şi
meşterul Arici să ţeasă din ele o
poveste pentru toată lumea. ARICIU L
(care a luat o cratiţă şi toarnă În e a fel
de fen: Pentru asta punem înăuntru
tot ce aveţi. Curăţăm nazurile şi ego
ismul... Cearta o tocăm ... Adăugăm
un praf de «sărit la nevoie» ... Punem
la fiert... Dăm la o parte cu o lingură
petele de răutate... şi nu mai
adăugăm n imic, pentru că ce-am pus
din voi e calitatea întâi. Când a fiert
destu l, iese d i n asta o prietenie
g rozavă! Asta-i toată povestea!".
I rina Coroiu

Ce mai spun confraţii
lui Shakespeare (11)
scenă sau socotiţi că posibilele intervenţii în
1 . Cum stăm cu dramaturgia românească?
2. Vă satisface doar publicarea pieselor dum text trebuie făcute de către aceştia din
neavoastră (urmată de posibilitatea obţinerii . urmă?
unor premii literare) sau vi se pare vitală 5. V-a dezamăgit vreodată felul în care a fost
pusă în scenă o piesă a dumneavoastră?
punerea lor în scenă?
3. Credeţi că este necesară apariţia unor (Exemple.)
agenţii de impresariat care să vă reprezinte 6. Vedeţi şi spectacole cu piese ale altor dra
interesele în relaţia cu directorii de teatre şi maturgi români? Cum vi se par?
7. Simţiţi lipsa unor cenacluri în cadrul cărora
cu regizorii?
4. Acceptaţi colaborarea cu directorii de să vă puteţi întâlni?

Radu F. Alexandru
1. Nu ştiu. De câţiva ani, eu "consum"
experienţa omului po.litic şi, cu o
excepţie, nu am mai avut timp să mă
exprim ca dramaturg. Despre con
fraţii mei şi, mai ales, despre pro
ducţiile lor nu pot să spun mai nimic,
pentru că n u se aude mai n i m ic
despre ei/ele. Spectacolele cu piese
româneşti sunt extrem de rare şi cele
care sunt se pierd în cenuşiul cotidi
an, refuzându-li-se şansa de a deveni
evenimente.
2. Dacă, în condiţii normale, publi

carea textului dramatic era o premisă
aproape suficientă pentru ca d ru m u l
lui spre scenă s ă s e desfăşoare oare
cum firesc, astăzi cred că cel mai
im portant sprijin acordat a utorului ar
fi aducerea piesei pe scenă. Spec
tacolul este spaţiul în care dramatur
g u l român are tot mai greu acces.
Cred, de exemplu, că U N ITER-ul s-ar
dovedi extrem de inspirat dacă ar
converti premiul bănesc pe care îl
acordă unui autor într-un spectacol
montat, sub egida aceluiaşi U NITER,
pe o scenă bucureşteană.
3.

Da. Este un accesoriu absolut
necesar autorului; fi reşte, în măsura
în care agentul este un profesionist.
4.

Da. Cel puţin în perioada în care
mai suntem contemporani.

5.

Am avut în 20 mai 1 982 o premieră şi
în acel an s-a jucat de douăzeci şi opt
de ori spectacolul; în 28 mai 1 998 am
6. Ori de câte ori am ocazia. Întot
dea u n a demne de i nteres. Pri n · avut o a ltă premieră, la acelaşi
reuşitele sa u prin neîmplinirile lor.
Naţional, care a fost programată, în
acelaşi_ interval, de şase ori!!! Spec
7. Simt lipsa timpului în care, la orice tacolul a murit trist...
oră din zi şi din noapte, la întrebarea
3. Ar fi necesară, benefică. Dar! Mă
"Pentru ce trăieşti?" nu concepeam
decât un singur răspuns: "Pentru lite tem că _agenţia ar face jocul oame
ratura mea".
nilor ei! In România de azi nu mai poţi
fi sigur de nimic: o lege, o măsură, o
hotărîre ce azi pare albă, necesară,
Viorel Cacoveanu
mâine e neagră, adică o pacoste!
Dacă s-a întâmplat, a m uitat.

1 . Pot răspunde cu ce-rtitudine: stăm!
Se practică un teatru cu cât mai puţin
text, care să poată merge oriunde în
l u me, fie şi în Tri nidad-Tobago.
Teatrul turistic e cu ltivat cu grijă. Cu
piesa autorilor români n u se poate
merge nicăieri. Şi atunci, se joacă
Sha kespeare, deseori m utilat şi el
(sau în asociere!), tot felu l de străini,
precum şi adaptări fără l i m ită şi
noi mă. Epidemia adaptărilor bântuie
rău de tot...

2. Publicarea - extrem de dificilă si
' de

rară - e o satisfacţie. Premiile, n u ! Cel
ce e azi în juriu dă premiu cel ui ce va
fi mâine în juriu şi-i va da şi lui un pre
m i u ! Mecanismul functionează de
m u lt şi aproape perfect! Punerea în
scenă a unui text e o victorie. O poţi
obţine dacă ai bani şi sponsori! Dar
n u e suficientă montarea unui text.
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4.

Accept colaborarea şi i ntervenţiile,
dar cu o limită. Mă doare când textul
unei piese devine un apendice, un
pretext, o anexă a spectacol u l ui.
Deseori, regizorii fac di ntr-o piesă o
scenetă, ca un croitor care dintr-un
costum îţi scoate o vestă! Regizorul
are dreptul şi trebuie să ţină la opera
sa, la gloria sa, la măreţia sa. Dar fără
a schimonosi piesa. Se cuvine res
pect şi pentru autor şi pentru piesă.
Unii iau câte un scriitor nu tocmai de
mâna a· doua, fac o adaptare şi scriu:
"Spectacol de..."
5. Nu am avut asemenea decepţii.
Am avut însă pe marginea unei piese
discuţii care m-au ul uit. Un regizor
care "mergea" cu Puterea mi-a cerut
să fac zob Opoziţia; altul, care era cu
Opoziţia, mi-a cerut să dau mai tare
în Putere. Piesa a rămas cum a m
39
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scris-o, dar nici nu s-a jucat. Poate,
după ce nu voi mai fi . .. Unii d ra
maturgi sunt periculoşi cât timp se
află în viaţă!
6. Văd

pe cât pot spectacole cu piese
ale dramaturgilor români. Recent am
văzut O scrisoare pierdută, jucată
fără actori de comedie! Îşi poate
imagina cineva o clinică de chirurgie
cardiacă având angajaţi medici sto
matologi sau psihiatri? O flotilă de
aviaţie pe care să zboare infanterişti
sau jandarmi?! Caragiale e atât de
actual î�cât a forţa nota înseamnă a-1
mutila. I ntr-o lume în care nimeni şi
nimic nu e respectat, în care triumfă
minciuna şi jaful, te poţi aştepta la
orice.

7. La vârsta mea, nu! M-am săturat de

discuţii pe marginea unei piese. Prea
multe am suportat la viaţa mea ... E o
tortură inutilă.

George Genoiu
1. Dacă vă referiţi la d ramaturgia ori
ginală a ultimului deceniu, pot să
afirm, în cunoştinţă de cauză, că stăm

�
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foarte bine, dacă o privim din per
spectivă literar-editorială.
Simultan cu demersurile din publi
caţii au fost rel uate colecţ i i le de
d ramaturgie ale editurilor "Cartea
Românească" (treizeci de titluri) şi
"Emi nescu" (cincisprezece tit l u ri).
Alte i n iţiative editoriale au i m pus
piesa românească de azi în colecţiile
de profil Unitext (paisprezece titluri)
şi A.S.B. - Asociaţia Scriitorilor din
Bucureşti (opt titluri). Alte iniţiative,
private, împreu nă cu cele menţio
nate, totalizează cifra de o sută şaizeci
şi două de piese ale dramaturgilor
români contemporani, o realitate ce
se va întregi considerabil în anul
2000, atunci când bilanţul unui dece
niu ne va da posi bil itatea să
procedăm la eva luări obiective.
La întrebarea "Cum stă m cu d ra
maturgia româ nescă?" nu putem
trece cu vederea o realitate d is
cutabilă, aflată sub auspiciile unor
animatori interesaţi să ofere o "alter
nativă" pentru ti nerii creatori de
piese de teatru. Astfel, Dramafest
(Tâ rgu-Mureş), AltFEST (Bistriţa),
Atelier (Sfântu Gheorghe), Teatru l de
Luni şi Teatrul Inexistent (Bucureşti)
au realizat formule de spectacol în

https://biblioteca-digitala.ro

tandem u l regizor-dramaturg, cul
tivând în mod del iberat piese experi
mentale, fără poveste, fără conflict,
cu personaje spulberate. "Pul
verizarea" legilor dramei ce s-au con
sacrat în două milenii şi jumătate o
consider teri b i l ism veleitar sau
neputinţă şi neştiinţă de a fi dra
maturg. Textul dramatic rămâne în
posteritate pe cont propriu, precum
un alergător de maraton pe culoarul
său, nicidecum prin viziuni regizorale
sau interpretative.

2. Piesele mele au fost publicate în

colecţ i i le de teatru ale editurilor
"Cartea Românească", "Eminescu" şi
"J u n i mea", a u fost d isti nse cu
Prem i u l U ni u n i i Scriitorilor din
România ( 1 983) şi al Asociaţiei
Scriitorilor din Bucuresti ( 1 996) vo
lumele Însoţitorul nevăzut şi o lume
captivă , au fost jucate pe scenele
teatrelor, la radio şi televiziune. Cu
alte cuvinte, a m încercat emoţii şi
sentimente ce mi-au dat şansa să mă
confrunt cu mine, cu publicul şi criti
ca de special itate. Am acumu lat
experienţă, răbdare şi discernământ
autocritic, lăsând ca timpul să lucreze
şi să-mi determine creaţia. Teatrul
-

-

m-a învăţat că şi i luzia face parte din
viaţă. Realitatea visată te suspendă
vremelnic din timpul real şi-ţi oferă o
lume imaginară pe care, ajutat de
instinct, o propui semenilor într-o
ecuaţie d ra matică. Scrierea unei
piese de teatru are un efect terapeu
tic prin antrenamentul la care sunt
supuse memoria asociativă şi trăirea
intensă a emotiei.
Drumul meu in dramaturgie a fost
marcat, fireşte, de întâlnirile cu regi
zorii, oameni de teatru cu autoritate
şi experienţă în domeniu, cu respect
faţă de textul propus spre repre
zentare. Discuţiile pe care le-am avut
cu regizorii au vizat îndeosebi con
strucţia dramei, potenţarea ritmului
şi a contra punctu l ui, dezvoltarea
unor scene sau replici, cerinţe ce mi
s-au părut îndreptăţite şi pe care
le-am l uat în consideraţie. Caragiale
spunea că o piesă de teatru este mai
mult arhitectură decât literatură, iar
Gorki ne sugerează că, dezvoltând
complexitatea personajelor în relaţii
interumane, este imposibil ca aces
tea să nu i ntre în conflict. I nsist
asupra acestor chestiuni deoarece
"teza" conform că reia "noua d ra
maturgie" trebuie să "pu lverizeze
povestea, conflictul şi personajul" o
consider eronată şi dău nătoare.
Puerilă.
3. Dramaturgii au semnat un mandat
de gestiune Fondului Literar a l
Uniunii Scriitorilor, Organ de Ges
tiune al Drepturilor de Autor. Acesta
nu poate fi operativ într-o realitate
teatrală fără fonduri bugetare ferme
destinate achiziţionării piesei origi
nale. Ce poate face o agenţie de
impresariat literar într-o situaţie în
care instituJiile de spectacol sunt fali
mentare? In schimb, "impresariatul
regizorilor" este mai activ şi e cel mai
benefic în situaţia în care fondurile
bugetare a l ocate i nstituţiilor de
spectacol ale statului le aparţin şi ei
le gestionează cu eficienţă pentru
breaslă.
O agenţie de impresariat care să ne
reprezinte interesele în relaţia cu
directorii de teatru şi cu regizorii nu
poate fi posibilă până când finan
ţarea nu va avea în vedere faptul că o
cultură teatrală autentică nu poate
exista fără stimularea şi susţinerea
creaţiei dramatice originale. Dacă nu
mă înşel, U NITER a încercat să
înfiinţeze o agenţie de i mpresariat.
Rezultatu l ? Piesele premiate a u
r ă m a s în volume, iar teatrele, î n
schimb, a u preluat traducerile şi
adaptările domnilor Marian Popescu
şi Victor Scoradeţ cu piese din alte
dramaturgii. N ici piesele premiate la
Concursul "Carnii Petrescu·, organi
zat de Ministerul Culturii, n-au avut
prezenţa scenică făgăduită.

4.

Ce să mai vorbim! Regizorii au
devenit autori de spectacole, com
pilând texte destinate lectu rii. Tn mai
toate cazurile, discursul regizoral pi
votează pe un ax ideatic tezist, rele
vant sub aspectul veleitarismului cul
tural. Mai grav este faptul că i mpos
tura a devenit agresivă şi faţă de cla
sicii dramaturgiei universale. Despre
relaţia mea cu directorii de scenă a m
făcut unele mărturisiri. O cola borare
rea lă înseamnă, în primul rând, ca
regizorul să citească textul dramatic
şi, în măsura în care şi-1 asumă,
d iscuţiile şi i ntervenţiile pot fi
benefice pentru ambele părţi, teatrul
fiind o artă ce se înfăptuieşte în relaţii
de parteneriat: d ramaturg, actor,
regizor (în ordinea în care au apărut
pe lume).
5. Eu scriu o dramaturgie cu poveste,
conflict şi personaje complexe, în
limitele unor constrângeri i mpuse de
atmosferă şi de ritmul interior. Para
bolele mele definesc un mediu ca
destin al personajelor în relaţia cu
lumea provocatoare de afară, pentru
a extinde atmosfera spaţiului de joc.
Cantonul de vânătoare, Rătăciţi în
a m u rg, Văduve la tinereţe, Bătrân u l
ş i i n ocenta, Trivial t a ngo, piese
scrise în ultimii cinci ani, a u în struc
tura lor aceste sugestii, cărora, ca
regizor şi interpret, trebuie să le
găseşti soluţii adecvate. Am continu
at să scriu pentru actor şi pentru pub
lic. Piesele montate nu mi-au lăsat
g u stul amar al dezamăgirii. Tn
schi mb, am fost nemulţumit de
superficialitatea şi manierismul unor
mod a l ităţi de a bord a re scenică,
fenomen ce se conturează cu preg
nanţă în viaţa noastră teatrală.
6.

Consideraţiile de mai sus do
vedesc, cred, faptul că citesc şi văd
piesele colegilor. Ca slujitor al teatru
l ui, am căpătat exerciţiul termenului
de comparaţie şi a l motivaţiei.

7. Nu! Mă simt mai bine în solitudine,
suspendat vremel nic într-o realitate
visată ...

Sorin Holban
1. La întrebarea d u m neavoastră:
"Cum stăm cu dramaturgia româ
nească?", răspunsul este subînţeles:
stăm. Stăm _pe loc. Puţine teatre se
încumetă să pună în scenă piese din
dramaturgia naţională, îndeosebi din
cea actuală. Pot fi întrebat dacă
asemenea piese există. Eu sunt con
vins că da. Nu susţin, Doamne
fereşte, că avem de-a face n u mai cu
capodopere. N ici că ar trebui reintra
d u să "planificarea·: la atâtea pro
d u cţii străi ne, atâtea producţii
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româneşti. Dar sunt convins că piesa
românească ar avea succes, aşa cum
se întâ mpla înainte de decembrie
'89. De altfel, acolo unde, cu timidi
tate, se fac paşi către dramaturgia
originală, sălile sunt cel puţin la fel de
pline ca în cazul celei "de i mport". De
altminteri, am văzut destule piese
străine sub media celor româneşti pe
care le cunosc. Dar şi în teatru
fu ncţionează, adesea, principiul
"intrării în Europa".

2. Desigur, publicarea unor lucrări
dramatice şi obţinerea unor premii
nu sunt lipsite de interes. Tnsă, în
ceea ce mă priveşte, a semenea
modalităţi nu mă satisfac integra l.
Rostul unei piese este acela de a fi
jucată. N ici cele mai somptuoase bi
blioteci nu pot înlocui scând ura
scenei. Am fost printre cei publicaţi
de editura regretatului Ştefan
H a l moş-Hara l a m b. De asemenea,
două dintre piesele mele a u primit
prem ii, una d i ntre ele - Aştept
provincia - fiind jucată de teatrul TV
şi la teatrul radiofonic. Iubesc sincer
acest gen de teatru, unde a m fost
prezent relativ des. Dar n i m i c nu
poate înlocui scâ n d u ra ! Acolo te
întâl neşti nemijlocit cu spectatorii.
Un freamăt, un hohot de râs, o respi
raţie precipitată, o replică subliniată
cu aplauze - toate astea nu pot fi
înlocuite cu n imic.
3. Poate că, în economia de piaţă,
i mpresariatul - în adevăratul înţeles
al cuvântului - ar fi necesar. Cu două
condiţii: impresarul să fie el însuşi om
de teatru şi conducerile instituţiilor
de specialitate să dorească o aseme
nea colaborare, să nu-l considere pe
impresar un soi de comis-voiajor.
4.

Regizorii au toate libertăţile posi
bile, în afara aceleia de a falsifica
intenţiile autorului. Acest lucru e va
labil şi în cazul lui Shakespeare sau
Caragiale, şi atunci când dramaturgii,
fără a atinge valoarea celor pomeniţi
mai sus, au totuşi calitatea esenţială
că... trăiesc. Sunt pentru colabora rea
efectivă (dacă se poate, şi afectivă) cu
directorii de scenă. Mă consider un
autor receptiv. Repet, însă, că sunt
îm potriva fa lsificării. Avem, d i n
păcate, destule exemple cu mari dra
maturgi ai omenirii deveniţi simpli
cobai ai unor experienţe nefericite.
5. Nu, n-a m trăit o a semenea
dezamăgire. A m avut şansa unor
regizori, de la Ion Lucian la Cristian
Munteanu, care consideră că la
început a fost cuvântul şi d u pă aceea
punerea în scenă. N-am respins însă
niciodată o sugestie, chiar dacă ea
însemna scrierea sau rescrierea unor
scene intregi. Văd că in chestionarul

pe care l-am primit de la revista
dumneavoastră nu se spune nimic
despre actori. Iertaţi-mă, d a r e
nedrept. O piesă fără actori este ca
un război fără soldaţi. De aceea
încerc, în fiecare piesă pe care o
scriu, ca toţi actorii să aibă propria
lor partitură, dreptul la propriile lor
aplauze.
6.

Văd aproape tot ce se joaca rn
Bucureşti. Aşadar, şi spectacole cu
piese ale d ra m aturgilor român i .
Repet ce-am spus şi la începutul
acestl!i interviu: lucrările lor nu sunt
sub nivelul celor străine contempo
rane, jucate pe scenele noastre. Dacă
am avea şansa de a fi mai des
prezente pe afişele teatrelor, am
putea da infinit mai mult.

7. Nu cred că cenaclurile mai au

autoritatea celor d i n urmă cu un
secol. Mai curând ar trebui să existe
fişe cu piese româneşti, oferte con
crete pentru teatrele din Bucureşti şi
din ţară, inclusiv un tip de rezumate
alcătuite de specialişti. Cenaclul ar
putea fi înlocuit cu discuţiile între
autori şi managerii teatrelor, în care
să fie atrase şi secretariatele literare,
în prezent cu un rol mai m ult decora
tiv. Pentru toate astea ar trebui o
minimă condiţie: să existe dorinţa
promovării pieselor româ neşti pe
scenele noastre.

(;]
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Nicolae Mateescu
1. Cu dramaturgia românească stăm
exact ca si cu celelalte domenii ale
culturii, ale vieţii sociale şi politice ne aflăm, cu a lte cuvinte, într-un
moment în câre consumăm mai mult
decât producem, datoria externă
creşte şi nu se văd, într-un viitor
apropiat, semnele unei schimbări în
bine. Criza morală în care se află soci
etatea românească nu avea cum să
fie ocolită tocmai de dramaturgie sau
de dramaturgi, care, în lumea teatru
lui nostru, cu rare excepţii, nu au con
stituit niciodată un adevărat ferment
a rtistic sau i ntelectual, ci mai
degrabă o corvoadă la care teatrele
s-au înhă mat fie de voie, fie de
nevoie. Piesa, piesele de teatru, dra
maturgii nu pot să apară doar din
bunăvoinţa unor instituţii, ci într-un
context c u ltural mai larg, într-un
curent de opinii artistice, într-o lume
avidă de cultură, cu şcoli care produc
generaţii de i ntelectua l i şi nu
pachete umplute cu o cultură bună
la toate şi la n imic, în speranţa că vor
fi primite la export. Teatrul românesc
a rezistat peste timp şi a avut
momentele sale de glorie datorită
actorilor săi, regizorilor săi, şi nu dra
maturgilor. Avem un teatru univer
sal, fără să avem de fapt un teatru
românesc. Atunci când adevăratele
piese a le d ramaturgiei româneşti pot
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fi numărate pe degete, a ne întreba
care mai e situaţia este mai curând
discuţie de cafenea.
Nu m i-am publ icat piesele.
Deocamdată, româ n i i care citesc
sunt din ce în ce mai puţini. Tn afara
scenei, teatru l e o conservă, u n
germene - aflat p e o planetă străină,
ostilă - care aşteaptă momentul în
care ar putea să explodeze.

2.

3. Dacă i mpresarii n-au apărut încă în
teatru este pentru că nici cererea şi
nici oferta nu sunt atractive. Acolo
unde există ma rfă com petitivă de
vânzare, cum se întâmplă în fotbal
sau în cabarete, impresarii apar cu
duiumul. Deocamdată suntem cam
ca pe vremea în care, la câţiva ani,
turcii dădeau năvală în ţară şi luau
copiii să-i facă ien iceri şi cadâne.
Când o fi să ni se smulgă din mână
piesele de teatru abia term i nate,
vom putea să alegem calea de urmat.
4.

Nu cred în teatrul elaborat în afara
scenei. Adevăraţii d ramaturgi şi
momentele i mportante a le teatrului
u n iversa l n u s-au realizat decât
printr-o întâlnire fericită a creatorului
cu scena. Carag iale însuşi a avut
şansa unei asemenea întâl niri. Dacă-i
mai a m intim pe Cehov, Ibsen,
Mol iere şi, bi neînţeles, pe Shake
speare, d i lema dispare. Atât cât a m

putut, am colaborat cu regizoru ŞI
rezultatele au fost benefice. Acelasi
spectacol diferă de la o seară la alta,
aceeaşi piesă poate fi montată în cele
mai neaşteptate interpretări şi, după
m i ne, mai a les în aceasta constă
farmecul teatrului, puterea lui de a
deveni mereu altul. Ale cui trebuie să
fie intervenţiile în text? lată o pro
blemă de orgoliu care, pe mine per
sonal, nu mă i nteresează. Im portant
este să nu fie trădat spiritul piesei acea frază funda mentală ca re, l a
u rm a urmelor, defineşte fiecare
operă de artă.
5. Miracolul creării unui spectacol mă
fascinează. E o naştere. Intotdeauna
rezultatul m-a uimit, dar, aşa cum se
întâmplă şi cu copiii, este minunat că
nu puteam să-i facem de unii singuri,
aşa cum ne-ar trece nouă prin cap.
6. Văd

piese de dramaturgi români. O
fac fără prea m u lt entuziasm.
Majoritatea creează nu personaje, ci
tipuri umane, ma rionete pe care
actorii se străduie amarnic să pună
carne şi să le ţină în viaţă. Idei am şi
eu destule. Una în plus sau în minus
nu înseamnă prea mult. Mi-aş dori un
teatru viu, puternic, strălucitor, sensi
bil la culorile şi nuanţele zilei. Cum
s p u n eam, n e aflăm, din păcate,
într- u n l ung moment de confuzie în
care intelectualitatea şi lumea artis
tică se retrag deliberat din faţa unei
realităţi agresive, materiale, aducând
şi argumente pentru această laşitate.
Dacă vom continua aşa, vom sfârşi
prin a ne aduna douăzeci de inşi
într-o sală pustie, pe care Ministerul
Culturii nu mai are bani s-o măture, şi
ne vom ovaţiona cât poftim unii pe
alţii, d u pă care vom întreba cine are
un bilet de tramvai în plus şi ne vom
despărţi mu lţumiţi că prindem tram
vaiul, ca să nu întârziem mâine la
slujbă ... Câtă vreme teatrul nostru va
fi făcut de funcţionari - actori, dra
maturgi, regizori, critici -, destinul lui
va fi unul dramatic. Tn faţa sfidării
materiale pe
ca re roma n i i au
resimţit-o din plin în acest deceniu,
trezindu-se din letargia egalitarismu
lui, există o singură posibilitate lupta. Replica cinică a l u i Galilei din
piesa lui Bert�lt Brecht se potriveşte
şi teatrului: "li dispreţuiesc pe oa
menii al căror creier nu este în stare
să le umple stomacul".

7. Nu. De cenacluri a i nevoie la
douăzeci de ani. Ceea ce-mi l ipseşte
este condensarea unei adevărate
vieţi artistice, freamătul şi interesul
din jurul evenimentelor culturale,
acea pleiadă de artişti şi oameni de
cultură care, dacă nu se pot iubi, se
pot respecta totuşi, într-un consens
de ca re deoca mdată su ntem de-

parte, preocupaţi mai mult să aflăm
cine are bilet de tramvai şi de unde.

Olga Delia Mateescu
1. Valoarea artistică a literaturii dra

matice e de necontestat, valorifi
carea ei scenică, însă, suferă fie din
cauza unei lipse de specificitate a
textului (de cele mai multe ori el fiind
prea "literar"). fie din cauza i nape
tenţei teatrelor faţă de piesa
românească (satu rate fi ind d e ea
înainte de 1 989). După părerea mea,
nu a existat încă un mare succes cu o
piesă scrisă de un autor român con
temporan şi - să dea Dumnezeu să
mă înşel - nici nu va exista prea
curând.

2. Un volum cu piese de teatru este

ceva care rămâne şi, în comparaţie cu
efemeritatea actului teatral, poate fi
redescoperit. Firile scormonitoare nu
se vor lăsa convin·se să înceteze
căutările şi, în speranţa unui prezent
sau vi itor spectacol, ' vol u m u l de
teatru este, în u ltimă i n stanţă, o
vistierie. Cum aş putea însă nega
dorinţa copleşitoare şi imediată de
a-mi vedea textele puse în scenă,
căpătând dimensiunile bănu ite, dar,
mai ales, pe cele nebănuite ale unui
dialog necesar al scriitorului cu sala?
Aşadar, mă întreb: care ar fi climatul
în care o piesă de teatru să fie
urmărită în lucrul ei, de către publicul
ei, tot astfel cum este monitorizată o
operaţie la picior a unui talentat şi
valoros fotbalist de către fan ii sportu
lui?
De-a lungul timpului, dramaturgia a
înregistrat momente de vârf doar
atunci când cetatea a preţuit-o. Tn
istoria teatrului au existat trei aseme
nea momente, care au coincis cu
dorinţa omului de a se înarma în faţa
neştiutului. Cine ar putea să prevadă
însă viitorul "boom" teatral? Maeştrii
"prezicătoriei" sunt cei care se-nşală
cel mai des. Artistii însă îsi văd de
treabă, i nd iferenţi la categ � risiri, sta
tistici, ierarhizări, stânjeniţi sau nu de
mizeria cotidiană. Sunt în vârf sau în
vale, ei conti nuă: scriu, publ ică,
lucrează la spectacole care pier
repede sau rezistă, dar continuă.
Cum poate fiecare. Singur sau cu alţii.
Sprijinit sau ocolit. Ştiind bine că va fi
poate uitat, poate înţeles, poate
iubit, poate ignorat. Ceea ce este
cert, evident, este însă faptul că în
acest moment al vieţii noastre n u
există un real sistem de comunicaţie
teatru-autor-text -s pectacol-cli mat
teatral.
3. Este necesară, civilizată şi vitală
apariţia agenţiilor de impresariat în
acest domeniu. Cum gloria postumă
o are fiecare om asigurată în cercul
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lui, obţinerea profitului imediat (abi
litate pe care mulţi scriitori, nu ştiu de
ce, par să n-o aibă) a r atrage după
sine o minimă educatie în ceea ce
priveşte relaţia autor-teatru. Autorii
"nedescurcăreţi" a r plăti şi a r profita,
iar cei "descurcăreţi" sau cei deja
consacraţi şi-ar continua propriile căi.
4.

Cât timp trăiesc, posibilele inter
venţii în text mi se cuvin, pe urmă ...
vom vedea. E drept că încă nu m-am
plictisit.
5-6.

Piesa Capricii, premiată la con
cursul U N ITER "Cea mai bună piesă a
anului 1 996", tipă rită de U nitext într
un vol um în 1 997, a constituit o
opţiune repertorială a fostei direcţii a
Teatru lui Mic. Ţinută un an în reper
toriu, în stare de a n u nţ, în u rma
metodei unanim cunoscute "de ce să
j ucăm noi ce premiază ă ia ?", s-a
renunţat la ea, comunicându-mi-se
că nu va avea succes de public.
Convinsă că "dragoste cu sila" nu se
poate, am acceptat acest lucru pen
tru că, asemeni u n u i om, fiecare
piesă are soarta ei.
Mai am două texte nominalizate la
concursuri de d ramaturgie, altul care
a obţinut un premiu literar, dar aces
te calităţi nu au atras d u pă sine un
mai mare i nteres faţă de ele.
Dimpotrivă. Risc să fiu încadrată fie în
sfera neobişnuitului, fie, paradoxal, în
cea a banalului, ambele - categorii
hulite.
La Teatrul Naţional din laşi, s-a mon
tat într-o lună piesa Alarma, scrisă de
m i ne într- u n a n . Era o piesă,
"românească" scrisă de "una care s-a
apucat de d'alde astea", ca atâtea
spectacole în care am jucat şi eu.
Actori buni care "sa lvează" ceva.
Spun toate astea ca să susţin ideea că
atâta timp cât funcţionează prejude
cata că omul de lângă tine nu este
valoros doar pentru că-I vezi zilnic,
nici marele eveniment cu un specta
col pe un text contemporan nu va
avea loc. Dar poate că nici nu este
nevoie! Nu ţipă nimeni după el. O
scoatem noi cumva la capăt şi ne
"descurcăm". Luăm din când în când
o capodoperă din dramaturgia uni
versală şi n-o mai "salvăm" noi, ci "ne
salvează ea". Simplu, reţeta e verifi
cată!
Lăsând amărăciunea deoparte, con
stat că prejudecata paterna listă func
ţionează şi-n cazul relaţiei de apro
piere regizor-autor-teatru. Această
căsătorie, spectacolul, are loc în
momentul în ca re declaratia de
dragoste este făcută de către regizor
sau director. Piesa, mireasa ascunsă
de ochii celorlalţi de către a utor,
apare sfielnic la vedere, îngânând un
"da" timid oricui o cere, din teama de
a nu rămâne fată bătrână. Concepţie
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îndelung verificată şi practicată, d ra
maturgia, cu mici fericite excepţii,
aşteaptă cuminte să fie descoperită.
De aici, cred eu, vine convingerea
unora că, de fapt, ea nici n-ar exista.
Cred că ar trebui să medităm asupra
statutului dramaturgului român (care
oricum are parte de singurătatea sa
specifică atunci când scrie), scriitor
care, în mod paradoxal, nu mai poate
rămâne singur doar cu cartea şi citi
torii săi. Orice-ar pune în scenă o
trupă de teatru, piese clasice sau
contemporane, româneşti sau stră
ine, succesul e o pasăre care apare şi
dispare după dorinţa ei. Are propriii
ei curenţi de aer care-o poartă! Toţi
strigăm şi căutăm capodopera, doar
capodopera! Cine poate garanta că o
are la îndemână?! Că o poartă la
rever? Care autor, regizor sau actor?!
Poate mulţi ... poate nici unul!

7. U n cenaclu de dramat u rgie, o
ofertă permanentă de piesă a uto
htonă, cu un public interesat, actori,
critici, regizori, scriitori, ar i mpune în
mod mai agresiv preocupărilor coti
d iene textul românesc, ar putea
atrage pe unii di ntre a parenţii nein
teresaţi, a r tulbura u n pic bulele de
aer care pl utesc legănând u-se pe
suprafaţa unei ape mai adânci decât
o bănuim noi. Dacă oferta de piesă
este bună, ea ar putea constitui u n
târg d e dramaturgie, necesar oricărei
trupe sau oricărui teatru.

Dan Mihu
1. Mă bucur că m-aţi întrebat "cu m
stăm" ş i n u "încotro s e îndreaptă",
fiindcă în ultimul deceniu dramatur
gia românească pare să fi fost aban
donată în praful drumului şi uitată
dinadins acolo, ca să se împiedice de
ea toţi minunaţii noştri regizori şi
directori de teatru în goana lor către
plaiurile verzulii ale Occidentului. În
rest, pentru a reveni la întrebarea
dumneavoastră, acolo unde stă, dra
maturgia noastră stă bine.

5. Nu vă lăsaţi înşelaţi de ton u l meu
frustrat, n-am nici un fel de motive
să-mi exprim deza măgirea. Sau
poate tocmai de aceea ...

întorc din când în când să o viziteze,
cuprinşi parcă de remuşcarea pără
sirii unei amante consumate, se văd
confruntaţi cu o leham ite institu
ţională provocată de lipsa fondurilor,
a imaginaţiei, a chefului, a timpului, a
oricăror resurse necesare imagina
bile. Absenţa, din stagiunea trecută,
a unui spectacol de succes cu o piesă
românească se datorează în exclusi
vitate discrepanţei jena nte d i ntre
austeritatea i mpusă montărilor din
dramaturgia naţională şi luxul în care
se lăfăie produsele unor a uţori
mediocri de peste hotare (cărora,
probabil, li se pot întoarce în acest fel
diverse favoruri) sau eternele shake
spearizări modern-vizionar-recupe
ratoare. În această ultimă privinţă,
mă văd nevoit să regret că recursul la
clasici nu mai este necesar a fi însotit
de respectarea anu mitor ca noa ne e
măsură. Astfel, încet-încet, "visul unei
nopţi de vară" se transformă în
"coşmaru l unei seri ratate". În rest, în
ciuda acestor lucru ri, d ra maturgia
românească stă bine. Şi, aparent, va
putea să mai stea încă mult şi bine.

6.

7. N u . Cenaclurile a r fi fost bune

de bibliotecă decât în d rum. Alt praf,
altă distracţie.
3. I nterese? Avem. Regizori? Din
belşug. Dar care relaţii?
4.

Presupunând că pri n "directori de
scenă" înţelegeţi ceea ce obişnuiam
să n umesc "regizori", acceptând că
unii dintre ei mai doresc să citească
texte noi, nu foarte lungi, în limba
română şi, mai ales, admiţând că
acest rarissim exerciţiu literar poate
(oricând şi în oricine) declanşa anu
mite resorturi intime, împingându-1
la discrete şi delicate intervenţii în
textul a utoru l u i, îmi permit să vă
răspund la cea de-a doua întrebare
pe care aţi binevoit să mi-o puneţi,
declarându-mă pe deplin mu lţumit
de ideea ca piesele mele să fie publi
cate (fără a om ite posibil itatea
obţinerii unor premii literare).

Piesele? Mi se par bu ne, vii,
savante, amare, triste sau amuzante,
sedu cătoare, inovative, j ucăuşe ...
Dramatu�gii? Băieţi buni, vii, savanţi,
ama ri... In privinţa spectacolelor,
pentru a reveni la răspunsul
întrebă rii a nterioa re, n u vă lăsaţi
înşelaţi de-tonul meu frustrat, eu am
o mare stimă pentru regizorii noştri.
Din păcate, cel mai adesea, puţinii
regizori care a u rămas fideli d ra
maturgiei a utohtone sau cei care se

2. În pri m u l rând, mă satisface

scrierea pieselor mele. Şi, întrucât n u
depind financiar de ceea ce scriu,
"punerea în scenă" n u mi se pare
"vitală". Dar îndrăznesc, încă, să cred
că - în ciuda abundentei oferte de
teatru/imagine, teatru/dans, teatru/
răget, teatru/zbenguială, teatru/circ,
teatru/X - publicul şi-a conservat
pentru zile negre o cojiţă de g ust lite
rar. De aceea, publicarea rarelor mele
prodl!cţii mă satisface pentru a doua
oară. I n rest, pentru a reveni la prima
dumneavoastră întreba re, m-am
gândit că stau mai bine într-un raft

G)
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acum câţiva ani, astăzi nu ne mai
poate salva decât o cuşcă mare la
grădina zoologică. Mulţumim.

Alina Mungiu-Pippidi
1. Si ncer, nu ştiu . Au trecut vreo· opt
ani de premii pentru piese originale;
aceasta însea m nă că s-a u adunat
câţiva oameni şi câteva texte - dar

ceva de impact nu s-a produs, insti
tuţional n u a apărut vreo noutate, în
genul unei cote pentru dramaturgia
nouă, ca l a fra ncezi. Dramaturgia
rămâne u n sport practicat în timpul
liber de oameni cu altă ocupaţie, sau
o activitate în plus a unor oameni de
teatru care n u sunt de fa pt d ra
maturgi.

să concureze cu Tucă Show. Ceea ce
am văzut au fost spectacolele de
teatru IV cu piese româneşti - cata
strofale, pentru că nu erau nici teatru,
nici film, luau ce era mai prost din
a m bele, cadrele erau să race şi
prăfuite, actorii, chiar buni uneori,
aveau aerul că n u ştiu pentru cine
joacă.

2,5.

7. Cenacluri? Nu ştiu, nu sunt om de

Prefer să nu mi se joace vreo
piesă decât să se joace prost, sau să
trebuiască să dau expl icaţii l a
întrebări de genul dacă I s u s a înviat
cu adevărat sau nu. Experienţa mea
de la "Nottara" a fost un eşec, l ucrul e
c u noscut. în ciuda extraord inarei
bu năvoinţe a conducerii teatrului. A
fost un eşec pentru că regizorul nu a
gustat latura spirituală a textului, a
refuzat varianta comediei şi a elimi
nat aproape toate rândurile bune şi
amuzante din text, cum au remarcat
şi cronicarii. Actorii au făcut ce au
putut în contextul dat, iar în momen
tul în care piesa s-a împotmolit, în loc
să scriu câteva rânduri peste noapte
ca să-i ajut, ar fi trebuit - dar contex
tul nu-mi lăsa timp - să preiau sin
gură şi să duc la capăt spectacolul cu
ei. A mai fost o eroare din start şi că
a m acceptat să se joace primul meu
text, (Emanciparea prinţului Hamlet
- n.r.), în loc să se joace Evangheliştii,
piesă de care teatrele se feresc, din
frică de scandal. Asta arată doar cât
de lipsiţi de orice talent pentru mar
keting sunt directorii: scandalul este
cel care vinde, şi teatrul trebuie să se
vândă, ca orice altceva.
3.

Avem agenţie de i mpresariat, cel
puţin pe hârtie - e la U N ITER. Dacă
sunt eficienti sau nu, nu stiu. Să se
uite ci neva câţi bani au câ ştigat din
comisioane de i m presariere şi va
avea răspunsul.
4. Orice colaborare este acceptabilă 
teatrul este opera unei echipe, iar
regizorii şi actorii au dreptul să ceară
modificări în text. Mă îndoiesc că le
pot face ei înşişi: din ce am văzut scris
de regizorii din România - mai ales
masacra rea unor texte u n iversale
celebre -, am rezerve faţă de gustul,
cultura, ce să mai vorbesc de abili
tatea de a scrie dialoguri a m ultora
dintre cei care s-au autoînvestit cu
dreptul de a "rescrie" texte geniale
sau de a le transforma în spectacole
de sunet şi lumină.
6. Cu regret, văd rar teatru în general
în România, deci şi mai rar piese
româneşti, fiindcă nu prea sunt. Cred
că se pot face spectacole bune - nu
există echipe care să cuprindă dra
maturgi, regizori, actori -, subiecte
au fost nenumărate şi se pot scrie
aproape de pe o zi pe alta piese care

cenaclu. O cafenea cu jazz în care să
se citească ceva din când în când,
într-un climat mai "informal", a r fi
binevenită. Dacă nu există este pen
tru că atenţia în teatrul nostru pare să
se fi deplasat de la acest obiect fragil
şi preţios, textul, la spectacolu l pro
priu-zis. Când teatrul devi ne m a i
curând balet, nu prea mai ai c e face l a
cenaclu. Şi mă t e m c ă , de l a u n
moment încolo, nici la teatru: fără
text, teatrul n u mă i nteresează,
sunete si lumini fără u n context cul
tural ve ritabil poate să construiască şi
computerul meu m ulti-media. Şi el
are subiectivitatea lui, la fel de anti- .
cu lturală, adică de profund indife
rentă la conotaţii şi la j ustificarea lor,
în căutarea efect u l u i p u r; a fost
proiectat de teh nicieni şi nu de
oameni de cultură.

Alex. Ştefănescu
1. Inainte de a scrie eu însumi teatru

(dacă ceea ce scriu eu însea mnă
teatru). eram foarte sever în jude
carea dramaturgiei noastre contem
porane. Credeam - şi o afi rmam şi în
scris - că numai în poezie şi în critica
literară s-a atins la noi un nivel înalt,
comparabil cu cel din perioada ante
belică (precomunistă, acesta era de
fapt cuvântul pe care aş fi vrut să-I
folosesc). că proza este, cu câteva
excepţii, a rtificială şi g reoaie, că
teatrul... că teatrul pur şi simplu n u
există.
Acum judec a ltfel, întrucât constat pe
cont propriu ce dificil este să con
struieşti un text dramatic şi mă simt
solidar cu toti cei care încearcă s-o
facă. fn plus, a m descoperit în ultimii
ani că în întreaga lume există sur
pri nzător de puţine piese mari .
Repertoriile teatrelor d i n a p roape
toate tările seamănă între ele.
Asa stând l ucrurile, consider că dra
maturgia noastră de azi pune la dis
poziţia cititorilor scrieri demne de
interes. Eu, de pildă, citesc oricând cu
plăcere o carte de teatru semnată de
Alina Mung iu-Pippidi sau de Vlad
Zografi. fn schi mb, devin sceptic
atunci când se ia în discuţie posibili
tatea punerii în scenă a unor aseme
nea scrieri. La spectacole cu piese
româneşti mă mai duc numai dacă
văd pe afiş numele unor dramaturgi-
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dramaturgi ca Iosif Naghiu sau Du
mitru Solomon. Piesele lui Dumitru
Radu Popescu, de u n amatorism plin
de ifose culturale, mă plictisesc de
moarte (şi n u înţeleg de ce l i se dă
atâta importanţă).
Singuru l, dar marele defect al dra
maturgiei româneşti contemporane
este că nu prea poate fi j u cată.
Dramaturgii, cu unele excepţii, n u au
modestia (şi măreţia) de a se subor
dona spectacolului.
2. Pentru mine, o piesă de teatru
începe să existe abia atunci când este
pusă în scenă.
3. Bineînteles că este necesară. Ea nu
'
va fi însă pentru d ramaturgi o mamă
a răniţilor, aşa cum speră, poate, unii
dintre ei, ci u n partener de afaceri şi
mai ales un critic nemilos al textelor.
Cum să-ţi a pere interesele o agenţie
de impresariat atunci când piesele
tale sunt moarte din punct de vedere
estetic? Ce condiţii să pună eventu
alilor utilizatori dacă ei nu vor, de
fapt, să fie utilizatori ai acelor piese?
4.

Piesa de teatru nu este - din punc
tul meu de vedere - o operă în sine,
ci proiectul unui spectacol. fntrucât .
judec astfel, sunt de acord, în princip
iu, ca autorul spectacol u l u i să modi
fice textul, în conformitate cu logica
artei lui. Vreau, totuşi, să mă con
sulte, mai ales atunci când este vorba
de un regizor lipsit de experientă.
fn altă ordine de idei, chiar dac� văd
în piesa de teatru doar proiectul unui
spectacol, n u o scriu neglijent, n u o
confund cu o ciornă, nu las "definiti
varea ei" în seama directorului de
scenă. Eu îmi imagi nez spectacol ul în
timp ce scriu piesa, considerându-mă
primul ei regizor. Vreau să fiu sigur că
măcar o versiune regizorală - aceea
din mintea mea - este configurată
complet, pentru eventual itatea,
tristă, că textul meu n u va fi jucat
niciodată. Dacă regizorul real adoptă
sau nu "regia" mea, numai el este în
măsură să hotărască.
5. Da, m-a dezamăgit mod u l în care a
fost pusă în scenă la Teatrul de Stat
d i n Arad piesa mea Melania şi
ceilalţi, de un regizor foarte tânăr,
Sabin Popescu. Regizorul, tânăr şi tal
entat, dar dornic să-şi etaleze cultura
regizorală, a încărcat spectacol u l cu
simboluri, cu momente onirice, cu
sugestii metafizice, distrugând u n
anumit farmec al simplităţii, p e care
pretind eu că îl are piesa. Ideea mea,
când am scris textul. era că viata
banală, de fiecare zi, nu este iremed i
abil prozaică. Aparenta ei banalitate
a re i rizaţii de poezie la fel de
preţioase ca imaginea u nei auro!e
boreale sau a erupţiei unui vulcan. In
45
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spectacol, această sugestie dispăruse
cu totu l, sub o revărsare de filosofare
tenebroasă si i nutilă.
6. Văd, făr� prea m u lt entuziasm,
diferite spectacole cu piese ale dra
matu rgi lor români. T n general ele
n-au succes la public şi este d rept să
n-a i bă succes la publ ic, fi ind de
monstrative şi nefi reşti. 1. L. Ca
ragiale rezistă în conti nuare, chiar şi
când se fac pe textele l u i experienţe
nefericite (cum a fost aceea, recentă,
a l u i A lexa ndru Toci lescu, care a
actualizat strident O scrisoare pier
dută).

7. Mi-ar plăcea să frecventez un

cenaclu, cu condiţia (rugămintea ...)
ca el să se constituie într-un fel de
bursă a pieselor de teatru românesti.
T n viziu nea mea, comentat rii
pieselor prezentate în şedinţele de
cenaclu ar trebui să evalueze posibi
litatea punerii lor în scenă, şi n u să se

o
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lanseze în discursuri grandilocvente,
lipsite de consecinţe practice. Aş vrea
să-i aud pe un director de teatru, pe
un secretar literar sau pe un regizor
explicând de ce anume nu le convine
u n text sau, d i mpotrivă, de ce anume
le convine. Iar explicaţiile lor să fie
urmate de refuzarea sau de achi
ziţionarea textului respectiv. În felu l
acesta, cenaclul a r deveni o piaţă
artistică liberă şi o şcoală a practicii
artistice.

Ştefan Zicher
1. Nu sunt competent să răspund la
această întrebare. E şi greu să fii sufi
cient de informat: editurile se feresc
de volumele de poezii şi de teatru, în
pri m u l rând. Cu excepţia Editurii
Unitext, bineînţeles.
Regizorii nu pot fi învin uiţi că ar avea
o pasiune bolnăvicioasă faţă de dra
maturgia autohtonă. Cât eşti foarte
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tânăr, talentul poate fi un motiv în
sine care să te îndemne să scrii. Mai
târziu ai însă nevoie şi de alte moti
vaţi i . ( N u în ultim u l rând, să se
observe măcar că exişti.)
2.

Situaţia mea a fost mai aparte,
piesele le-am scris în perioada
1 969- 1 975, dar, datorită continutu lui
lor, nici n u putea fi vorba să fie publi
cate. Când, în fine, au apărut, după
atâtea decenii, am avut o imensă sat
isfacţie. Totuşi, sunt, categoric, de
părere că o piesă se naşte pe scenă.
Consider că un text jucat, chiar dacă
e nepublicat, e mai viu decât unul
publicat şi nejucat.
3. E o necesitate absolută. Ar fi în
folosul autorilor, al teatrelor şi al vieţii
culturale, în sensul că s-ar reduce
riscul pierderii valorilor. I magi naţi-vă
ghinionul celui care, într-u n moment
de neatenţie, scrie o piesă de teatru.

Dacă ai un n ume, e mai uşor. Dar
dacă eşti tânăr, necunoscut şi "out
sider", ce faci? U mi l inţe d u pă
u m i l inţe. Intri într-un teatru, a poi
într-altu l. Eşti primit sau nu. Ţi se
vorbeşte, în cel mai bun caz, cu
politeţe su perficială. Ţi se face
favoarea de a ţi se permite să laşi
paginile, cele atât de dragi inimii tale,
pe u n colţ de masă. "Reveniţi peste
trei lu ni!" Şi apoi nimeni nu mai ştie
despre ce e vorba. Exagerez,
bineînţeles, dar de la 30 la 60 de ani
a m trecut de m ulte ori prin asta.
Revenind, agenţiile de impresariat ar
putea avea un rol important. Cu
conditia
. să n u fie întemeiate - cum
scriu l lf şi Petrov - de fostul miliţian,
care acum e critic muzical. Pentru
asta ar fi nevoie de profesionişti de
categorie grea.

4.

Colaborarea este necesară. Sunt
de părere că nimeni n-are voie să
intervină în text fără a avea asenti
mentul autorului. Măcar câtă vreme
acesta e în viaţă.

nunaţi şi profunzi artişti, ce cadou
mi-au făcut. Aş fi fericit dacă mi-aţi da
ocazia ca aceste câteva cuvinte să
ajungă până la ei. V-am dat u n contra
exemplu, precum vedeţi.

5. Piesele mele n-au ajuns pe scenă.
Au fost, în schimb, toate difuzate de
teatrul radiofonic. Două dintre ele:
Oreste în străinătate şi Aglaia, un
diptic, au fost regizate de Cristian
Munteanu. N-am avut ocazia să dis
cut nici u n deta l i u cu Cristian
Munteanu, n-am avut c u m . Dar
fiecare nuantă, fiecare vorbă rostită,
totul a fost c um mi-am dorit. Poate,
mai mu lt. Anul trecut am fost internat
la o clinică, mai multă vreme. Am luat
cu mine aceste două înregistrări. M
au consolat. Nu vă pot spune cât de
recunoscător le sunt acestor mi-

6.

Nu văd suficiente reprezentaţii. Şi
datorită faptului că dramaturgii români
nu sunt suficient jucaţi - exceptându-1
pe Matei Vişniec, care-mi place foarte
mult. Apoi, poate că e vorba şi de pro
pria mea neglijenţă. Sunt greoi, ajung
destul de rar la teatru.

7. Nu.

A n chetă rea l izată de
M irona Hărăbor, Marinela Ţepuş

Deşi solicitaţi, n-au răspuns la
anchetă: Paul Everac, Iosif Naghiu,
Vlad Zografi. Motivele sunt diferite.

de teatru

Artă nouă
sau artă pură
flăm din prefaţa Olgăi Zaicik
la piesa Gyubal Wahazar sau
în labirinturile nonsensului
că autorul ei, interesantul dramaturg
polonez Sta nislaw lgnacy Witkiewicz
(Witkacy). a urmat Academia de Arte
Frumoase din Craiova, ceea ce n u
poate decât s ă n e sporească mân
dria naţională şi regională. După ce
atâţia boieri moldoven i s-a u per
fecţionat la Liov, iată că a venit şi
rândul panilor polonezi să se instru
iască la noi! Enciclopedia Britanică
ne ad uce însă la rea litate, men
ţionând Cracovia ca loc a l studiilor
lui Witkiewicz. Nevinovate ana
grame stârnesc deseori visuri
deşarte.
Vol u m u l publicat în colecţia "Godot"
a editurii A l i cupri nde, a lături de
piesa amintită, un studiu teoretic al
lui Witkiewicz despre "Forma Pură"
în teatru, edificator pentru con
cepţia dramaturgului. Modul în care
acesta defineşte teatralitatea prin
opoziţie atât c u teatrul real ist
burghez, cât şi cu cel simbolist, face
un salt îndrăzneţ peste expresionis-

A

m u l atunci la modă pentru a a nunţa
c u rentul absurd u l u i, i l ustrat mai
târziu de Beckett si Ionescu. Rein
ventarea formei te atrale plutea în
aer, căutările lui Witkiewicz întâlnin
du-se virtual cu cele ale lui Evreinov
şi Vahtangov la Moscova şi ale l ui
Brecht la Berlin. Util izarea u n u i lim
baj personal aproape idiomatic în
scrierile teoretice şi ancorarea cvasi
exc l u sivă în di sputele poiana
poloneze au făcut ca fig u ra d ra
maturgului să rămână excentrică şi
singu lară, cu toate că demersul l u i
trasează o posibilă traiectorie de la
Strindberg la Ionescu, ocolind u-i pe
Wedekind şi Brecht. "Forma Pură"
teatrală ca organizare a nonsensului
devenirii se defineşte la el printr-o
construcţie interioară pur scenică şi
n u prin cerinţele unei psihologii şi
acţiu n i consecvente, în conformitate
cu principii a parţi nând vieţii.
Piesa i nclusă în vol u m clarifică şi
pune bine în pagină concepţia teo
retică oarecum fumf;!gos exprimată a
l u i Witkiewicz. El abordează tema
personalităţii dictatoriale ca situaţie
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dramatică pură şi o tratează cu pro
fu nzi mea poetică a l u i Garcia
Marq uez din Toamna patriarhului şi
a l u i Roa Bastos din Eu, supremu l, n u
cu spiritul analitic al l u i Brecht din
Arturo Ui. O serie de confruntări de
reală tensiune dramatică şi de preg
nantă expresie scenică pun în relaţie
figu ra supraumană şi m a i c u rând
totalizatoare decât totalitară a dicta
torul u i cu ştiinţa, religia, ideologia,
eternul fem i n i n, fără ca aceste
raportă ri să ră mână ca ntonate
într-un plan simbolic, abstract. Piesa
este densă, semnele teatrale (inclu
siv indicaţiile scenografice) din care
e compusă a lcătuiesc o textură
bogată, preţioasă, dar n u are origi
nal itatea frapantă a lui Gombrowicz,
grotescu l este prea bine temperat,
iar li mbajul care integrează jargonul
teoriei relativităţii este uşor datat. Ea
n u îndeplineşte una dintre cerinţele
pe care însuşi a utorul ei, fără să o
proclame, o presimte: aceea de a-şi
conţine propria sa parodie.
Adrian M ih alache
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Spectator
acă e să-I parafrazăm pe
Aristotel, omul are înnăscut,
pe lângă instinctul m imesis
ului (al imitaţiei). pe cel de spectator. Îi
place să refuze postura de actant. să
se distanţeze de ceilalţi (care sunt,
pentru el, actorii) şi să comenteze.
Una dintre îndeletnicirile favorite ale
individului este "trasul cu ochiu l".
Brecht a încercat să inventeze u n tip

or1

actor

de spectacol ce combate tocmai con
fortul spectatorului care, la teatru ca şi
în viaţă, urmăreşte cu indiscreţie plină
de voluptate ceea ce li se întâmplă
altora.
Privind, omul are iluzia şi pretenţia că
înţelege, că îşi face o idee despre ceea
ce observă la celălalt. Poate jura că a
apucat strâns adevărul între degete şi
că, gata, a aflat. Chiar dacă habar nu
are cum este el însuşi. Nici nu-l intere
sează. Atâta timp cât are mulţumirea
de a fi spectatorul altuia, e fericit. Îi
ajunge. Dar până la faza în care se pro
nunţă, el trece printr-un stadiu foarte
labil în care, de obicei, poate fi foarte
uşor manipu lat: perioada în care
oscilează, precum capetele privito
rilor de la tenis, între ceva şi altceva.
Acum, orice i se livrează, individul
crede. Tot ce seamănă cu adevărul pe
care îl caută el este o vreme îm
brăţişat, până la proba contrarie.
Individul nu distinge. Nu are viziunea
clară, sau clarviziunea care I-ar face să
descopere faţa reală a lucrurilor.
Din dorul de adevăruri, omul nostru
ajunge la teatru. În stai, el "cotrobăie"
după iluzie, după aceeaşi fantomă a
celuilalt. Încearcă, din nou, să schimbe
o părere în certitudine. Rolul lui de
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spectator, exersat în viaţă şi (re-)abili
tat, devine, în raport cu fictiunea, o
profesie. Dar la teatru se petrece un
fenomen inexistent în realitate: em
patia. În existenţa cotidiană celălalt
este su pravegheat minuţios, însă
"observatorul" n u se identifică nicio
dată cu el. De aceea, când vecinul de
palier calcă în străchini este, adesea, o
sărbătoare. Pe când, în sala de specta
col, cruzimea se transformă într-o
miloasă căinare. Explicaţia e la în
demână: în personajul de pe scenă
spectatorul se regăseşte ca într-un alt
el însuşi, pe când vecinul de palier
este numai un celălalt. În exterior, deci
comentabil şi atât.
La teatru, a părea este inofensiv (cât
vor mai fi - încă - o cortină, două
intrări diferite, un grup de spectatori
şi unul de actori). Acasă la individ,
adică în propria lui existenţă, lucrurile
se schimbă. E d rept, şi aici oricine
poate să tragă cu ochiul la orice şi să
emită opinii în legătură cu ce i s-a
părut. Să "spectatoricească" în linişte.
Dar trebuie, oare, să vină un cataclism
ca să ne dăm seama că suntem, totuşi,
în viaţă, actori ?
Mirona Hărăbor

Prenume------Sex

____
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______

Ocupaţia
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Ioana
Marg1neanu
V

•

escendentă a unei vechi familii de intelectuali
din Braşov, fiică a directorului de liceu Ioan
Baciu şi soră a poetulu i, eseistu lui şi renumitu
lui profesor de la Universitatea din Hawaii Ştefan
Baciu, Ioana s-a îndrăgostit din adolescenţă de teatru.
A dorit iniţial să studieze regia la Institutul de Teatru
"1. L. Caragiale", dar înclinarea evidentă pentru studiu,
pentru cercetare i-a schimbat desti nul: a terminat
secţia de Teatrologie-Filmologie. După câţiva ani de
activitate la Braşov, ca secretar literar, a venit la
Bucureşti, la Institut, devenind un excelent cadru
didactic.
Bună cunoscătoare a unor l i m bi de circu laţie, în
primul rând a germanei, cu o sete i mpresionantă de
a utoperfecţionare Ioana Mărginea n u a scris câteva
studii fundamentale în domeniul istoriei si teoriei
teatrale. Pe prim-plan se află volumul des re Frank
Wedekind, nu numai cel dintâi din critica românească
dedicat acestui precursor al expresionismului, ci şi
u n u l dintre cele mai originale din exegeza europeană.
"Artele poetice şi teatrul" este tot o l ucra re de
referinţă, u n serios studiu al poeticilor legate de dra
maturgi şi spectacole, dovedind cunoaşterea lor pro
fundă şi capacitatea de a pune în l umină aportul
fiecă rui teoretician, contribuţia sa la dezvoltarea
teatrului european.
Numeroase reviste de specialitate, printre care "Studii
şi cercetări de istoria artei", cuprind în paginile lor
studii substanţiale privind teatrul românesc şi univer
sal.
În biblioteca U n iversităţii de Artă Teatrală şi
Cinematografică "1. L. Caragiale", poate fi consultată,
în formă litografiată, o amplă istorie a teatrului de
păpuşi, scrisă anume pentru cei dintâi studenţi-regi
zori care şi-au ales cu ani în urmă ca specializare acest
gen de spectacol.
Şi acasă are, ştiu sigur, m u lte studii încă nepublicate,
printre care unul despre Bertolt Brecht, cu observaţii
pertinente, precum şi o analiză amplă a dramaturgiei ·� Societatea de Germanistică, de Uniunea Scriitorilor şi
germane contemporane.
U N ITER.
Nu s-a ocupat de editarea lor, pentru că din 1 990 şi În cultu ra noastră, contributia familiei Baciu rămâne la
'
până la năprasnica ei dispariţie dintre noi a îngrijit cu
loc de frunte. Ioana Mărgin eanu, care a acceptat să-şi
atenţie şi dragoste volumele de versuri şi eseuri ale schimbe n umele din iubire pentru soţul ei, doctorul
fratelui ei, Ştefan Baciu, ajutând astfel la reintegrarea Ovidiu Mărgineanu, contribuind şi ea la acest tezau r
în cultura noastră a acestei i lustre personalităţi. A preţios ca dascăl, cercetător, eseist, critic ş i istoric d e
republ icat şi stu d i u l tată l u i ei despre Ferd i nand teatru.
Raimu nd, participând şi la congresele şi sim
pozioanele internaţionale şi naţionale organizate de
Ileana Berlogea
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O răzbunare
personală
oarte aproape de schimbarea
anului, am nimerit la unul dintre
teatrele - suficient de multe şi
de variate - din Varşovia. În aceeaşi
clădire, oarecum anostă ca arhitectură
şi inofensiv atinsă de kitsch (pe dina
fară o împodobesc nişte lămpi imense
în formă de lumânări), se află două
Naţionale: Teatr Narodowy şi Opera
Narodowa, înfiinţate în secolul 1 8.
întămplarea face ca, spectator fiind în
ambele locuri, să văd două feţe diferite
ale aceleiaşi realităţi teatrale.
La Rigoletto, sala (formată din parter şi
trei balcoane) era nouăzeci la sută
plină de spectatori neaşteptat (pentru

F

mine) de tineri, cu o medie a vărstei de
aproximativ 30-35 de ani. Ce privea
acest public? O montare clasică, mai
bine zis, clasicizantă, o premieră din
1 997, dar care părea veche de zeci de
ani şi, dacă regia de operă rămăne în
acelaşi stadiu, valabilă încă alte zeci de
ani. Aplauzele veneau neîntârziat, însă
cam plictisite, la finalul fiecărui act sau
al fiecărei arii. La fel, atenţia spectato
rilor mi s-a părut destul de educată. A
fost i m posibil să nu mă întreb ce
anume, în afară de muzica lui Verdi, îi
ţine pe aceşti oameni aici, pe 29
decembrie. Cum de suportă vreme de
trei ore costumele de epocă, decorul

exagerat de masiv, reprezentând o
sală de palat, cântăreţii care "mo
nologhează" către sală în afara oricărei
relaţii unii cu alţii, mâna plasată duios
deasupra inimii în scenele romantice,
poza de grup etc. Recunosc, nu am
stat pănă la final pentru ca, la gardero
bă, să caut în ochii lor răspunsul.
A doua zi, am găsit reversul la Naţio
nalul teatral. Spectacolul Halka Spi
noza se anunţa, mai ales pentru un
necunoscător al limbii, destul de dificil:
Stanislaw lgnacy Witkiewicz, împre
ună cu a lţi doi scriitori, a parodiat cele
bra (pentru polonezi) operă lirică a lui
Stanislaw Moniuszko, Halka.
Publicul era din categoria "serioasă",
exact aceea pe care m-aş fi aşteptat să
o găsesc la Operă: în timp ce primele
două rănduri de scaune erau ocupate
de tineri, cupluri dichisite în jur de 50
de ani umpleau restul sălii. Ca şi în
seara precedentă, reacţiile spectato
rilor maturi (mai exact, lipsa reacţiilor)
m-au făcut să mă întreb ce căutau ei la
un spectacol de asemenea natură.
Regizorul Jerzy Grzegorzewski făcuse
un soi de anti-montare de operă,
ironizănd lipsa de imaginaţie, emfaza,
stilul excesiv de sobru, adesea pudi
bond. Astfel că, în replică la obiectul
parodiei, decorul adunase influenţe
constructiviste (schele stilizate si tot
fel u l de maşinării, care de care mai
trăsnite) şi futuriste (şezlonguri şi alte
obiecte lipite de nişte panouri). Actorii
se căţărau, în ţinută de seară, pe arle
chini, iar costumul elegant alterna cu
cel de stradă şi cu li psa oricărui
veşmânt (din când în când, apărea un
personaj feminin complet dezbrăcat,
înrudind spectacolul cu picturile cu
nud uri ale lui Magritte). Personajele nu
se îngrămădeau în prim-plan, ci ocu
pau întreaga scenă, ba chiar, uneori,
acţiunea se prelungea în planurile doi
şi trei. Variată era atât iluminaţia, căt şi
combinarea imaginilor picturale cu
cele "ţipătoare".
Neînţelegerea limbii m-a făcut să nu
am acces la text, la intonaţia ori la
dicţiunea actorilor. Pe de altă parte, nu
ştiu dacă spectacolul ar fi fost, pentru
mine, la fel de agreabil în cazul când aş
fi ştiut limba poloneză. De fapt, Halka
Spinoza, cu un aspect de mozaic pe
alocuri cam crazy, a fost un fel de răzbu
nare personală pentru plictiseala nes
fărşită de la spectacolul de operă. Am
văzut cu ochii mei ce înţelegea Brook
prin teatru l mortal şi teatrul viu şi
mi-am dat seama că, aşa cum funcţia
naşte organul, publicul întâi omoară
teatrul şi apoi este "omorât", la rându-i,
de el.
M i ro n a Hără bo r
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