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portret

rma lui de bază este
candoarea: cea a lui
Ion Nebunul din
Năpasta, care a dus-o bine
şi la ocnă, şi cea a
soldatului Woyzeck, supus
până şi în moarte.
Candoarea a fost elementul
de bază din compoziţia
revoltei şi a comicului amar
de mai târziu. Fără uimire în
faţa minunilor lumii, fără
ingenuitate în percepţia
aberaţiilor ei, frumuseţea
descoperirilor teatrale se
topeşte în cabotinism, se
risipeşte printre contururile
mâzgălite ale unei prezenţe
scenice dezordonate.
Florin Zamfirescu este un
actor de "şcoală vechen,
căutător al adevărului din
cuvinte, din relaţii, din
reacţiile psihologice, al
trăirii intense în dialogul cu
partenerul, un produs
"tipic" al realismului scenic.
Prin talent, produsele tipice
devin unicat.
Exerciţiul în captarea
amănuntului expresiv şi în
construirea unei imagini
care este artă dând impre
sia că este viaţă îi permite
să fie la locul lui în orice
spectacol modern, dând
sens şi forţă de convingere
abstractiunilor. Probabil că
e tipul d e interpretare cel
mai greu de analizat,
într-atât pare că interpretul
nu face nimic deosebit,
deosebită fiind tocmai res
piraţia în această stare atât
de greu de obţinut de
îndată ce te afli în l umina
reflectoarelor, într-un
spaţiu îngrădit, în centrul
de atenţie al unor oameni
care au plătit ca să vadă
ceva ieşit din comun.
El posedă magia firescului.

A

firescului

Magdalena Boian g i u
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Statul nu iubeste
niCI Învătământul
�

•

•

�

m avut nefericitul prilej de a demonstra (în numărul 5/1 998 al revistei noastre) că sta
tul nu are nici un motiv să iubească, şi chiar nu iubeşte, cultura, sprijinindu-mi demon
straţia nu pe aserţiunea vreunui filosof, ci pe spusele celui mai credibil observator al
societăţii româneşti, I.L. Caragiale: Se-nţelege", spunea el în concluzia articolului Politică şi
"
"
cultură ", că nu se poate face nici ştiinţă nici artă cum se cade în ţara asta; care va să zică
"
numai politică ". Din toamna lui 1 998 până în primăvara lui 2000, spusele editorialului (ycom
pris ale lui Caragiale) nu au fost infirmate nici cu o iotă. Avem cel mai mic buget cultural din
toate timpurile şi din toate ţările, ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm că, în scurtă vreme,
Romeo şi Julieta sau Luceafărul vor fi" înlocuite cu Banii şi femeile îmi mănâncă zilele",
"
Toată viaţa mea îmi place să cânt, să mă distrez", Teo şi Mircea, Ţociu şi Palade...
"
Avem acum ocazia să constatăm că şi învăţământul se bucură de aceeaşi grijă din partea sta
tului. Învăţământul artistic de stat, în speţă Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică,
este, aşa cum rezultă şi din discuţia cu profesorii de teatru iniţiată de revista noastră, în pra
gul dispariţiei: nu sunt fonduri pentru producţia teatrală a studenţilor, nu sunt salarii pentru
cadrele didactice, profesorii cei mai buni au ieşit la pensie şi predau mai mult pe gratis, iar
învăţământul teatral particular autofinanţat - pe care guvernanţii îl visează din ce în ce mai
des - nu are deocamdată condiţiile şi dotările necesare. Greva celor din învăţământul pre
universitar a atras atenţia şi asupra situaţiei dezastruoase din şcoli. Aşteptăm să ne invadeze
analfabetismul (după ce agramatismul s-a şi impus în discursul politic), cântecele de cartier",
"
urletele de pe stadioane şi maimuţele din filmele SF? Să rămânem doar cu matematica
jocurilor de noroc şi literatura afişelor electorale? Să golim bibliotecile, muzeele, teatrele,
sălile de concerte şi de expoziţii şi să umplem cârciumile, cazinourile, subteranele oraşelor şi
cimitirele? Să credem că metabolismul este o boală, filigranul, o unitate de măsură, cacofo
nia, o limbă, Oscar Wilde, un rocker american şi Decebal & Traian, un ministru de finanţe?

A

D u m itru Solomon
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Şcoala de teatru şi
şocul prezentului (1)

Din motive radical diferite, toată lumea e nemulţumită de ceea ce se
întâmplă în teatru, deşi la toate premie ele se aplaudă în picioare. Dar,
dincolo de un spectacol sau altul, de suc ese (întotdeauna contestate de
o anumită - cealaltă - parte a lumii t atrale) şi de căderi (niciodată
numite ca atare), nu se pot detecta dire ţiile majore de înaintare, ce va
lori şi ce nume impune schimbul firesc d generaţii, ce misiune îşi asumă
teatrul după ce s-a eliberat de trista pov ră a propagandei şi de bucuria
de a o sabota dinăuntru. Din cauza a ânării reformei instituţionale,
fiecare director de teatru are posibilitatea să facă propria lui reformă, dacă
găseşte banii necesari. Fragila legătură d ntre oamenii de teatru pare a fi
compromisă: talentul social se exprimă acum în contracte pe monedă
convertibilă; s-a adăugat un nou criteri - departe de a fi obiectiv sau
neutru - în aprecierea talentului de a exista în artă. Acest criteriu e
resimţit, de către cei care nu se bucură d el, ca o jignire. Dar el se înscrie
firesc în peisajul unde debutează noile eneraţii de actori şi regizori. Pe
lângă viziuni integratoare şi concepţii î noitoare, aceştia vor trebui să
posede (poate chiar o posedă deja) ştiinţ de a se impune într-o lume "pe
bani", dar haotică şi fără reguli precise. Orientată spre viitor, şcoala de
teatru se confruntă su şocul prezentul i, testându-şi posibilitatea de a
supravieţui fără bani. In mod paradoxal, d ocamdată vitalitatea ei nu pare
diminuată. Dacă e o minune, este puţin probabil că se poate conta pe
eternitatea acesteia. Responsabilii ei par a fi conştienţi de perspectivă şi,
ca adevăraţi reformatori ai unui domeniu de viitor, proiectează nu
restrângeri, ci noi posibilităţi de expansiune.

Redactia revistei
"Scena" a invitat câţiva profesori de la
şcoala de teatru de stat din Bucureşti,
ca să încercăm să ghicim împreună
viitorul acestei instituţii. Dintre cei
mulţi pe care i-am invitat au venit
Florin Zamfirescu, profesor de actorie
si rector al U.A.T.C., Adrian Pintea,
profesor de actorie, Mihai Manolescu,
profesor de regie. Şi, pentru că
prezentul ni se pare a fi în primul rând
cel ameninţat, să începem cu o· serie
de întrebări care încearcă să se apro
pie de centrul problemei, sugerând
totodată câteva teme de discuţie.
Există, cumva, pericolul unei inflaţii
de absolvenţi de teatru, actori şi regi
zori, oameni care, prin imposibilitatea
de a-şi exercita profesia, de a lucra în
teatru, nu doar îşi alterează destinul
personat; ci exercită şi o presiune
asupra nivelului de calitate al insti
tuţiilor profesioniste? Prin pensiona
rea unor profesori din învăţământul
artistic, nume importante în artă şi în
pedagogia artistică, nu scade cumva
valoarea catedrelor? lnsuficienţa noDumitru Solomon:
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torie a fondurilor de la bugetul de stat
poate asigura, totuşi, supravieţuirea?
Toate acestea nu conduc la migrarea
unor profesori înspre şcolile particu
lare de teatru? (Ştiu din auzite că
acolo se plăteşte mai bine sau, în
orice caz, se plăteşte.) Discuţia noas
tră, la care se vor adăuga intervenţiile
scrise formulate de profesori de la
institutele de teatru din ţară, încearcă
să pună sub ochii cititorului multele
întrebări şi puţinele răspunsuri în le
gătură cu învăţământul teatral, even
tualele modalităţi prin care ar putea fi
evitat impasul.

Condiţiile sunt mai
rele În Învăţământul
particular
decât la stat

să încep prin a
propune o departajare între învăţă
mântul particular artistic (de altfel, se
poate generaliza) şi învăţământul de
stat. Sigur că, aşa cum merg lucrurile,
învăţământul de stat se restrânge;
bănuiesc că învăţământul artistic va
deveni, în întregimea lui, particular.
Din păcate, modalităţile prin care se
produce această evoluţie produc şi
victime. Să încercăm o definire ele
mentară a celor două tipuri de învă
ţământ: pe de o parte învăţământul
sărac, al oamenilor care nu pot plăti,
al oamenilor fără mijloace - cel de
stat -, iar, pe de altă parte, învăţă
mântul particular - al celor ce-şi per
mit să aibă conditii
' mult mai bune de
şcoală, profesori m ult mai buni, atât
de bine plătiţi încât nu se duc la
două-trei servicii în cumul, ci îşi văd
de şcoală, de şcoala aceea particulară
care scoate vedete, excepţii. Aşa e
normal, aşa e şi în alte locuri din
lume.
D.S.: Te referi la un viitor?
F.Z.: Mă refer la un ideal. La noi se
petrece exact invers. Va vorbeşte un
om care a avut şi experienţa "particu
lară": am preluat doi ani (II I şi IV) la o
universitate particulara şi am jurat că,
dacă nu se schimbă condiţiile, nu mai
merg. La ora aceasta, la particulari
condiţiile sunt mult mai proaste
decât la stat.
Florin Zamfirescu: O

spectatori foarte buni - pentru că au
pregătire -, n-ar fi rău. Încerc să mă
debarasez de umanismul socialist. În
ultimul an au venit mai puţini candi
daţi la U.A.T.C. Nu pentru că mai
puţini tineri vor să devină actori, ci
pentru că se duc la şcolile zonale
unde se intră mai usor si e mai lesne
de trăit din punct de vedere matenal.

D

Fiecare pas inainte
se plăteşte
E o perioadă de
schimbări foarte mari. In cultură, în
general, dezastrul este încă elegant.
Este necesară modificarea menta
lităţii celor care vin să dea concurs la
Teatru. Din punctul acesta de vedere,
U.A.T.C. îşi face datoria. De câţiva ani
buni îi avertizăm pe viitorii absol
venţi că teatrul nu are nimic de a face
cu o lume ideală, gata să-i primească,
să le netezească drumul. Nimeni nu-i
mai aşteaptă, ei trebuie să-şi croiască
drum singuri. Sistemul de audiţii în
teatre devine din ce în ce mai răspân
dit. Aspiranţii la calitatea de viitor
actor trebuie să fie pregătiţi şi pentru
viaţa de actor, să ştie că vor trebui să
plătească din greu pentru fiecare pas
înainte şi să fie pregătiţi să ducă
această luptă cu mijloace oneste.
Institutul (eu tot Institut îi spun) le
poate da o bună instrucţie. Lista de
nume impuse în ultimii zece ani
dovedeşte că Facultatea de teatru de
stat îşi justifică din plin existenţa. De
aceea, e grav când pepiniera este
ameninţată. Se fac eforturi absolut
incredibile, la nivel contabil, pentru
ca această instituţie, esenţială pentru
ţara asta, să poată supravieţui. Aşa
cum e ea, împovărată de probleme.
Nu este o gogoriţă că singurii
ambasadori credibili a i poporului "
român la ora actuală nu sunt nici
bancherii, nici industriasii, ci oamenii
de cultură. Este singuru l domeniu în /
care putem intra cu şanse egale în
competiţie. Dacă nici de lucrul ăsta
nu ne îngrijim ... Sigur că strigătul
nostru disperat se alătură altor
strigăte, la fel de îndreptăţite, din
societatea românească. Dar trebuie
să strigăm, pentru că rezerva şi
defensiva nu ne mai sunt de nici un
folos. Cred că Facultatea de teatru
din România trebuie să fie ajutată să
supravieţuiască. Poporul, statul,
naţiunea română trebuie să-şi achite
această mare datorie: întretinerea
culturii naţionale.
D.S.: Mă fac avocatul diavolului si
'
întreb: nu se poate privi chestiunea
invers, dinspre sistemul particular al
învăţământului artistic? Să dăm, zice
statul, toate utilităţile şi ajutoarele
posibile învăţământului particular, să
le dăm "averea " statului, inclusiv proAdrian Pi ntea:

)

Ce condiţii?
Condiţiile de învăţământ.
Studenţii mă întrebau: "Mâine unde
ne întâlnim?" " Păi, scoala nu vă dă un
sediu?" În acea per ioadă eram direc
tor-adjunct la Teatrul Odeon. ?i îi
chemam pentru ore la mine la teatru.
Producţia mea de atunci, Adunarea
femeilor, a putut fi văzută în sala de
la Podul Grant. Le-am dat sala într-un
fel de contrapartidă: ei jucau, noi nu
plăteam şi toată lumea câştiga. Dacă
şcoala particulară ar fi plătit pro
ducţia, ar fi dat faliment. Când i-am
spus directorului şcolii că pentru anul
IV ar trebui închiriată o sală cu toate
utilajele, plătit personalul auxiliar,
maşinişti, electricieni, sonorizatori,
cabiniere, că ar trebui făcute deco
ruri, costume, a răspuns: "Calculăm şi
punem în spinarea studentului, să
plătească." Or, eu ştiam că nu se
poate. Ei nu puteau plăti nici bruma
de salarii care ni se dădeau nouă.
Salariul era mai mare decât la stat,
dar eu ştiam cum se obţine. A fost
unul dintre motivele pentru care nu
m-am mai dus acolo.
D.S.:
F.Z.:

O şcoală pentru
destine secundare
La noi se fac lucrurile pe dos, cel
puţin deocamdată: învăţământul de
stat merge cum a mers dintotdeau
na, iar �el particular se preface că

există. Situaţia trebuie să se schimbe.
Dacă începem socoteala din '94,
când a ieşit prima promoţie de la
şcolile particulare şi îi numărăm pe
tinerii care au deja "un nume" (llinca
Goia, Cristian Iacob, Cătălina Mus
taţă, Irina Movilă, Clara şi Bogdan
Vodă şi alţii) vom observa că toţi sunt
absolventi de la stat. Dati-mi u n
nume ve� it d i n învăţământ u l parti
cular! Există vreo doi, dar ... sunt actori
de rangul doi. O spun cu regret. Cei
care au răzbit, cât de cât, sunt cei
care au încercat la U.A.T.C. şi au picat,
deci nu au făcut faţă selecţiei; din
start sunt orientaţi spre un destin
secundar - tipul de actor întruchipat
e 1 1on Hetea de la "Bulandra".
Cineva priceput spunea că teatrul are
nevoie şi de tipologii, nu doar de
actori ca Victor Rebengiuc şi Adrian
Pintea. S-ar putea ca particularii să
pregătească o masă de manevră
foarte necesară. ?i am ajuns, pe oco
lite, la prima întrebare. După părerea
mea, selecţia naturală are o bază can
titativă prea mare. les cam două sute
de actori pe an; nu este nevoie de
atâţia. Teatrele bucureştene anga
jează vreo zece pe an, a lţi cinci
sprezece merg în provincie. Unii fac
televiziune ori reclame, alţii pleacă în
străinătate. Se descurcă. N-aş plânge
de mila lor. Nu i-a chemat nimeni,
nu-i împinge nimeni cu forţa, fac
ceva de plăcere şi dacă, dintre cei
două sute, se vor alege măcar nişte
https://biblioteca-digitala.ro
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fesorii. Ei sunt, de fapt, nucleele aces
tei bogăţii. Cei mai competitivi vor
primi şi "Casandra", sala-studio în
care se joacă producţiile absol
venţilor. Particularii să-şi redistribuie
aceste resurse cum vor ei.
A.P.: Asta ar fi, poate, o soluţie pentru
stat, nu pentru noi. Astfel, statul s-ar
descărca de propriile responsabi
lităţi. Ceea ce nu ar fi nou pentru un
stat a cărui singură preocupare este
să scape de responsabilităţi, nu să şi
le împlinească pe cele pe care le are.
Dacă supravieţuirea culturii în Româ
nia se va baza numai pe aportul ca
pricios al fondurilor particulare, se va
naşte un hibrid cu un viitor total
mente incert, incontrolabil şi pericu
los.

Talentul de a căra
A
sac1 1n gara
•

De ce? Să intrăm în amănunte.
Temerile mele se justifică dacă
se compară nivelul valoric al absol
venţilor de la stat cu cel al absol
venţilor de la şcolile particulare.
Acestea din urmă nu se descurcă şi
tânjesc după ajutorul statului. Dacă
statul se retrage din competiţie după
ce distruge tot ceea ce are, nivelul se
egalizează în jos.
F.Z.: Intervin un pic pentru că am
impresia că nu m-am exprimat destul
de clar. Am vrut să spun că acum nu
are cum să înflorească un real învă
ţământ particular. Din păcate. Ce
înseamnă un învăţământ particular?
Un învăţământ plătit de cei interesaţi
să afle dacă au talent si, dacă au, să
înveţe cum să şi-1 valorif ice. Or, vă rog
să mă credeţi, vă spun din experienţă
proprie: la noi, cel care plăteşte e
convins că are talent şi că, sub raport
profesional, nu mai are ce învăţa. Nu
vine nici la cursuri, e grăbit să-şi ia
diploma. Dar cel mai des situaţia e
a lta: tata n-are bani, studentul
promite că o să plătească şi pe urmă
"vede el" ce face; vine ultimul termen
pentru plată, cei de la secretariat
sunt rugaţi să eşaloneze suma şi stu
dentul se duce şi cară saci în gară - vă
spun realităţi - sau face pe taxime
tristul ori mai ştiu eu ce, ca să com
pleteze suma. Şi, când mai trece pe la
cursuri, studentul e obosit şi doarme.
"Mă doare spatele, am cărat azi
noapte, de nu mai ştiu de capul meu.
Am plătit taxa, ce mai vrei de la
mine?" Eu ştiu ce vor ei: o diplomă.
Am fost cu totii tineri (unii mai sun
tem încă!), raţionamentul e cam aşa:
"Să intru, că după aia văd eu". "Dar
dacă n-ai talent şi reuşeşti?" "Las' că,
dacă reuşesc, văd eu." După care zice:
D.S.:
A.P.:

�
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"Acum termin. Oi găsi un teatru în
Bucureşti?" "Dar dacă intri în teatru şi
faci figuraţie?" "Să intru în teatru şi
văd eu." Şi, uite-aşa, trăim în ţara lui
"văd eu" şi "hai, mă" şi "hai, nene,
"dă-mi şi mie, te rog frumos, ajută
mă puţin, acuma!" Suntem pe o cale
total greşită.

Aritmetica
studentului la teatru
Tranzitia e cu ale ei, dar este necesară
asuma rea responsabilităţii de către
fiecare. Altfel, se produc fracturi, rup
turi. Am hălăduit zece ani şi acuma
vine cineva şi zice: "Nu se mai poate,
hai să schimbăm". Cum? Rectorul
care m-a precedat, Florin Mihăilescu,
a fost chemat, la trei ani de mandat,
şi i s-a spus: "Ai 1 7 milioane jumătate
pe student". Atât. A fost nevoit să
semneze - nu-l apăr, nu-l acuz - pen
tru că, dacă nu semna, i se spunea:
"De mâine, nu mai primiţi nici un
ban". Suma de 17 milioane jumătate
a fost rezultatul unei împărţiri, nu al
unui calcul pornit de la necesităţi. Vă
dau nişte cifre, destul de apropiate
de cele reale: un student la Teatru
(actorie, regie etc.) are nevoie de şase
metri pătraţi de spaţiu. Partea unui
student la film e de treizeci si' ceva de
metri pătraţi, fiindcă la film sunt mai
puţini studenţi. Un metru pătrat de
clădire costă - socotind telefoanele,
faxurile, încălzirea, întretinerea şapte dolari pe l ună. Să mai calculăm
şi pelicula care este necesară? Este
student la film, se pregăteşte să
devină regizor. În urma unui examen,
profesionişti cu experienţă au decis
că ar putea deveni regizor. El trebuie
să lucreze cu peliculă. La început, alb
negru, Azo-Mureş, apoi color. Când
află toate astea, g uvernanţii noştri se
iau cu mâinile de cap: "Vai de mine,
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aşa mult costă un student la film?!".
Ne sfătuiesc să ne "descurcăm".
Rezultatul este că, de un an de zile,
studenţii la Film nu-şi fac filmele, nu
au bani de peliculă. Există bani doar
pentru salarii. S-a redus numărul de
profesori, unii au plecat acasă, s-au
pensionat, alţii "se descurcă" pe cont
propriu, dar învăţământul pierde: la
UAT.C. nu sunt cursuri de aulă, ci
lucrări practice. Profesorul stă lângă
student şi-1 ţine, la propriu, de mână.
Sigur, nu e bine să fie atâţia profesori
câţi studenţi. Şi nici nu e aşa. Însă nu
putem copia situaţia de la Univer
sitate, unde sunt numai cursuri de
aulă. Or, ei compară! Şi aşa s-a ajuns
la decizia prin care cei care au cumul
nu mai sunt plătiţi. Olga Tudorache,
Ion Cojar, Mircea Albulescu, Sanda
Manu sunt cumularzi, dar ei sunt
pensionari. Din banii care nu li se
plătesc lor, se cumpără peliculă sau
motorină -trebuie încălzită clădirea
- si se dau bani celor care sunt anga
jaţ i cu carte de muncă. În aceste
condiţii, migraţia spre instituţii care
plătesc este absolut firească. Nu mi
se pare însă normal ca privatizarea
să se rezolve în primul rând în învă
tământul artistic. Ar trebui să vedem
f ntâi ce facem cu industria, cu
altele... Dacă vom avea o economie
normală, s-ar putea să nici nu mai fie
nevoie ca şcoala să devină particu
lară. Dacă şi armata ar deveni partic
ulară?

Spre un Învăţământ
cu două viteze?
Între sistemul de stat - cât va
mai fi - şi cel particular trebuie să
existe competiţie. Altfel, vom avea
numai spitale particulare şi cei care
vor avea bani, vor trăi; ceilalţi, nu. La
facultăţile de artă, cei care vor avea
bani să-şi plătească cursurile, vor
A.P.:

deveni studenti.
. Cei care nu vor avea
bani, dar vor fi plini de talent şi posi
bili mari actori ai acestei ţări, vor pieri
în spatele unor dughene sau la
volanul unui taxi, fără să mai aibă vre
odată sansa de a fi văzuti si recu
noscuţi pentru darul lor.
F.Z.: Vă propun să faceţi o anchetă la
şcolile particulare de teatru. Veţi
observa că, paradoxal, acolo n u
învaţă copiii milionarilor. Poate, c u
câteva excepţii. Sunt părinţi care
adună cu greu banul. Alţii plătesc un
an, considerând că a fost un fel de
meditaţie şi în anul următor studenţii
dau la U.A.T.C. Nici nu achită tot, doar
jumătate, restul lasă pentru la sfârşit
şi nu mai plătesc.
D.S.: Şi alte facultăţi de arte, precum
Artele Plastice sau Conservatorul,
sunt în aceeaşi situaţie?
F.Z.: Nu. La noi criza s-a declansat
mai repede, pentru că la noi fac.ul
tatea de film consumă enorm.
·

·

Adecvarea
la sistem
Mihai Manolescu: Ca să functioneze
cu rezultate bune, şcoala privată tre-

buie să existe într-un sistem privat.
Am fost la un Festival Internaţional al
Şcolilor de Teatru, la Amsterdam şi la
unul al Şcolilor Balcanice de Teatru, la
Salonic. Am privit deci mai multe
capre, şi nu numai pe cele ale
vecinilor. Şcolile lor particulare
funcţionau pe lângă un teatru în dez
voltare care îşi pregătea cadrele.
Studenţii aveau deja asigurat locul
de muncă şi se pregăteau în funcţie
de specificul teatrului, nu învăţau să
fie "artişti în general" ... Alternativa
şcolii private este foarte bună atâta
timp cât există alternativa teatrului
privat, care la noi abia acum începe
să existe serios- dar nu semnificativ.
A debutat foarte neserios în '90, când
unii artişti notabili au încercat să se
privatizeze - în şcoală şi în teatru - şi
au făcut-o în detrimentul colegilor pe
care i-au adunat în aceste între
prinderi. Circumspecţia mea e legată
de felu l cum vor fi folosiţi aceşti
absolvenţi. Nu este bine să se prac
tice pregătirea "în general". Să nu
uităm că suntem o şcoală de artă, că
arta aparţine culturii şi eu cred că în
povestea asta, pe lângă Ministerul
Educaţiei, ar trebui să se implice şi
Ministerul Culturii.

Cum ar putea să se implice
Ministerul Culturii?
M.M.: Băneşte.
F.Z.: Vă dau un exemplu: un specta
col de la "Casandra" este invitat la
Amsterdam şi nu avem bani să-I
ducem. Nu cerem să ne construiască
decorul şi costumele, dar măcar să ne
ajute să nu ne facem de ruşine când
apar astfel de invitaţii.
A.P.: Trebuie făcut tot ce este posibil
pentru a nu se renunţa la specialistul
_
de artă. In absenţa lui, degringolada
ne împinge în jos, pe o pantă care nu
va mai putea fi yrcată prea uşor. Un
învăţământ artistic consistent, unde
predau artişti importanţi, funcţio
nează, dacă vreţi, şi la nivel de reper:
trebuie să existe posibilitatea de a
compara, de a ordona acest fenomen
care devine din ce în ce mai haotic,
modificând peisajul cultural. În
absenţa reperelor, gustul publicului
este pus în pericol. Cine să ordoneze
acest gust public? Fără un program
estetic, facultăţile particulare nu pot
produce o influenţă semnificativă.
Pentru numele lui Dumnezeu, numai
din cauză că suntem săraci, că ne
descurcăm greu, că supravieţuirea
este singurul lucru care contează, nu
trebuie să dezarmăm, să nu mai
respectăm rigori estetice elemen
tare. Ceea ce se întâmplă la ora actu
ală este o ceda re totală în faţa gustu
lui public. Este o degringoladă în
grozitoare. Rostul unei şcoli de teatru
este de a educa. Nu e vorba de a te
supune gustului public, ci de a-1 influ
enţa. Cine să-I influenţeze? Cum?
M.M.: Mi-a plăcut că aţi dat aici câte
va exemple de studenţi notabili. Aş
putea să completez şi eu lista,
adăugând nişte studenţi de la regie
care şi-au impus numele. Dar aş vrea
să semnalez şi faptul că au fost stu
denţi buni, neadaptaţi la condiţiile
impuse de real şi incapabili de com
promis, care s-au pierdut. Nu i-a aju
tat nimeni să treacă impasul ăsta, să
facă faţă cererilor unui g ust îndoiel
nic.
D.S.:

Cum sună
vocile prezentului
Alice Georgescu: Lucrurile pe care le
spuneţi sunt minunate şi impresio
nante de-a dreptul. O mică problemă
apare însă, după părerea mea, când
trecem la practică. Adică: ideea că
şcoala de stat ar avea în România
rolul de a fi un etalon de bun-gust şi
în acelaşi timp un obstacol în calea
pervertirii gustului public mi se pare
minunată, dar, deocamdată, tot un
ideal. Vă ascultam vorbind si vă
ascultam glasurile, nu doar ceea ce
spuneaţi. Când mă duc la spectacole
la "Casandra", închid ochii şi ascult
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glasurile celor de pe scenă; îmi dau
seama că între felul în care vorbiţi
dumneavoastră şi fel u l în care
vorbesc studenţii în ziua de azi e o
diferenţă enormă, în favoarea dum
neavoastră. Nici scoala de stat nu
acordă atentie suficientă - ca să mă
exprim elega nt - unor chestiuni de
tehnică profesională.
A.P.: Tocmai: e momentul să fie
revigorat întreg aparatul şcolii de
stat, nu să fie anihilat. Acum ar trebui
să se revină la niste
' ale
' bune traditii
şcolii de teatru româneşti, la cate
drele de vorbire, de mişcare.
Magdalena Boiangiu: După părerea
mea, învăţământul artistic de stat
porneşte câştigător în competiţia cu
cel particular, pentru că în el se intră
după o selecţie. La stat vin mai mulţi,
dintre care sunt aleşi puţini, cei mai
buni. La învăţământul particular vine
cine vrea, cine a visat, cine a crezut.
Altfel decât se întâmplă în lume, visul
celor de la instituţiile particulare este
să ajungă la cele de stat. Din acest
punct de vedere sunteţi câştigători,
aveţi gloria, aveţi onoarea. Dar, în
mod paradoxal, în u rma descentra
lizării - teoretic, un proces democra
tic -, şi învăţământul de stat s-a dilu
at. Nu ştiu dacă trebuia ca absolut în
toate oraşele în care există teatru să
existe şi universitate. S-a exagerat, şi
potenţialii studenţi buni s-au răspân
dit: unul-doi la Sibiu, doi la Timisoara,
'
câţiva la Cluj ori la Bucureşti. Mult
mai bine ar fi pentru ei să fie toti' la un
loc. În felul ăsta se creează com
petiţia. Cred, de asemenea, că atunci
când discutăm despre şcolile particu
lare trebuie să tinem seama că acolo
nu predau alţii d ecât tot colegii dum
neavoastră, nu vin nişte "perverşi"
din altă lume, care să strice gustul
public...
A.P.: Atunci când Institutul de teatru
va fi în stare să plătească profesorilor
pe care îi are salarii decente, profe
sorii nu vor mai simţi nevoia să
împărtăşească din experienţa lor şi
altor facultăţi, în condiţii nedemne.
M.B.: Arta actorului renunţă la "o
mască râde, o mască plânge", dubla
ei faţă devine: la stat - serios şi cu
bun-gust, la facultatea particulară amator de măscări.

"Fiţi, măi
1
talentaţi!'
F.Z.: Stăruie o confuzie şi pot să
vorbesc despre ea, pentru că am în
spate douăzeci de ani de activitate
pedagogică şi încă mă consider un
bun învăţăcel al marilor noştri profe
sori. Mă uit la domnul Cojar şi nu ştiu
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cum a obtinut ce a obtinut.
Mă uit la
'
Adriana Po povici ş� zic "Asta n-o ştiu,
trebuie s-o învăţ". In provincie, când
s-au infiintat
' scoli, actorii - unii dintre
ei, mari - au d evenit brusc profesori.
Despre asta-i vorba. Drumul spre iad
e pavat, de multe ori, cu bune
"invenţii". S-a făcut o confuzie între
arta actoricească şi experienţa peda
gogică. Ei nu au nici un "metru" de
asa ceva. Si' bunele intentii nu sunt
suficiente. "Fiti, măi, talentati, vă
rog!", zicea od ată cineva. Aşad a r, nu
e vorba despre faptul că în Bucureşti
câţiva profesori s-au dus şi la şcolile
particulare. Rezultatele s-au şi văzut.
Dar întrebaţi-i şi o să vă spună că nu
se mai duc, exact din această cauză:
nu sunt condiţii pentru prestarea
onorabilă a meseriei.
M.B.: Dar facultăţile din provincie,
lipsite de profesori cu experienţă
pedagogică, sunt de stat, nu particu
lare. Deci alternativa nu e stat-parti
cular. Problema este a inflaţiei. Sunt
prea multe şcoli.
F.Z.: Vă mulţumesc că aţi pus proble
ma asta, pentru că mă frământă şi
trebuie să vorbim. Centrele zonale
s-au născut din disperare. Se adună
40, 60 de studenţi din toată ţara la
Teatru, în Bucureşti. Cândva se făcea
repartiţie. Şi repartiţia însemna că te
duci unde trebuie. Eu eram din
Râmnicu Vâlcea, dar m-am dus la
Târgu-Mureş. A doua zi după ce am
ajuns acolo, mi s-a dat o locuinţă. De
categoria a treia, dar nu conta.
Aveam un pat, o chiuvetă, o uşă şi o
cheie. Încuiam. Si asta mă costa a 1 5-a
parte din salariu - mic, de altfeL Dar
îmi ajungea să trăiesc. Mâncam şi îmi
ajungea şi să-mi cumpăr ceva. Un
https://biblioteca-digitala.ro

fost student îmi zice: "Nu mai pot să
stau în cabină". Cât să locuieşti în
cabină? O viaţă? Să te şi căsătoreşti,
să-ţi faci familie, copii ... Iar, pentru
rezolvarea acestei probleme, care
depăşeşte cadrul învăţământului,
undeva la minister s-au gândit în
felul următor: "la să facem noi şcoli la
Cluj, să zicem, şi clujenii vor rămâne
în acel teatru. Au casă, părinţi etc. Nu
dau salariul pe chirie, ci pe mâncare.
Se rezolvă". Dar nu s-a rezolvat pro
blema esentială a unei scoli de
teatru: profesorii. Nu e impo rtant că
se învaţă într-o cameră mai mare sau
mai mică, e vorba despre preluarea
unei tradiţii pedagogice, esenţială
pentru formarea artistului. Vedeţi,
noi acuzăm proletcultismul deceni
ilor trecute, dar procedăm la feL Am
demolat nişte sisteme care erau
bune. Cândva, pentru că erau săraci,
studenţii din Baia Mare care învăţau
în Bucureşti primeau o bursă de la
primăria din Baia Mare. Semnau un
contract prin care se obligau să joace
teatru acolo. Nu le cădea nici lor rău
că învăţau patru ani în Bucureşti. Se
maturizau. Făceau cursuri cu peda
gogi profesionişti. Apoi se întorceau
acasă. Iar cei foarte buni erau se
lecţionaţi şi ajungeau, poate, la Na
ţionalul bucureştean. Era o soluţie
mai bună, care cupla protecţia so
cială cu nevoile unui învăţământ de
calitate.

Avantajele potenţiale
ale descentralizării
E o soluţie mai convenabilă
pentru un oraş care are teatru: în loc
D.S.:

să primească studenţi din diverse
locuri ale ţării, cu pretenţii de lo
cuinţă, sprijină talentele locale.
F.Z.: La U.A.T.C. sunt mere u mulţi stu
_
denti din Piatra Neamt. Intr-o clasă
sunt doi, în alta vreo t�ei. Dar oraşul
lor, adică primăria şi forurile locale,
nu fac nimic pentru ei. Dacă le-ar da
măcar o sută de mii de lei, ar veni în
plus la bursa lor, ca să-şi plătească, de
pildă, căminul - că acuma şi ăsta a
ajuns la preţuri fabuloase - şi ei s-ar
angaja să se întoarcă pentru o
perioadă în oraş ... Am trei studenţi
din Râmnicu Vâlcea. Acolo sunt două
teatre: "Ariel" şi "Anton Pann". Dar
nimănui nu-i trece prin cap să facă un
contract cu aceşti copii pentru aceste
trupe.
M.M.: Să vă mai povestesc despre
caprele din vecini. La Â msterdam, am
cunoscut o studentă din Turcia, care
mi-a povestit că, înainte de examenul
de admitere, talentul ei a fost apreci
at de un impresar care investeşte în
ea, îi plăteşte şcoala, îi spune ce cur
suri să urmeze şi la care poate
renunţa, el obligându-se ca la absol
vire, conform contractului, să-i gă
sească roluri.
F.Z.: Când o să apară şi la noi aşa
ceva, va fi cazul să avem şi şcoli par
ticulare. Să existe oameni care să-şi
poată permite să avanseze nişte
sume, amânând profitul pentru ani
de zile...
M.B.: Da, dar nu e o investiţie într-un
veleitar, ci într-un posibil talent.
Deocamdată, la noi, dacă judec după
puţinele spectacole pe care le-am
văzut, şcolile particulare sunt un
spaţiu al veleitarilor. Nu este vorba
numai de timp pierdut, ci şi de des
tine deturnate.
F.Z.: Şi de banii părinţilor lor, de
muncă, de tot.
D.S.: Dar şi acolo s-ar putea face o
selecţie: să nu fie încurajat cineva

într-o meserie pentru care nu are
chemare.
F.Z.: Se petrec l ucru ri i morale.
Numărăm studenţii, vedem câţi bani
ies de la ei şi.... "lasă-i în pace, că dacă
suntem prea exigenţi, pierdem".

O treaptă, două
trepte, "treptizare ",
tratamente
cu doctori artistici"
"
Marinela Ţepuş: Există în teatru pro
fesiuni pentru care ei s-ar putea
pregăti: un student fără rezultate
bune la actorie, în anul l şi 11, dar care
vrea să rămână în teatru, ar putea să
devină regizor tehnic, sufleor...
F.Z.: Vrem să schimbă m, în acest
sens, planul de învăţământ. Am intro
dus o "treptizare": în anul l şi 11 toată
lumea f�ce actorie, improvizaţie şi
actorie. In anul 11, la final, nu mai
există verificare: sunt şapte examene
si se dă admitere în anul III. Cine nu
t rece aceste examene, va face altce
va, vom vedea ce: va primi o diplomă
de regizor tehnic, de pildă.
M.B.: Pot fi orientaţi spre meserii care
încă nici nu şi-au găsit traducerea:
light-designer.
F .Z.: La noi, acestia se pregătesc pe
parcurs. Unii a u talent, alţii nu. Î n
România nu se ştie ce înseamnă o
schemă de lumini, fie ea pe compu
ter sau nu. Dacă-i ceri asta, se sperie.
Spune "Las' că o pun direct". Ciudat,
o ţară cu o asemenea tradiţie teatrală
să nu aibă astfel de meseriaşi.
D.S.: Dar noi nu putem institui o ca
tedră pentru specialitatea asta?
F .Z.: Asta o să facem. Iar în final, după
ce fac anul 11, încep "opţionalele".
Studentul va avea prosibilitatea să
aleagă după capacităţi: music-hall,
pantomimă. Pe lângă actorie - de ba-

'/
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ză -, el va putea dobândi elemente
de music-hall, elemente de pantomi
mă sau chiar de regie de teatru. Altfel
decât la secţia Regie, pentru că, dacâ
observaţi, foarte mulţi dintre regizorii
de azi au fost mai întâi actori. Şi atun
ci nu-i păcat că Gelu Colceag, de
exemplu, nu a avut această posibili
tate încă din anul li sau III? Noi ştiam
sigur, încă din facultate, că el va face
regie. A pierdut zece ani din viaţă
jucând, chiar şi la "Tănase", până şi-a
găsit drumul. Poate că nu a ştiut.
Oamenii nu se cunosc de la început.
Dându-i studentului, la clasă, posibil
itatea să lucreze, de pe altă poziţie,
cu colegii lui, obligându-1 să-şi aleagă
fragmente de dramă sau de proză,
capătă o viziune mai complexă
despre meseria lui, chiar dacă nu va fi
niciodată regizor. Mulţi actori vor afla
despre ei că nu sunt buni de regizori;
tot va fi un câştig. Poate că astfel vom
putea depista la unii dintre ei talentul
pedagogic. Noi am devenit pedagogi
întâmplător.
D.S.: Atunci de ce te revolţi împotriva
celor care fac la fel de întâmplător
pedagogie în diverse zone ale ţării?
F.Z.: Am nimerit asistent în scoală
întâmplător, dar am stat ani d e zile
pe lângă un profesor, de la care am
învăţat pas cu pas. Nu mi s-a spus din
prima clipă: "Veniţi, vă rog, domnule
actor, luaţi o clasă!". Şi eu n-am zis:
"Copii, vă învăţ eu meserie. Ce-i aia
improvizaţie? Hai să punem în scenă
din anul întâi!".
M.M.: Până acum, personalităţi nota
bile au funcţionat ca profesori şi au
avansat în diverse grade universitare.
Acum a apărut un ordin al Ministerului
învăţământului care cere, obli-gatoriu,
doctoratul. E adevărat că a apărut o
"portiţă": se numeşte "doctorat artis
tic", dar nu ştiu să fi beneficiat de ea
cineva din sistem. Un doctorat artistic
e bazat pe un curriculum de activitate...

Nu funcţionează. Mie mi se cere
doctoratul în Estetică, la care m-am şi
înscris.
M.M.: Cei care au functionat cu
echivalent de conferenţi a r sc;�u de
profesor au fost retrogradaţi lectori,
pentru că nu au doctoratul.
A.P.:

"Cine are nevoie
de teatru?"
M.B.: Cred că ar mai exista o posibili
tate de a vă spori numărul de studenţi
fără a diminua calitatea învătământu
lui. Tn străinătate există cu rsuri de
teatru la facultăţile de Drept, de Ma
nagement. Acolo unde oamenii se
pregătesc pentru o meserie cu multe
contacte publice, învaţă nişte ele
mente de actorie, pentru a se cu
noaşte, pentru a se exprima, pentru a
şi învinge timiditatea.
F.Z.: Ne-am gândit să înfiinţăm
asemenea cursuri pentru studii apro
fundate, la masterate. Ne-am gândit
şi la posibilitatea de a introduce cur
suri pregătitoare în licee. Elevul care
vrea să dea la Teatru nu are nici un fel
de ajutor din partea liceului. Ca viitor
actor, el se duce degeaba la liceu.
Sigur, capătă cultură generală. Dar,
pe baza a ceea ce a învăţat la liceu, el
poate să dea la orice facultate în
afară de Teatru. Poate să dea şi la
I.E.F.S., pentru că la şcoală face sport.
Puţin, dar face. Are un profesor cu
care se poate sfătui. Când eram elev,
după ce am recitat o poezie, a apărut

�
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într-un ziar local un articol care zicea
ceva despre mine. N-am avut pe cine
să întreb ce vrea să însemne că
"Florin Zamfirescu are o expresie
interiorizată". Era de bine sau de rău?
Si n-am avut cu cine să mă sfătuiesc.
Dorim să convingem că si la liceu e
nevoie de teatru. Tn fe lul acesta,
actorii noştri ar putea obţine o normă
într-un liceu; ceea ce profesorii
făceau cu noi cândva din pasiune cursuri de teatru -, se poate face
acum într-un mod organizat, în aşa
fel încât cei două sute de oameni
despre care vorbeam la început să
stie la ce se înhamă.
A.P.: Pot funcţiona catedre de teatru
în toate facultăţile şi liceele cu profil
umanist. Tn lume acest lucru se prac
tică şi are foarte mare succes. Sunt
extrem de mulţi oameni care, înain
tea unei opţiuni definitive, vor să-şi
verifice visul : pot sau nu deveni
actori? Pentru u n răspuns corect,
uneori, nu e nevoie de ani de zile
dedicaţi exclusiv actoriei. Oamenii
vor "mirosi" teatrul în aşa fel încât
procesul de selecţie care va avea loc
în facultatea de teatru nu va mai fi
nici greoi, nici traumatizant. Vor fi
nişte oameni cât de cât avertizaţi în
legătură cu această meserie şi cu
posibilităţile pe ca� e le au.
Mirona Hărăbor: In multe licee din
provincie există trupe de amatori.
F.Z.: Ele ar putea fi supravegheate de
profesionişti.
M.M.: Trăim o perioadă în care comu
nicarea interumană este principala
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activitate a omului modern. Iar
mijloacele teatrului sunt cele mai
adecvate pentru însuşirea acestei
ştiinţe a comunicării şi pentru schim
bul emotional.
M.H.: E � am terminat secţia de
Teatrologie. Poate ne-ar fi folosit şi
nouă nişte cursuri de actorie care să
se facă în comun. Pentru dezinhibare,
pentru eliminarea frustrărilor...
F.Z.: Eliminarea frustrărilor ar trebui
să se petreacă înainte de a intra la
facultate. Una e să te străduieşti să fii
normal şi alta, să educi normalitatea
pentru teatru. Eu socotesc că toţi cei
care intră la Teatru sunt normali.
Altfel, ar trebui o şcoală de logopedie
sau de ... Aţi pus foarte bine punctul
pe i cu vorbirea. Eu îmi aduc aminte
că, după ce am jucat doar în mica sală
de la "Casandra", când am ajuns la
Târgu-Mureş, toată lumea îmi zicea
că nu se aude ce spun. Am ieşit din
găoace nepregătit pentru prestaţia
pe o scenă normală, deşi am avut o
mare profesoară, care se numea
Sandina Stan şi datorită căreia cate
dra de vorbire însemna ceva. Acuma
vorbirea e un fel de "Hai să ne
fofilăm! Doar toţi vorbim ..."

Unde sunt oamenii
serioşi?
M.M.: Când muzica de cartier e con
siderată eveniment cultural, nimeni
nu mai simte nevoia să înveţe să vor
bească.

F.Z.: Trăim nişte timpuri care
schimbă lumea. S-ar putea să fie ne
voie ca noi să ne adaptăm. Publicul e
public. Lumea evoluează şi muzica
de cartier ia amploare.
A.P.: Dar nu se poate să ne lăsăm cu
ceriţi de confuzia generală. Teatrul,
cultura sunt fenomene de elită. Ros
tul lor nu este să îngenuncheze.
M.M.: Într-o democratie
' adevărată,
gustul elitei există şi reprezintă un
reper.
A.P.: 1 se spune cultură de cartier. Să
golim sala de la Ateneu numai pen
tru că formaţia B.U.G. Mafia umple
stadioanele?
M.B: Nu cred că se poate lupta
împotriva gustului majorităţii. Dar cei
care nu vor să meargă pe stadion mulţi, puţini -, să găsească la teatru
ceea ce aşteaptă de la el.
F.Z.: Eu visez la momentul când cei ce
vor să-şi dedice viaţa teatrului, după
ce vor face o scoală ori o facultate si
îşi vor da seama că au într-adevăr ta
lent, se vor duce la o superbă şcoală
de stat unde se vor perfecţiona. M-am
şi gândit cum să se n umească:
UNATF, adică Universitatea Naţională
de Arte - Teatru Film. Aşa ar fi normal.
UNA, că nu-s două.
M.M.: Nu pot să nu mă uit cu jind la
ţările unde ministerul Culturii apără
ceea ce înseamnă cultura nealterna
tivă.
F.Z.: Ministerul nostru nu-şi apără
nici propria existenţă. Este într-o
situaţie disperată.
A.P.: Dar poate că nu ştie ce aş
teptăm de la el şi e bine să afle.
F.Z.: Nu ştie că vrem să ne ajute?
M.M.: Să ne ajute să păstrăm o eul-

tură. Din fericire, activitate culturală
în România încă mai există, specta
tori pentru un teatru de calitate încă
mai sunt. Ceea ce ne face să credem
că putem continua.
A.P.: Nu putem arunca pisica moartă
în grădina culturii alternative. Spon
sorii se grăbesc să investească în eul-
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tura alternativă. Trebuie să ne între
băm: ce afirmă şi pe cine contestă
ea? Nici un om serios nu va finanţa o
şcoală particulară unde să se înveţe
numai pictură a la Dali, atâta timp cât
unde se învată
nu există scoala
'
desenul de pe vremea lui Leonardo
da Vinei.
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Ca r m e n Stă n e s c u :

,, T oţi zeii erau
ÎndrăgOstiţi de
Cum "se năştea o stea" pe vremea
tinereţii dumneavoastră, având în
vedere faptul că existau mai puţine
mijloace publicitare?

Ai să râzi, dar se făcea mult mai multă
reclamă decât astăzi, în sensul că
toate străzile erau pline de afi?e.
Acum, teatrele nu mai au bani pentru
asta. Cât despre televiziune, după
cum ?tii, emisiunile de teatru se trans
mit la ore târzii. Pe urmă, nici clipurile
acelea anemice nu au cum să umple

sălile cu spectatori. Rămâne, vorba
bărbatu lui meu, actorul Damian
Crâ?maru, tot reclama făcută din gură
în gură. Adică, atunci când celor aflaţi
în sală le-a plăcut reprezentaţia, ei vor
duce, cu siguranţă, vorba mai
departe. A?a se întâmplă, de pildă, cu
Călătorii cu mătuşa mea, spectacolul
pe care îl joc de o bună bucată de
vreme. Nu s-a făcut mare tevatură,
dacă-dacă, imediat după premieră,
s-au spus câteva cuvinte la televizor.

•

m1ne

''

Mai mult mm1c. Totu?i, sala este
mereu plină. Chiar ?i joia, când nu mai
e o zi bună pentru teatru. Şi, Doamne,
când spun asta, nu pot să nu mă gân
desc la vremea când se juca în fiecare
seară, ba se puneau ?i matinee . . .
De ce credeţi că s-a împuţinat pu
blicul?

Nu ?tiu, dar mi-a venit să râd când,
acum câteva zile, directorul nostru,
Ion Cojar, i-a spus soţului meu că nici
duminica nu mai este bună pentru
teatru. "Cum asta?!" zice sotul meu.
"Simplu - a venit răspunsu ( -, toată
lumea î?i cumpără bilete la «Bingo» ?i
stă cu gura căscată în faţa televizoru
lui, doar-doar o câ?tiga milioanele
promise." Şi au dreptate bieţii
oameni să spere într-o minune de
fel u l acesta. ln plus, sunt atâtea
canale, atâtea tentaţii . . . lnsă trebuie
să recunoa?tem că mai există ?i mari
iubitori de teatru, care n-ar renunţa
pentru nimic în lume la un spectacol.
Şi mă bucur să văd că vine tot mai
mult tineret la teatru. E drept că noi
mai facem ?i opere de caritate,
lăsându-i pe studenţi să intre fără
bilet, numai ca să prindă drag de
teatru. Dar, te-ntreb, oare mică să fie
bucuria când, acum câţiva ani, în
vreme ce jucam în Menajeria de
sticlă, auzeam câte o replică rostită
înainte de a o spune eu?!
Prin urmare, teatrul n u va muri.

Nu, dar nebunia asta pe care o trăim
cu toţii, goana oamenilor după afa
ceri, după bani, îl afectează.
Pe urmă, poate că nu mai există nici
acele evenimente deosebite, spec
tacole cu vedete, cu capete de afiş.

Logic a?a este: dacă nu ai actor pen
tru Hamlet, nu pui Hamlet. Dar se
mai întâmplă şi astfel de lucruri, ?i
atunci spectacolele mor după cinci
?ase reprezentaţii. Avem şi noi astfel
de exemple la Teatrul Naţional. A?
vre'a să se înţeleagă bine: nu este
vorba numai de talent, ci ?i, mai ales,
de adecvarea la personaj.

�

14

https://biblioteca-digitala.ro

Se mai observă astăzi un fenomen:
scade numărul vedetelor. Nu mai
există actriţe frumoase, elegante,
cu prestanţă . . .

Pe vremea tinereţii mele, actriţele
erau "cucoane". Nu ştiau cum să facă
să-şi mai arboreze o pălărie sau o
rochie nouă. Astăzi, toate se îmbracă
în blugi, aşa încât nu se mai deo
sebesc unele de altele si nici de cele
lalte tinere de pe strad� .
Să fie de vină numai sărăcia?

Artistii n-au fost niciodată cine stie
� ât d e bogaţi. Î nsă era altă atmosfe ră.
In primul rând, nu exista goana după
ciubucuri de orice fel. Pentru că sunt
ciubucuri şi ciubucuri. Şi eu eram
prezentă în show-urile televiziunii,
dar lucram cu un Alexandru Bocăneţ,
cu o Olimpia Arghir sau cu un Mihai
Berechet . . . Ei ştiau că pot să şi cânt,
să şi dansez şi mă foloseau cât se
putea de mult.
Era obligatoriu ca actorii să ştie să
cânte şi să danseze?

Nu neapărat, dar dacă se întâmpla
aceasta, cu atât mai bine. Pe mine, pot
spune, acest lucru m-a avantajat în
mod deosebit. Aşa s-a făcut, de pildă,
că maestrul Sică Alexandrescu n-a ezi
tat să mă "arunce" în comedie. Mi-a
încredinţat marile roluri caragialiene
cu toată dragostea şi cu siguranţa că
voi sti ce să fac cu ele. A urmat Mihai
Berechet. Fiind prieteni, mergeam la
ceaiuri împreună - aşa era pe vremuri -,
şi acolo a aflat că ştiu să cânt şi să
dansez. Din acea clipă, intercala mici
bucăţi muzicale cam în toate specta
colele în care mă distribuia.
Prin urmare, poate deveni definito
rie, în cariera unui artist, colabo
rarea cu un anume regizor?

Î n ceea ce mă priveşte, dacă nu i-aş fi
cunoscut pe Sică Alexandrescu şi pe
Mihai Berechet - şi ei nu m-ar fi
preţuit -, nu ştiu dacă aş fi avut cu
adevărat o carieră. E drept că, fiind şi
frumoasă, şi talentată, publicul m-a
iubit încă de la început.
Eu n-aş folosi timpul trecut, pentru
că şi astăzi sunteţi la fel de plină de
vitalitate, iar publicul vă răsfaţă

N-am de ce m ă plânge.

plăcea teribil să danseze. Şi aşa au
rămas până la sfârşit.
Totusi, nu credeti că frumusetea
'
fizic este cumva legată de ce� a
sufletului?

ă

Adevărat. Eu n-am invidiat niciodată
pe nimeni, dimpotrivă, mă bucur
când colegii mei au succes. Asta mă
ambiţionează, vreau să intru în com
petiţie cu ei.
Aţi avut de la început o viaţă
liniştită, luminoasă?

Si încă cum!!! Mamei i-a venit ceasul
n aşterii pe la ora 4 dimineaţa. Vara. Î n
plină lună iulie. A născut acasă, iar
moaşa, când a intrat pe uşă, i-a spus:
"Dragă, e o lumină la voi pe stradă!
Sunt multe maşini cu farurile aprinse.
Precis copilul ăsta o să trăiască în
l umină multă". Mama n-a uitat şi
mi-a spus mereu această poveste, iar
eu înclin să cred că am intrat în scena
vieţii la lumina reflectoarelor. Şi aşa
am trăit mereu. Cred că am avut o
stea care mi-a luminat drumul clipă
de clipă.

. . .

Cum reuşiţi să vă păstraţi tinereţea?

Azi nu mai fac sport ca altădată, dar
încă îmi place să ascult muzică - aşa
cum aţi văzut când aţi intrat pe uşă -,
muzică uşoară, melodioasă (nu ca
aceea pe care o ascultă tineretul
acum), iar eu mă misc în ritmul ei în
vreme ce şterg praful, de exemplu.
_Sunetele ei mă îmbogăţesc, îmi dau
poftă de viaţă. Pe u rmă, semăn
uluitor de mult părinţilor mei, care au
fost amândoi frumoşi şi cărora le

Cum aţi ajuns la Teatrul Naţional?
Cu un fragment din Vlaicu Vodă,

piesă de care mă îndrăgostisem încă
de pe la vârsta de şase ani. Atunci
m-au dus părinţii întâia oară la teatru
şi de atunci mi-am dorit să joc rolul
Doamnei Clara. Am şi jucat-o, peste
ani, dar n-a fost un mare succes.
Publicul mă voia mereu veselă, vie,
generoasă. Socotea, probabil, că per
sonajul ăsta de afurisită nu mi se
potrivea. Î nsă, cum îţi spuneam, cu o
scenă din această piesă am luat con
cursul organizat de Tudor Vianu,
https://biblioteca-digitala.ro

director, pe atunci, la Naţional. Dar să-ţi
spun cum s-a ajuns la concurs. Eu abia
terminasem anul 1 de Conser-vator
când am fost pusă să dau replica unei
colege absolvente într-un spectacol
de diplomă. Trebuie să mai men
ţionez că toate producţiile de final ale
Conservatorului aveau loc pe scena
Teatrului Naţional, iar sala era plină de
regizori, de directori de teatru şi de
actori - toţi dorind să descopere ta
lente. Ei bine, această colegă mai
mare, foarte bogată, de altfel, şi-a per
mis să aducă pe cheltuiala ei un regi
zor rus, care a pus cu noi un fragment
din Fraţii Karamazov. Acolo m-a văzut
întâia oară Tudor Vianu. M-a plăcut şi a
organizat un concurs în urma căruia
m-a angajat ca zilieră. Acriţă nu
puteam fi, pentru că nu absolvisem
facultatea. Nu-mi era uşor: jucând în
teatru, nu prea mai aveam timp pen
tru cursuri - profesoara mea, Marioara
Voiculescu, m-a lăsat chiar repetentă.
Î nsă de atunci iată că s-au împlinit
cincizeci şi cinci de ani, petrecuţi me
reu în preajma Teatrului Naţional.
Poate fi munca în teatru mai impor
tantă decât şcoala?

Da, dar numai dacă ai norocul meu.
Adică să întâlneşti acolo o seamă de
actori uriaşi, de la care să tot ai ce
învăţa.
Aţi avut şi neîm pliniri?

Ca toată lumea. Î nsă, fără a fi mo
destă, mărturisesc că nu din cauza
mea. Din cauza unor regizori pe care
nici nu vreau să-i pomenesc.
Simţeaţi încă din timpul repetiţiilor
că n u e bine?
15
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Ştim toţi, nu doar eu, când drumul
ales de regizor nu este cel bun.
Poate eşua demersul unui regizor
chiar când are parte de un text bun
şi de nişte actori talentaţi şi cu expe
rienţă?

Poate face chiar o mare cădere.

Cum reacţionează actorii în aseme
nea împrejurări?

Aşteaptă să se scoată spectacolul de
pe afiş. Dar pentru noi e un chin. Ne
simţim descoperiţi în faţa publicului,
vulnerabili.
E lucru ştiut că publicul vă iubeşte.
Cum v-a primit critica?

Foarte bine. Ce-i drept, la succesul pe
care-I aveam, nu prea putea fi altfel.
O singură cronică, scrisă de Radu
Popescu, a fost mai severă. Jucam în
Furtună în Olimp de Tudor Şoimaru 
rolul lui Venus. Mi-am pus o fustă
străvezie. Aveam corpul superb. Toţi
"zeii" erau, bineînţeles, îndrăgostiţi
de mine. A doua zi după premieră
apare despre mine, în cronică, doar
atât: "Iar Venus, i nterpretată de
Carmen Stănescu, era ca o damă de

���nd�,
.
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·
consum care făcea trotuarul între
Capşa şi Palat". M-a amuzat teribil.
Alegeţi rolurile care vi se potrivesc
cel mai bine sau acceptaţi ceea ce vi
se oferă?

în general mi s-au oferit roluri, nu
m-am zbătut să le obţin.

Au fost personaje pe care aţi fi dorit
să le interpretaţi, dar n u vi s-au
oferit?

Multe. Sigur că întotdeauna eşti
"pofticios", dar trebuie să avem în
vedere că nu totul se poate realiza
într-o viaţă scurtă ca a noastră.

Ce le-aţi putea spune tinerilor actori?

Să-şi iubească profesia, să nu se risi
pească în lucruri neînsemnate, să nu
se prezinte la repetiţii ca la serviciu,
numai pentru o leafă. Orice scenă
"face farmece" - ştii asta? Eu, de pildă,
până fac primul pas în scenă am
emoţii îngrozitoare, dar, o dată
ajunsă acolo, devin imediat stăpână
pe mine, fericită chiar din clipa în care
se aprind reflectoarele.
Cu cât timp înainte veniţi la cabină?

Cum vă pregătiţi rolurile?

Cu un sfert de oră la lecturi, cu
jumătate de ceas la repetiţii şi cu o
oră şi jumătate înainte la spectacol.
Este o regulă pe care nu o încalc
n iciodată. Dar cam cu două zile
înainte de reprezentaţie încep să
repet textu l : îl bolborosesc prin
casă, astfel încât să mă familiarizez
cu el.

Cum reacţionaţi când sunteţi recu
noscută pe stradă, în magazine?

Au existat momente când v-aţi con
fundat cu personajul?
Sunt multe, însă Lidia din Comedie
de modă veche de Arbuzov mi s-a

Cred că am să te decepţionez, însă
numai intuiţia mă ajută. Dar pot
spune că nu m-a chinuit nici un per
sonaj. Ajunge să citesc textul ca să ştiu
exact ce trebuie să fac cu rolul meu.

Mă simt foarte bine. Cum să te simţi
stânjenit când cineva te recunoaşte
şi te priveşte cu dragoste sau cu ad
miraţie?!

potrivit, cred, cel mai bine.

Marinela Ţepuş

e pe scândură

In fond,

ce vrea publicul?

ă se distreze, să uite de gri
jile de zi cu zi." Este, să recu
n
noaştem, răspunsul cel mai
des întâlnit. De ce atunci am văzut, la
cinematograf, cea mai recentă come
die cu Robert de Niro şi Billy Cristal
după ce cu greu s-au adunat patru
spectatori, ca să poată avea loc pro
iectia?
"S� vadă ceva frumos, rafinat, nu
spectacolele gălăgioase care se fac
peste tot astăzt" De ce atunci nu dă
năvală la astfel de spectacole fru
moase şi le lasă să se "ofilească" după
20-30 de reprezentaţii (un oraş cu
trei milioane de locuitori, plus
turiştii)?
"Să vadă spectacole care pun pro
bleme importante, etern u mane, nu
care atacă realitatea urîtă de la noi
(ca filmele lui Pintilie)." De ce aud
atunci atât de des: "Ce ne intere
sează, domnul e, pe noi, românii,
chestia asta ?" sau "O fi la ei, acolo"?

S
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"Să se recunoască în personajele şi
situaţiile de pe scenă, în datele esen
tiale ale realitătii de azi." De ce atunci
strâmbă din nas şi se indignează cum
că "teatrul e totuşi artă, el nu trebuie
să imite viaţa" ?
Putem continua jocul, oricât de mult
doriţi. Concluzia cea mai acceptabilă
mi se pare a fi însă următoarea:
astăzi, luptându-se cu o realitate ale
cărei repere sunt în rapidă schim
bare, publicul nu mai ştie ce vrea. Şi
nici nu are cum, căci el însusi suferă
un proces de stratificare şi d iversifi
care de natură a-1 fărâmiţa în foarte
multe publicuri. Criza de public nu
poate lua sfâ rşit înaintea formării
acelei celebre "clase de mijloc" pe
care o aşteaptă sociologii în noua
societate - vechiul capitalism, având
acum reperele informaticii şi ale înal
tei tehnologii, cu toate mutaţiile psi
hologice pe care le implică. Pe cine
https://biblioteca-digitala.ro

aşteptăm la teatru, dacă nu un spec
tator cât de cât cultivat, cât de cât
stabil financiar şi dispus să mediteze·
la coordonatele vieţii sale şi ale
realităţii contemporane ? Putem noi,
oamenii de teatru, să ne extragem
din frământata evolutie socială si să
facem teatru ca şi ând afară n u se
întâmplă nimic? Apoi, chiar şi când
"afară" lucru rile se vor calma cât de
cât, vom întâlni foarte probabil pu
blicuri diverse, cu nevoi diverse, care
optează clar pentru muzica pe care o
ascultă sau literatura pe care o (mai)
citesc, deci şi pentru teatrul pe care îl
(mai, şi dacă îl mai) vor. Instituţiile
teatrale vor trebui să-şi caute o iden
titate, un scop şi, implicit, un public,
căci plutirea în vag va risca să-i
nemulţumească pe toţi. Ca să nu ne
plictisim, am putea începe de pe
acum. Cine doreşte? Eu sunt gata.
1

Theodor-Cristian Popescu
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Visul... Întreg

-am obişnuit să mi se spună VISUL UNEI NOPŢl DE VARĂ de William Shakespeare. Traducerea: Dan Grigorescu
despre pădurea fantastică de • TEATRUL ·oviDIU" d i n CONSTANTA • Data reprezentaţiei: 20 februarie 2000
la marginea Atenei, în noap • Regia: Tudor Mărăscu • Decorul: Ion Olaru • Costumele: Mariana Mocanu
tea de Armindeni, că este un teritoriu Păun • Muzica: Gabriel Bassarabescu • Distribuţia: lulian Enache (Theseu), Emil
al farsei şi al manipulării, ori al deliciilor
lubrice neînfrânate, că Oberon e un Barlădeanu (Egeu), Mircea Moldovan (Lisander), Cosmin Mihale (Demetrius),
magician sumbru şi pervers, iar însce Alexandru Mereuţă (Philostrat), Lică Gherghilescu (Gutuie), Liviu Manolache
narea meşterilor, o simplă digresiune (Biând u), Virgil Andriescu/Nae Stangaciu (Fundu lea), Tiberiu Roşu (Fla ut), Radu
veselă ... Orice, numai dimensiunea Nicu lescu (Botişor), Nicodim U n g u reanu (Subţire l u l), Marian Miron ( U n
miraculosului trebuie evitată, orice, meşteşugar), Dana Trifan ( H i pol ita), Lăcrămioara Moscaliuc (Herm ia), Diana
numai analiza principiilor dinamice ale Lupan (Helena), Diana Cheregi (Obercn), Laura Iordan (Titan ia), Vera Linguraru
textului trebuie amânată în această
comedie shakespeariană, Visul unei Aurian/Maria VarsamiNioleta Aldea (Puck), Maria Varsami (Feste); în a lte rol u ri:
Simona Bercu, lna Tosca, Gabriela Belu, Clara Ghiuvelechian, I leana Ploscaru ş.a.
nopţi de vară, care devine astfel o
lecţie despre vidul ontologic, despre
minciună şi despre instinctualitatea Regizorul privilegiază aceste detalii de Hipolita. La rândul lui, Puck îşi descop
liberă. Î n deceniul scurs pe scenele "program estetic" enunţat de Gutuie. eră, în spectacolul lui Mărăscu,
româneşti, doar Liviu Ciulei a aşezat Apoi, drumul lui Pyram şi al Tisbeei jumătatea. Regizorul îl împrumută pe
textul acesta în rosturile lui şi, acum, la unul către celălalt (prin zid), în scenariul Feste, din altă Noapte shakespeariană,
Constanţa, Tudor Mărăscu (desigur, grosolan al meşterilor, se împlineşte şi îi oferă rolul de bufon al lui Theseu.
fără a lua în calcul distanţa dintre per până şi pentru capriciosul Theseu, care, Hermafrodiţi ei înşişi, Puck şi Feste
formanţele artistice ale celor două îndrăgostit de Hipolita, învaţă să tole rămân împreună, animând un epilog,
reze stângăciile nevinovate ale su ce-i drept, cam lung.
spectacole).
Piatra unghiulară a construcţiei lui puşilor săi-actori. Finalul scenetei po Artistic, spectacolul nu se ridică la alti
Tudor Mărăscu se regăseşte în dis pulare constituie al doilea punct im tudinea exegezei regizorale propriu
tribuirea unei actriţe (Diana Cheregi) portant de articulare în spectacolul de zise. Costumele şi decorul - mi-e greu
în rolul Oberon, insinuându-se astfel la Constanţa. Theseu se preface o clipă (dar nu imposibil) să spun prin ce
natura hermafrodită a acestui rege al a fi nesatisfăcut de însăilarea rudimen anume - menţin sentimentul unui
duhurilor, întors tocmai din India. tară a comedianţilor, pregătindu-le un imaginar sărac.
Dragostea lui Oberon şi a Titaniei mănunchi de ştreanguri. O dată creat Dintre interpreţi, întru totul devotaţi
evocă fiinţa întreagă, platonică, frântă momentul de spaimă, Theseu risipeşte acestei experienţe fiecare în parte, o
cândva accidental, regăsită acum prin brusc tensiunea, gratulându-i prie remarc pe Diana Lupan, pentru
anularea principiilor polare. Oberon, teneşte pe meşteri pentru efortul lor. farmecul şi umorul excepţional pe
dar şi Titania - printr-o analogie, nu Contrastul acesta emoţional face cu care le împrumută Helenei.
neapărat funcţională în spectacol, cu atât mai sugestivă transformarea lui Î n ceea ce mă priveşte, creditez întot
Oberon - nu mai reprezintă cu stricte Theseu dintr-un tiran intratabil într-un deauna un spectacol care, deşi neîm
ţe masculinul şi femininul, ci, pur şi ins capabil, pe calea dragostei, să plinit artistic ori tehnic întru totul, ori
simplu, două părţi dintr-o fiinţă ruptă. descopere armonia lumii, miezul de minat de defecţiuni ocazionale, îşi pro
Astfel încât cuplurile de îndrăgostiţi armonie dinlăuntrul oricărei expe pune o miză majoră sau porneşte de la
Hermia şi Lisander, Helena şi Demetri rienţe. Se petrece un dublu proces de o exegeză inteligentă. Aşa este cazul
us, rătăcite în hăţişul erorilor lui Puck, identificare: pentru că devine bun şi Visului... shakespearian, în regia lui
dar şi Hipolita şi Theseu, cupluri iniţial tolerant, identificându-se cu propriii lui Tudor Mărăscu, la Constanţa.
dizarmonice, ştirbite de iubiri cen supuşi, iată că devine posibilă şi identi
Sebastian-Vlad Popa
trifuge, se întregesc la capătul proce ficarea (platonică) a lui Theseu cu
sului mitic - în lectura lui Mărăscu -, de
reunificare a fiinţei platonice primor
diale, reprezentată de Oberon şi
Titania. Orice digresiune speculativă
pe seama zăpăcelii lui Puck devine o
anecdotă şcolărească. Contează prea
puţin cruzimea farsei pe care-o trăiesc
tinerii inocenţi îndrăgostiţi, pe cât de
bogat revelatoare pentru condiţia
umană este parcurgerea prin dra
goste a drumului către unitatea fiinţei.
Mica scenă de teatru popular creată
de meşteri capătă, de asemenea, o
semnificaţie de orizont ontologic. Po
vestea lui Pyram şi a Tisbeei se anunţă
sub aceeaşi specie a hermafroditului: e
tragică, dar la ea se râde; e cea mai
scurtă, dar şi cea mai plictisitoare.

M
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PERPETUA ŞI FELICITA$, scenariu d ramatic de Tudor Chirilă e TEATRUL
NAŢIONAL din CRAIOVA • Data reprezentaţiei : 1 2 februarie 2000 • Reg ia:
Tudor Chirilă • Scenog rafia: Viorel Penişoară Stega ru • M uzica: Cristian
Misievici • Distribuţia: Ozana Stana Oancea (Sf. Perpetua), Mirela Cioabă (Sf.
Felicitas), Nataşa Raab (Ermitul d i n Cartagi na), Robert Leoveanu (Saturus), Valer
Dellakeza (Tatăl), Valentin Mihali (Revocatus), Adrian Andone (Saturnin u s),
Marian Politic (Sec u n d u l u s), Angel Rababoc (Septi m i us), Ion Colan (Tri b u n u l),
Constantin Cicort (G refierul), Remus Mărgineanu ( Bătrâ n u l d i n g rădi nă), Geni
Macsim, Petra Zu rba, Ramona Comşa (Cele trei Ma rii), Smaragda Oltea nu,
Monica Modreanu, Tudorel Petrescu (Diaconii), Oana Stancu (Di nocrate) ş.a.

ei fi observat, fără efort, în spec
tacolul dedicat martirelor Per
petua şi Felicitas (dar şi lui
Saturus, Revocatus, Saturninus, Secun
dulus şi Septimius) de Tudor Chirilă, pe
texte creştine timpurii, silabisirea încă
păţânată a momentelor rituale, sche
matismul manierist al alcătuirilor de
grup şi, nu în ultimul rând, rarefierea
excesivă (sub cotele de alarmă, desi
gur) a timpului dramatic. {lntr-adevăr,
tempo-ul foarte lent nu încarcă, aşa
cum se speră, tensiunea discursului
scenic.) Îţi vei fi spus că povestea atât
de simplă a martiri lor din cetatea Car
taginei, neînduplecaţi de ultimatumu
rile guvernatorului roman, cutreieraţi
până în adâncurile fiinţei lor lirice de
chemarea semnului creştin, ţi se oferă,
în lectura lui Chirilă, ca un fel de canon.
Un fel de "post" teatral pentru care "de

V

dulcele" ar fi însemnat: mai iute, mai
divers, mai ritmat, mai conflictual. Ei,
aici intervine talentul de spectator. Ai
primit sau, mai bine zis, ţi-ai dat acest
canon? Eu, unul, mi-am dat acest
canon.
Mi-am dat canon şi am răbdat pentru
că spectacolul îşi propune o miză
inteligentă şi anume recuperarea
dimensiunii de exil interior a crestinis
.
mului în lumea romană. De fapt, spec
tacolul de la Craiova trebuie, cred eu,
interpretat ca o tentativă de apropiere
de momentul incipient al unei lumi
sau al unei culturi înfiripate pe trun
chiul alteia - ale cărei legi le ignoră.
Punctul de fierbere revoluţionară n-a
fost încă atins. Cultul nou are deocam
dată un regim exclusivist şi ezoteric.
Personajele, deşi în drum spre marti
riu, sunt ferite de gesticulaţie şi

patetism. Ele formează un grup închis,
discret Departe încă de febra misia
nară, ele se retrag înlăuntrul practicilor
lor extatic-lirice. Aşa se explică şi
tesătura de zvonuri din cetate, care-i
d enunţă pe indisciplinaţi pentru vini
închipuite, produse de teama popu
lară faţă de un fenomen straniu şi inac
cesibil.
Aşadar, citit din această perspectivă,
spectacolul lui Chirilă capătă un sens
de generalitate, dacă nu chiar de actu
alitate. Germenii unei revolutii inte
rioare, care nu s-a radicalizat · încă în
social - iată o temă de care nu s-ar
spune că te împiedici chiar în fiecare zi
în teatrul românesc! Nu întâmplător,
momentele de lirism însingurat ale
personajelor-martiri sunt cele mai
realizate. Precum viziunea scării fan
tastice suind către revelatul adevăr al
fiinţei creştine, trăită de Perpetua, în
interpretarea Ozanei Stana Oancea: o
străfulgerare de emoţie în spectacolul
de la Craiova. Altminteri, e simplu:
lentoare, repetitivitate, personaje
inutile (un psalmodiator plasat eronat
în scenă, dar ce voce are Nataşa Raab!),
muzică de un kitsch masiv, decor de
un kitsch consistent... Aşa este. Mai pu
ţin, însă, pentru cel ce şi-a dat canon.
S.-V. P.

Nudurile vii ale
homo saplens
•

n spectacol cu oameni goi!"
- cam aşa sună reclama
n
orală sub care şi-a pornit
cariera mondenă Zoon erotikon, cea
mai nouă producţie a lui Mihai
Măniuţiu, regizor (în ultima vreme, cel
puţin) extrem de prolific şi relativ con
testat Zic "relativ", pentru că exce
lenţa unor spectacole ale sale mai
vechi, numărul de premii pe care şi le-a
adjudecat, numărul de întreprinderi
lucrative în care e implicat şi, mai
abitir, poate, decât orice, numărul de
bancnote "forte" sub care, zice-se, nu
acceptă să-şi ofere serviciile artistice
par să intimideze vocile critice, mult

U
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ZOON EROTI KON, scena ri u de Mihai Măniuţiu d u pă scrierile l u i D.H.
Lawrence • TEATRU L "BULAN DRA" • Data reprezentaţiei: 22 febru
arie 2000 • Reg ia: Mihai Măniuţiu • Decoru l : Sică Rusescu • Cos
tu mele: l uliana Valsan e Consultant m i şcare scen ică: Vava Ştefă
nescu • în d istri buţie: Dorin Andone, Vava Ştefănescu, Marius Gâlea,
Lelia Ciobota riu, Ada Navrot, Gabriela Baciu, Ioana de H i l lerin.

mai ascutite în cazul unor confrati
regizori n � atât de norocoşi. Şi, poate,
nici atât de carismatici, pentru că
Măniuţiu este, în conversaţie şi, câteo
dată, în scris, nu doar agreabil, ci şi fer
mecător, convingător, cuceritor . . .
Dar să revenim la "oamenii goi". Viteza
cu care s-a difuzat această . . . sintagmă
https://biblioteca-digitala.ro

dovedeşte că mulţimea de filme şi de
reviste dezinhibate (am găsit, cred, o
formulă elegantă) oricând accesibile
spectatorului şi cititorului român nu a
făcut încă totul pentru ca acest specta
tor/cititor să se dezinhibe, la rândul lui,
destul cât să primească indiferent
ideea de a contempla "pe viu" nuduri

vii (live nudes, cum scrie în America pe
firmele deocheate). Desigur, compo
nenta voyeur-istă a lui homo sapiens e
destul de puternică şi acum, poate tot
atât de puternică pe cât era în primele
decenii ale secolului într-o Anglie
proaspăt scăpată din chingile scrobite
ale proverbialei pudori victoriene. O
pudoare dăunătoare, ca orice calitate
în exces, libertăţii spiritului uman, care
nu se poate dispensa de libertatea
trupului uman; o pudoare pe care
artiştii (mai ales romancierii) insulari au
denunţat-o şi "ruşinat-o" în chipuri
foarte diverse, de la intelectualismul
rece al lui Aldous Huxley la senzualis
mul fierbinte - şi evident provocator al lui D.H. Lawrence. Ceea ce era însă
provocator, ba chiar scandalos, acum
optzeci de ani nu mai este astăzi, cel
puţin la nivelul cuvântului, decât,
eventual, iritant pentru firi le iremedia
bil burgheze şi doar banal, călduţ,
"fumat" pentru omul normal. De
aceea, mă întreb ce va fi urmărit Mihai
Măniuţiu când a extras, tocmai din
operele lui D.H. Lawrence (cel cu
Amantul doamnei Chatterley), şi a
cusut laolaltă diverse "ziceri" moraliza
toare (sic!) despre nocivitatea căsă
toriei şi necesitatea amorului liber,
despre ce rău e să te "înfrânezi" şi ce
bine e să-ţi "dai drumul" - desigur, în
chestiuni de sex - şi aşa mai departe,
într-un fel de conferinţă pe care Dorin
Andone, puternic luminat de un
proiector alb, o debitează "la faţă de

cortină". Î mi pare rău că nu pot oferi o
relatare mai elevată, dar tonul incolor
şi perfect monoton pe care sunt rostite
extrasele dintr-un autor, altminteri,
valoros m-a pus în imposibilitatea de a
urmări cât de cât ideile. Nici măcar ilus
trarea lor, a ideilor, prin ridicarea
pomenitei cortine şi ivirea a câte una
sau două persoane dezbrăcate exe
cutând, pe ritmurile unei muzici
potrivite, o sumă de mişcări mai mult
sau mai puţin coregrafice nu m-a făcut
să înţeleg altceva decât că asist la o
farsă regretabilă, în care un creator de
succes, aflat în pană de inspiraţie, îşi
bate joc vreme de o oră (scurtimea

este o calitate a montării) de câţiva

actori şi de numeroşi spectatori; nu
mai puţin, de un teatru important.
Dacă mai punem la socoteală şi faptul
că respectivii actori au fost aduşi - nu
fără complicaţii, probabil - de la vreo
patru instituţii diferite, aria pe care se
răspândeşte deriziunea practicată aici
de Măniuţiu (a nu se confunda cu
teatrul deriziunii!) se extinde nepermis
de mult. Am plecat de la spectacol cu
un sentiment amestecat de furie şi
tristeţe pentru că mi-am pierdut, inutil
şi urît, un ceas din viaţă.
Alice Georgescu

Greul abia Începe

Al

n urmă cu vreo douăzeci si ceva de
ani, într-o discuţie partic ulară cu
Dinu Săraru, nu mai ştiu despre ce,
şi nici nu mai contează, m-a luat gura
pe dinainte şi am zis că România e ţara
tuturor posibilităţilor. Mai hârşit de
viaţă, ştiind despre ea mult mai multe
decât mine la vremea aceea, replica
lui a fost promptă, dură şi cu un năduf
pe care nu l-am uitat nici până azi:
"Nu, bă, aia-i America! România e ţara
în care se poate orice!". Am avut prile
jul să-mi aduc aminte de replica lui şi
să-i dau dreptate de nenumărate ori,
şi înainte, şi după '89!
Mărginindu-ne doar la viaţa noastră
teatrală, n-avem şi azi destule exem
ple că " România e ţara în care se poate
orice"? lată, într-o perioadă de prelun
gită austeritate financiară, când actorii
au salarii de mizerie şi multe teatre
stau să se-nchidă, nu e surprinzător că
au apărut şi continuă să apară noi
teatre profesioniste, la Târgu-Jiu, la
Focşani, la Buzău şi, acum, şi la Tulcea?
(Subiectul, de o inconfundabilă sa-

PROŞTI I SUB CLAR DE LUNĂ de Teodor Mazi lu e TEATRUL "URMUZ" d i n TUL
CEA • Data reprezentaţiei: 1 O decembrie 1 999 • Reg ia, decorul şi i l u straţia
m uzicală: Ion Dore • Costu mele: Coca Didina Ursu • M uzica: Nicu Caraignat
• Coregrafia: Olimpia Roşe a • Distribuţia: Veronica Gheorghe (Orta n sa), Rodica
Bistricean u (Ciementi na), Valentin Ghiba ltovschi (Gog u), Vital ie Ursu (Emilian),
Dana Vitcu (Vasil ica), Cătăl ina Cristea (Mama), Voicu Hetel (Tatăl).

voare balcanică, e prea "generos"
pentru a fi epuizat într-o cronică, me
ritând în schimb să facă obiectul unei
serioase anchete în revista "Scena".)
Ce poţi să zici la naşterea unui nou
teatru? Nu poţi decât să te bucuri
(oricât de sceptic sau de rezervat ai fi),
să admiri entuziasmul şi grăuntele de
frumoasă nebunie al principalului
"vinovat", în cazul de fată directorul
Ştefan Coman - se pare, un foarte bun
organizator. Drept care i-am urat şi eu,
pe lângă toate celelalte, să-i ajute
Dumnezeu să poată realiza măcar pe
sfert din cât a reusit în urmă cu ani un
alt Coman, crea torul si directorul
Teatrului Tineretului din Piatra Neamt,
Ion Coman, de care foarte puţin�
https://biblioteca-digitala.ro

lume îşi mai aduce aminte, dar care a
însemnat foarte mult pentru teatrul
românesc.
Condiţiile de pionierat sunt ase
mănătoare, cu precizarea că Teatrul
"Urmuz" din Tulcea nu are un sediu si
o sală de spectacol proprii, funcţi
onând ca secţie a Centrului Artistic
Judeţean Tulcea (Piatra Neamţ-ul
începuse ca secţie a Teatrului de Stat
din Bacău). Se speră în atribuirea unei
săli de cinematograf, în obţinerea
unui minim fond de locuinţe, în apro
barea unei organigrame mai ge
neroase, care să depăşească numărul
celor opt actori angajaţi în prezent.
Până atunci, însă, s-a trecut la treabă,
sub conducerea lui Ion Dore, proaspăt
19
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absolvent al Facultăţii de Regie de la
Târgu-Mureş, dar cu o experienţă de
peste douăzeci de ani în teatrul de
amatori tulcean şi care s-a încumetat
să pună în scenă, pentru inaugurarea
noului teatru, petrecută la 1 O decem
brie 1 999, Proştii sub clar de lună de
Teodor Mazilu.
Spectacolul e modest, dar bine
intenţionat, chiar dacă transpunerea
scenică a intenţiilor regizorale nu are
de multe ori claritatea necesară. Unele
tablouri (cârciuma), ca şi unele per
sonaje devenite simboluri justiţiare
(Vasilica), nu pot fi "localizate", respec
tiv înţelese, decât de cei care cunosc
textul. Dar nici textul propriu-zis nu se
înţelege întotdeauna, Gogu fiind
jucat de Valentin Ghibaltovschi prea
"pi moldovineşte", fără o minimă
supraveghere a dicţiunii şi a accentu
lui. Î n mai mică măsură, de acelaşi
păcat suferă şi interpretarea dată lui
Emilian de Vitalie Ursu. Reuşeşte să
depăşească dificultăţile de limbă
Rodica Bistriceanu, în Clementina,

Sacul

O SCRISOARE PI ERDUTĂ de I.L. Caragiale e TEATRU L VALAH d i n GIURGIU
Data rep rezentaţiei: 1 O februarie 2000 • Reg i a : M i ha i Ma nolescu
• Scenografia: Dana Lăzan u • M uzica: Dorina Crişan Rusu • Distribuţia: Cosmin
Creţu (Ştefa n Tipătescu), George Păunescu (Agamemnon Da ndanache), Radu
Panamarenco (Za haria Trahanache), Toma Vasile (Tache Farfu ridi), Ion Cojocaru
(Iordache Brânzovenescu), Livius Rus (Nae Caţavencu), Marian Simion (Ionescu),
Marius Nănău (Popescu), Nicolae Botezatu (G hiţă Pri sta nda), Florin Dumitru ( U n
cetăţean tu rmentat), Violeta Creţu (Zoe Traha nache).
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fără a avea însă expresivitatea nece
sară rolului.
Ortansa e interpretată de Veronica
Gheorghe, fiind bine distribuită regi
zoral, dar lăsată să supraliciteze totul
pe acelaşi ton şi cu acelaşi zâmbet
continuu, monoton şi monocord. Mai
interesant, dar în altă cheie, e tratat
cuplul părinţilor, Mama fiind interpre
tată de Cătălina Cristea, iar Tatăl, de
Voicu Hetel, tineri actori ce ştiu să se
"complacă", simţindu-se foarte bine,
în roluri de compoziţie. Dar cine ştie
cât o fi de uşor să duci spectacolul
până la capăt în ţârâit de telefoane
mobile şi zgomot de uşi trântite tot
timpul, mărturisind "respectul" pu
blicului tulcean (şi încă al celui de la
premiera spectacolului şi deschi
derea teatrului!) pentru actul artistic,
pentru teatrul profesionist, pe care şi
1-a dorit, de altfel, de ani de zile! Dar
după euforia premierei? Greul abia
începe!
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itirea scenică a operei cara
gialiene - şi, în general, a ope
rei oricărui mare dramaturg,
clasic prin vârstă şi modern prin vi
ziune - poate apuca, grosso moda,
una dintre următoarele două căi:
calea filologică, acordând întâietate
descifrării textului până la nuanţe
infinitesimale, şi calea (să-i zic aşa)
inovativă, adjectivul acesta născut
prin încrucişarea dintre inovator şi
inventiv vrând să sugereze pornirea
regizorului de a găsi în piesă fie
suprateme, fie subtexte capabile să o
transforme preponderent în materie
de spectacol. Î n cazurile cele mai
fericite (si
. cele mai rare), căile se
întâlnesc şi rezultatele mulţumesc pe
toată lumea. Altminteri, prima vari
antă are ca beneficiar mai cu seamă
publicul şcolar şi pe acela (matur,
dar) inocent, aflat la un contact încă
proaspăt cu textul, în timp ce a doua
li se adresează în special cunoscă
torilor apţi să deguste subtilităţile de
interpretare a unui univers de mult
familiar. Se pot însă produce şi sur
prize, astfel încât lectura de tip filo
logic să-i deschidă chiar şi unui
expert plictisit perspective nebănu
ite asupra teritoriului pe care credea
a-1 cunoaşte ca pe apă. Nu mă so
cotesc un astfel de expert în Ca
ragiale, dar mă pretind, cu modestie,

C

destul de bun cunoscător încât să
tresar la modificarea cu doar două
silabe a unei replici din comediile
autorului Comediei Umane româ
neşti. Destul de bun cunoscător, în
fine, încât să-i rămân îndatorată regi
zorului Mihai Manolescu pentru că
mi-a revelat, prin spectacolul său,
structura muzicală a textului Scrisorii
pierdute, procedând el la o citire
atentă şi aplicată a acestui text (n-au
lipsit, din păcate, notele false, impu
tabile majorităţii interpreţilor). E
drept, revelaţia a avut loc spre partea
a doua a spectacolului, când demer
sul scenic se coagulează graţie con
centrării actorilor, "catal izaţi", din

câte mi s-a părut, de apariţiile lui
Livius Rus, în Caţavencu, şi ale lui
Florin Dumitru, în Cetăteanul
tur
'
mentat. Până acolo, am văzut doar
un decor incredibil de urît (pereţii
din casa prefectului sunt, de pildă,
pictaţi cu un soi de figuri elino-egip
tene fioroase, alternând cu ceva ce
aduce a galantar cu perdeluţe - de
unde şi până unde?!), câteva gaguri
regizorale când mai hazoase, când
mai flasce, si evolutii actoricesti când
ezitante, câ nd gros uţe. În m od stra
niu însă, spectacolul capătă elan de
pe la mijloc, tocmai de u nde alte
"versiuni" (mult mai ifosative, unele)
o iau ireversibil în jos: actele III şi IV.

Aici, reprezentaţia giurgiuveană a
devenit animată, antrenantă, actorii
au prins poftă de joc - contribuţiilor
amintite le-aş adăuga pe cele ale lui
George Păunescu (Dandanache) şi,
cu sincope, pe cele ale cuplului
Violeta Creţu-Cosmin Creţu (Zoe
Tipătescu) - şi, minus u nele abateri
de gust ("poanta" cu scoaterea pan
tofilor şi presupusele ei efecte olfac
tive - odios clişeu!), totul s-a terminat
cu bine. De unde se vede că, la tea
tru, nu trebuie să te duci niciodată
nici cu sacul pregătit, nici fără el. Din
această dilemă . . . iese cine poate!
Alice Georgescu

Iubire reprimată
nica tragedie a lui Caragiale e
mai puţin cunoscută în medi
ul teatral de expresie ma
ghiară. Din câte ştiu, doar în anul
1 986 s-a încercat, la Oradea, în regia
lui Szombati Gille Ott6, o materi
alizare scenică a Năpastei.
Viitorul tânăr regizor, aflat la exame
nul de licenţă, este student în anul V
la Universitatea de Artă Teatrală din
Târgu-Mureş. El şi-a construit con
cepţia regizorală în jurul problemei
complexe a reprimării iubirii. Pornind
de la perioada christică, el disecă
acest fenomen psihic trecând prin
mai multe culturi şi ajungând, pe su
portul textului caragialian, până în
zilele noastre.
Szab6 K. lstvan se preocupă de sta
tornicia relaţiilor interumane, de pro
cesul de standardizare mai mult sau
mai puţin voită a raporturilor dintre
semeni, de iubire şi reprimarea ei

U

NĂPASTA de 1. L. Caragiale e TEATRUL "TOMCSA SĂNDOR" d i n ODORHEIU
SECUI ESC • Data rep rezentaţiei: 3 decembrie 1 999 • Tra d u cerea, adaptarea şi
reg ia: Szab6 K lstvan • Scenog rafia: Horvath Odon • M uzica: Ovidiu l loc •
Distribuţia: Fincziski Andrea (Anca), SOto Udvari Andras ( Dragomir), Lorincz
Andras Erno (Gheorg he), Dunkler R6bert (Ion); orchestra: Csfszer Viola, Kovacs
tva - fla ut, Mayer R6bert, Szekely Mihaly - clari net.

într-o epocă lipsită de eroi. Ei, eroii,
sunt de fapt nişte victime despuiate.
Observăm unele analogii cu tragedi
ile antice, fiindcă oamenii, în exas
perarea lor, aşteaptă o intervenţie
divină, un deus ex machina care să
rezolve problemele. Numai astfel se
pot găsi ieşiri din marasmul vieţii de
zi cu zi. lată că, după cinci decenii de
ateism instituţionalizat, am ajuns la
reîntoarcerea spre credinţă, spre
Dumnezeu. Eroii, aparent, sunt inde
pendenţi, în acţiunile lor, de Dum
nezeu. De aceea, Anca va cădea în
capcana propriei răzbunări.
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a fost socotită dramă
poliţistă, dar şi tragedie populară de
sorginte baladescă. Szab6 lstvan
recurge la analiza psihologică a per
sonajelor şi disecă, prin procedee
expresioniste, frământările lor inte
rioare. Profitând de o totală libertate
de expresie, regizorul face inserţii in
terculturale, introduce fapte, mo
mente biblice printre elemente ce ţin
de folclor. Implantarea componen
telor altor culturi e făcută cu mult
rafinament, fără a se cădea în gratui
tate. Spectacolul său modernist nu
poate fi numit o trădare a lui
Năpasta

•

Caragiale, ci mai degrabă o originală
adaptare a piesei la limba şi cultura
minorităţii maghiare.
Actriţa Fincziski Andrea pare în
primele momente ezitantă, pentru ca
apoi să se dezlănţuie în rolul atât de
complex al Ancăi. Fincziski Andrea se
apleacă foarte atent şi asupra detali
ilor de fineţe, oferindu-ne o prestaţie
de "calibru" mare. Pe Dragomir îl

•

Cei mal

gas1m mistuit de procese de
conştiinţă, actorul Sută Udvari An
dras conferindu-i stări de adevărată
incandescenţă. Dunkler Robert, în
contre-emploi, creează un Ion neaju
torat ce va fi sacrificat precum agnus
dei pentru aflarea dreptăţii. Lorincz
Andras Erno (învăţătorul Gheorghe)
este un intelectual gol pe dinăuntru,
un om de butaforie.

La noul teatru din Odorheiu-Secuiesc
se joacă pentru prima dată o
tragedie (cea de-a patra premieră a
primei stagiuni), într-o adaptare şi
viziune ce vor lansa, poate, pe orbita
teatrală autohtonă un regizor promi
ţător şi o trupă ambiţioasă, de mare
potenţial artistic.
Stracu l a Attila

frumosi ani
�

NAŞTEREA ŞI MOARTEA ELOGIULUI e TEATRUL MUNICI PAL d i n TURDA e Data
reprezentaţiei: 1 6 noiembrie 1 999 • Reg ia: Vladimir Brânduş • Scenog rafia:
Clara Labancz • Coloa na sonoră: Ovidiu Cosac • Coregrafia: Adrian Mureşan •
în d i stribuţie: Nina Antonov, Rodica Lăpuşte, Narcisa Pintea, Doina Şoproni.

Al

ntors din străinătate, actorul
Vladimir Brânduş, atins de nostal
gie, a realizat un spectacol de
sărbătorire a celor cincizeci de ani de
teatru profesionist la Turda şi în
amintirea celor ce au debutat în acest
lăcaş de cultură. Dăruit oraşului, spec
tatorilor, foştilor colegi şi regizorului
prieten Aureliu Ma nea, spectacolul se
bazează pe u n text compilat din
Scrisorile portugheze ale Marianei
Alcoforado şi Elogiul nebuniei de
Erasmus din Rotterdam, în traducerea
Lianei Micescu. Trecutul, frumos sau
urît, îl preocupă insistent pe regizor;
în special, acel segment de timp şi de
viată
' când tinerii artisti turdeni au for
mat, sub conduce rea regizorului
Aureliu Manea, o echipă din ale cărei

montări pomenim Tigrul de Murray
Schisgall, Roata în patru colţuri de
Valentin Kataev, Gaiţele de Al.
Kiriţescu, Maşina de scris de Jean
Cocteau, Domnişoara Iulia de August
Strindberg, Medeea de Seneca.
Spectacolul lui Brânduş e structurat în
trei episoade: primul este monologul
personajului principal, călugăriţa
Mariana Alcoforado, interpretată de
Doina Şoproni. Ea interpretează ,Jn
stil antic" şi este secondată de restul
distribuţiei, care formează corul. Acest
dintâi moment scenic se sfârseste cu
moartea eroinei, scenă cineti că de
efect catartic. Al doilea episod are ca
suport dramatic textul lui Erasmus, de
mare impact la public şi din cauza
filonului comic, dar mai cu seamă

datorită efectelor de lumină, pira
tehnice şi sonore, care fac deliciul
spectatorilor tineri. Cel de-al treilea,
interpretat de Nina Antonov, Rodica
Lăpuşte şi Narcisa Pintea, este o re
întoarcere spre credinţă, spre Dumne
zeu. Spectacolul este construit pe o
simetrie perfectă.
Actriţelor li se oferă posibilitatea de a
evolua într-un larg registru: Doina Şo
proni a arătat predispoziţie spre parti
turi tragice, iar Nina Antonov, Rodica
Lăpuşte şi Narcisa Pintea au etalat o
paletă multicoloră de capacităţi inter
pretative.
Prin Naşterea şi moartea elogiului
Teatrul Municipal din Turda a demon
strat că este capabil de reînnoire. El
iese, astfel, din anonimatul condiţiei
de teatru de provincie, fără a-şi uita
valorile de odinioară, care au lăsat o
fărâmă din sufletul lor pe scândura
scenei.
S. A .

doi paşi
de performanţă

La

DESPRE SEXUL FEMEII CA U N CÂMP DE LUPTĂ TN RĂZBOI U L DIN BOSNIA de
Matei Vişniec e TEATRUL "ANTON PANN" d i n RÂMN ICU VÂLCEA e Data
reprezentaţiei: 1 1 februarie 2000 • Reg ia, scenografia, m uzica: Adrian Roman •
Distribuţia: Claudia Cacovea nu (Dorra), Alexandra Ioachim (Kate).

ie că faptul certifică valoarea
textului, fie că trădează como
ditatea politicilor repertoriale,
cert este că, d u pă Teatrul Mic,
Naţionalul timişorean, Teatrul de Stat

F
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din Oradea, şi Teatrui "Anton Pann" s-a
grăbit să ne spună ce ştie Despre sexul

femeii ca un câmp de luptă în răz
boiul din Bosnia. Desfăşurat într-un

spaţiu restrâns, cu spectatorii pe
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scenă, dar animat adeseori de rit
murile u nei muzici care ne aminteste
de Goran BregoviC, spectacolul regi
zorului Adrian Roman mizează totul
pe capacitatea celor două interprete
de a face cât mai credibilă această
tulburătoare poveste despre agresi
vitate şi umilinţă, pe front şi dincolo
de el, cu referiri nu mai puţin drama
tice la condiţia femeii şi a cuplului
sau la speranţele legate de cel de-al

treilea mileniu. Nu cred, totuşi, că
este cea mai izbutită dintre lucrările
unui dramaturg răsfăţat astăzi de
succes nu numai în România, ţara lui
natală, ci şi pe multe scene din
Europa şi S.U.A. Spun asta pentru că,
în ciuda densităţii caracterelor pe
care le aduce în scenă si a naturii lor
complementare, ca Ş i în pofida
actualitătii acestui veritabil rechizito
riu la adresa intoleranţei şi a violenţei
ce proliferează în toate colţurile
lumii, piesa ascunde o sumă de clişee
de construcţie şi limbaj, făcând, de
asemenea, loc monotoniei prin
monologurile juxtapuse ale celor
două eroine, când fiecare îsi de
fineşte identitatea şi poziţia faţă de
tema aflată în discuţie. Ba, uneori,
"tema" se lărgeşte, în chip mai mult
sau mai puţin convingător, spre a ne
dezvălui ce cred eroinele despre
negri sau evrei, despre greci, români,
ita lieni, sârbi ş.a.m.d. Aici, filonul
umoristic ţine şi el de clişeu - şi de
naivitate. La polul celălalt, aflăm
momente de veritabil dramatism, de
scriitură nervoasă şi persuasivă, când
iubirea "de neam şi de ţară" se
amestecă neaşteptat cu ura, când
patetismul protestului este în chip
ingenios iluminat fie de ironie, fie de
o frustă poezie. Delicată şi dificilă,
misiunea încredinţată de reg izor

celor două actriţe este îndeplinită de
cele mai multe ori convingător de
Claudia Cacoveanu şi, în mai mică
măsură, de Alexandra Ioachim, ele
reuşind să exprime şi feminitatea
ultragiată, şi întrebările fără răspuns,
şi deznădejdea crudă sau virulenţa
protestatară, dar şi discrete note de
tandreţe şi de nădejde într-o lume
mai bună pentru cei care se nasc
astăzi sub zodia răului şi a îndoielii.
Din patul de suferinţă şi, respectiv, de
la biroul de supraveghere, Dorra şi
Kate, mai ales atunci când sunt însu
fleţite de gândul naşterii pruncului
Dorrei, se redescoperă fiecare pe
sine, opunând mizeriei şi abjecţiei
din jur o invulnerabilă credinţă în
puterea de a uita şi de a renaşte, ca
expresie a puterii de a înţelege.
Această dimensiune morală a per
sonajelor reprezintă şi punctul de
maximă reuşită a actului interpreta
tiv. Evolutia
' actritelor ratează însă
ocazia un ei verita bile performanţe,
din cauza unor ezitări, manifestate
mai ales în scenele menite să le
apropie pe eroine sau în momentele
de exuberanţă. Dar, cum perfor
manţele nu ne-au "sufocat" în
această stagiune nici pe alte scene,
trebuie spus că montarea vâlceană
dă o imagine tonică despre năzuinţa
unor colective mai puţin mediatizate

de a ţine pasul cu teatrul de care
publicul are nevoie, un teatru ferit de
comicărie ieftină, de trivialităţi şi de
vulgaritate, chiar dacă ritmul dia
logului cu acest public este încă
departe de aşteptările sale.
Ion Parhon

Vorbe, vorbe .

• •

BEETHOVEN CÂNTĂ D I N P I STOL de Mircea
M. Ionescu e TH EATRUM M U N DI e Data
reprezentaţiei: 6 februarie 2000 • Reg ia:
Constantin Dicu • Scenog rafia: Ion Olaru
•
I l ustraţia m uz i ca l ă : Vas i l e Ma nta
• Coreg rafia: Felicia Dal u • Di stri buţia:
Cristian Moţiu (Înţeleptul), Eugen Cristea
(Sla b u l), Ovidiu Gherasim-Robu (Voinicu l),
Carmen
Sti meri u
(Maestra),
Si lvia
Codrean u (Femeia în a l b 1), Dana Pocea

(Femeia în a l b 11).

A

.
.
n aceasta reprezentaţie s-au rost1t
inutil atât de multe vorbe şi s-au
făcut atâtea gesturi de prisos
încât nu-ţi rămâne decât să te întrebi:
dacă s-a constatat că regizorul n-a
avut chiar nici un gând în legătură cu
textul, lăsându-i pe actori să se des
curce cum or putea, de ce oare a
ţinut morţiş conducerea teatrului să
"înghesuie" un asemenea spectacol
în repertoriu? Numai pentru că piesa
este românească şi contemporană?

1

.

Mari nela Ţep u ş
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Apa dintr-o
piatră seacă
O ZI DIN VIAŢA LUI ROBINSON CRUSOE de Dan Cojocaru. Versiu nea scenică :
Ovidiu Moldovan e TEATRUL NAŢIONAL "I.L. CARAGIALE" d i n BUCUREŞTI
• Data reprezentaţiei: 4 februarie 2000 • Reg ia: Vlad Stănescu • Decoru l : Ioana
Creangă • Costu mele: Adelina Pater • Muzica: Dorina Crişan Rusu • Coregrafia:
Roxa na Colceag • Distri buţia: Alexa ndru Georgescu (Ro b i n so n), Ovidi u
Moldovan (Vi neri).
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e presupune că un director
de scenă ca Vlad Stănescu
(aflat la al doilea spectacol
din carieră, dar a cărui experienţă
teatrală, ca regizor tehnic la Teatrul
Naţional, e îndelungată) trebuie să
fie deosebit de motivat în alegerea
unui text dramatic. Atâta timp cât
majoritatea dramaturgilor noştri nu
sunt jucaţi, ce anume 1-a incitat pe
Vlad Stănescu să aleagă o piesă con
temporană românească? Pe de altă
parte, având în vedere că protago
nistul piesei lui Dan Cojocaru, O zi
din viaţa lui Robinson Crusoe, este
însuşi Robinson Crusoe, celebru din
romanul omonim al lui Daniel Defoe,
înseamnă că regizorul are ceva nou
să ne comunice despre eroul co
pilăriei noastre. Să vedem ce anume.
Robinson (îl stiam
slefuit de civi
'
lizaţie) este un ratat deosebit de gro
solan, cu păreri despre mai toate
problemele stringente ale ţărişoarei.
Vineri, în schimb (deşi băştinaş),
pare, dintre ei doi, cel mai bine edu
cat. Paradoxal, dovedeşte că a de
prins un savoir penser uimitor pentru
condiţia socială pe care ştim că o are;
astfel că, spre finalul acţiunii, si
mulează părăsirea stăpânului ca să-i
dea o "lectie
să nu te
. de viată":
'
folosesti de celălalt, ci să îi folosesti
·
tu lui,' cu onestitate. Însă, până a
ajunge aici, Robinson şi Vineri per
orează până la epuizare (a specta
torului), de cele mai multe ori pe
teme (de pildă, intrarea în Europa şi
dezavantajele civilizaţiei) care de
păşesc locul/timpul acţiunii şi datele
personajelor.
Atunci când se observă o oarecare
vioiciune în reprezentaţie, ea este
rezultatul muzicii compuse de Do
rina Crişan Rusu, care salvează spec
tacolul de la definitiva asfixiere într-o
apă mâloasă şi ne-mişcătoare. La
capitolul vervă, remarcăm aplombul
cu totul ... special al lui Alexandru
Georgescu, în Robinson: ridică
glasul, şi-1 îngroaşă nefiresc, se
bălăngăne ori îşi azvârle membrele
în dezordine, face cu ochiul, cade
"întâmplător" în braţele unei specta
toare etc. Modul lui demonstrativ de
a face teatru, alături de stilul general

S

de musica/, costumele cu piei, blăniţe
şi cureluşe ce redau "culoarea locală"
şi decorul imitând un colţ de natură
(cu bolovani şi rădăcini de copac din
butaforie) aseamănă spectacolul cu o

producţie pentru copii. Am avut
senzatia că Vlad Stănescu încearcă să
supli �ească lipsa de dinamism a tex
tului lui Dan Cojocaru prin energia
montării. Un simţitor efort de imagi-

naţie, de parcă piesa i-ar fi fost
impusă cu de-a sila, dar care te
îndeamnă să te întrebi: de ce?
Mirona Hără bor

Domnisoara Hus
de Radu A frim
�

adu Afrim descoperă o temă
excepţională în romanul Citi
toarea de Raymond Jean: cul
tura majoră, reprezentată de Bibli
otecă, supravieţuind patetic în sânul
unei umanităţi covârşite de cultura
minoră, epidermică, a kitsch-ului şi a
consumismului, ori a marilor ideo
logii politice eşuate. Dramatizând el
însuşi romanul, Radu Afrim şi-o
reprezintă în scenă pe Cititoare "femeie tânără, propune lectură la
domiciliul clienţilor: texte literare,
documentare ..." - gravitând în jurul a
patru universuri domestice (scena
este alcătuită cvadripartit). Calitatea
scenariului originar, dar şi intuiţiile
regizorului (deopotrivă filolog) lan
sează montarea pe o dimensiune
speculativă cu adevărat fascinantă,
însă, ciudat, nu întotdeauna ... lucid
semnificativă.
Îmbrăcată în rochie albastră, locuind,
după cum mărturiseşte, într-o ca
meră albastră, eroina pătrunde în
incintele "clienţilor" ei, dominate de

R

JOB, d u pă romanul Cititoarea de Raymond Jean • TEATRUL NAŢIONAL d i n
TÂRGU-MUREŞ, Compania "Liviu Rebreanu" • Data reprezentaţiei: 1 8 februarie
2000 • Reg ia: Radu Afrim • Scenografia: Horaţiu Mihaiu • Coregrafia: Florin
Fieroiu • Distri buţia: Suzana Macovei (Cititoarea), Adrian Cucu (Eric), Rodica
Baghiu (Mama l u i Eric), Nicu Mihoc (Michel Dautra nd), lolanda Dai n (Contesa de
Pazma ny), Elena Purea (Gertrude), Florin Vidamski (Magistratul).

roşu, roz, grena, de bej sau galben.
Semnul masculinităţii principiului pe
care-I întruchipează Cititoarea pare a
fi valorificat şi în planul contrastelor
umane propriu-zise. Cititoarea frec
ventează un adolescent paralitic, în
grijit de mama sa copleşită ("ludic")
de fantasmele unei sexualităţi ratate,
o bătrână contesă obsedată de co
munism şi de mafia roşie a sexuali
tăţii tinere (debordantă, energia co
mică a !olandei Dain), un Elvis Presley
redus de stresul zilnic la impotenţă
(Nicu Mihoc - foarte drăgălaş), în
fine, un magistrat homosexual. Toate
cele patru zone descriu acelaşi com
plex al pasivităţii, atât în planul sexu
alităţii, cât şi în cel cultural.
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Cititoarea este, dacă vreţi, purtă
toarea de informaţie, întruchiparea
discursului "tare", întemeietor, de
pozitara codurilor cultuale, principiul
vital (într-o l u me devitalizată de
boală, consumism, stres sau bătrâ
neţe), principiul activ şi spermatic.
Pentru acest rol, al Cititoarei, inter
pretat de Suzana Macovei, daţi-mi
voie să nu-mi nuantez deloc admi
raţia entuziastă. E s plendidă. Echi
libristica impecabilă între perplexi
tatea în faţa fiecărui univers uman
descoperit şi umorul senin prin care
înregistrează totul; între neutrali
tatea actului "social" şi sentimentul
excentricităţii iniţiativei; între partici
parea discret consolatoare la trau-
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mele celor de care se apropie şi femi
nitatea firesc provocatoare pe care
ştie cum să nu şi-o disimuleze; în fine,
rictusul permanent care mărturiseşte
deopotrivă politeţe, su rpriză sau
afecţiune reţinută, toate acestea dau
măsura nobilă a sensibilitătii
' acestei
actriţe. Nu mă sfiesc să spun că
Suzana Macovei este una dintre cele
mai energetice şi inspirate prezenţe
feminine pe scenele româneşti de
astăzi.
Revenind, însă, la spectacolul creat
de Radu Afrim, din păcate această
bivalenţă - culturală şi erotică - a per
sonajului Cititoarei nu e realizată
deplin, iar atunci când devine posi
bilă, ea pare a fi involuntară. Drama
tizarea intitulată Job ignoră relaţia
dintre textele citite şi destinatarii tex
telor, relaţie pe care, în roman, o bă
nuim a fi determinantă. Afrim sacrifi
că acest aspect al "dramei", preferând

să investească în componenta artifi
cios-dinamică a spectacolului său
supramuzical, suprasexual... (Într-a
devăr, suprasexual - chiar în înţelesul
barbian, căci auditoriu ! Cititoarei
sugerează un univers androgin, pre
cum nişte gasteropode în cochilii de
vorând-o pe această fierbinte domni
şoară Hus.) În orice caz, ceea ce pre
figura alegoria culturii majore, cea a
cărţilor, se restrânge la un spiritual
vodevil eroticoid.
Să nu exagerăm. Spectacolul îşi arată
limitele şi tot el te invită să i le treci.
Ceea ce am şi făcut. Oricum, regi
zorul debutant se cuvine felicitat
pentru colaborarea foarte specială
cu actorii de la Târgu-Mureş şi cu
scenograful Horaţiu Mihaiu. Într-ade
văr, paradoxurile scenografiei le con
curează pe cele ale mizanscenei,
accelerând efectul de surpriză al con
trapunctului dramatic (se desfăşoară
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Sebastian-Vlad Popa

din Ciuc

MATEIAŞ GÂSCARU' de Fazekas Mihaly şi M6ricz Zsig mond. Ada ptarea scenică:
Bessenyei lstvan e TEATRUL CSfKI JATtKSZfN din M IERCU REA-CIUC e Data
reprezentaţiei: 21 decembrie 1 999 • Reg ia: Bessenyei lstvan • Scenog rafia:
Csibi Katalin • Coregrafia: Sara Ferenc • Distri buţia: Nagy Csongor (Ludas
Matyi), H u nyadi Laszl6 (Dobrog i), Mardi rosz Agnes (Evi), Barta Eniko (Any6),
Nagy Orban (Koba k), Kosztandi Zsolt (Ferke), Gajd6 Delinke (Sza kacsne), Antal
l ldik6 (Sara), Ciugulitu Csaba (Hajdu); în a lte rol u ri: Bojte Gyarfas, Bojte Maria,
Gergely Elod Gellert, Onodi Attila, Bfr6 1mre; orchestra : Zerkula Janos, Domokos
Laszl6, Antal Tibor, Abraham Judit.

ovestea lui Mateiaş gâscarul
nu este străină folclorului ro
mânesc. Originile ei se găsesc
în epoca iluminismului francez:
autorul poemului omonim s-a inspi
rat, acum vreo două veacuri, din lite
ratura franceză. La începutul secolu
lui XX, prozatorul M6ricz Zsigmond
adaptează pentru scenă păţaniile
bravului ţăran ce, pe felurite căi, se
răzbună pe boierul cel rău care i-a
luat gâştele. Dramaturgul introduce
şi o istorioară de dragoste, astfel
încât pedepsirea stăpânului să aibă
ca suport şi o motivaţie amoroasă.
Bineînţeles, nu trebuie căutate expli
caţii logice în derula rea întâmplărilor,
căci poveştile îşi au regulile lor.
Trupa teatrului din Miercurea-Ciuc,
de expresie maghiară, în coproducţie
cu cea a Teatrului de Nord din Satu
Mare, ţinteşte pe lângă publicul adult
şi acea categorie de spectatori care

acţiuni d ramatice concomitent în
două, trei sau patru spaţii, uneori
acestea comunicând prin transfer de
obiecte). Horatiu Mihaiu comentează
psihologia fiecărui "interior" (uman,
domestic), plasând obiectele într-o
zonă extrem de delicată în care
kitsch-ul, stridenţele par a fi preluate,
insidios, de o anume retorică orna
mentală excentrică, postmodernă,
tolerantă de incompatibilităţi. Ba,
chiar, incompatibilităţile sunt sus
ceptibile de o anume rafinată afec
tare a lor, derizoriul se estetizează
oarecum, aşa cum se întâmplă cu
răţuştele galbene ale lui Eric, cu
Buddha cel roz din camera Magistra
tului, cu vestimentaţia de Elvis
Presley a lui Dautrand - într-o incintă
neoclasică dominată de alb şi auriu
etc.

vor forma viitorul public: copiii.
a fost montată în ajunul
Crăciunului de actorul sătmărean
Bessenyei lstvan.
Spectacolul începe în foaierul teatru
lui, cu un obicei popular de carnaval
de prin zona Ciucului, şi anume un fel
de happening, cu dansuri populare şi
cu implicarea publicului în acţiune,
despre feciorul cel deştept care îl pă
căleşte cu vârf şi îndesat pe boierul
cel avar şi crud. Jocul continuă apoi
în sală şi, spre final, se reintră în con
venţia carnavalului.
Csibi Katalin a creat un spaţiu gol de
culoare albă, potrivit mişcărilor sce
nice; de sus atârnă frânghii ce pot fi
arbori, pădure, carusel, interior de
casă boierească. Coregrafia de inspi
raţie populară şi muzica adecvată,
interpretată pe viu de un taraf auten
tic, ridică, nivelul calitativ al specta
colului.
Mateiaş
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Actorul Nagy Csongor joacă foarte
credibil rolul titular, se deghizează cu
mult rafinament în Dottore sau în
meşter german. Mardirosz Agnes se
"achită" foarte bine de prescripţiile
destul de vagi ale personajului prin
cipal feminin, Barta Enik6 face un
bun rol de compoziţie (o bătrână),
Nagy Orban creează un caraghios
slujitor nătâng, Kosztandi Zsolt este
un adolescent ce va fi cu siguranţă
un alt Mateiaş descurcăreţ. Hunyadi
Laszl6 poartă pe umeri toată povara·
spectacolului. El ne încântă în boierul
D6br6gi şi ne demonstrează, din
nou, talentul său actoricesc. Mai nou,
Hunyadi este angajat la Miercurea
Ciuc. Se pare că de talentul lui nu era
nevoie la Târgu-Mureş, unde, timp de
douăzeci de ani, a fost favoritul pub
licului. Separat trebuie amintit Ciu
gulitu Csaba, care este descoperirea
companiei, o achiziţie fericită, fiindcă
evoluţia lui reflectă o serioasă pregă
tire de specialitate şi o predispoziţie
spre teatrul de mişcare. Spectacolele
destinate copiilor sunt binevenite şi,
totodată, bine primite, mai cu seamă
într-o zonă lipsită de teatru perma
nent, profesionist, stare de care, spe
răm, am scăpat o dată cu înfiinţarea
scenei de la Miercurea-Ciuc.
Stracula Attila

Dacă piere
povestea ...
ând fosta directoare a
Teatrului "Ţăndărică", Micha
ela Tonitza-lordache, a pro
pus punerea în scenă, pentru copii, a
unor piese shakespeariene, s-a gân
dit, cu siguranţă, că fiecare dintre
aceste texte celebre conţine, pe
lângă elementul filozofic, şi unul pur
epic: basmul. Dar operele de valoare
au un mic "păcat": nu poţi smulge
nici o fâşie fără ca de lipsa ei să nu se
resimtă întregul. Sau, în cazul în care,
totusi,
' te hotărăsti să exfoliezi, tre
buie să o faci cu in are artă, cu talent.
Este exact ceea ce a lipsit, în primul
rând, montării lui Bogdan Drăgules
cu după Furtuna shakespeariană:
îndemânarea de a păstra, din întrea
ga piesă, taman istoria: nimic mai
mult, însă nici mai puţin. Rezultatul?
Episoadele - alternarea poveştii de
iubire dintre Miranda şi Ferdinand cu
cea tristă a lui Caliban şi cu amănun
tele despre viaţa mag ului Prospera 
nu sunt cursiv însăilate între ele. Ce
nu s-a obţinut prin dramatizare ar fi
trebuit să suplinească spectacolul.

C

FURTUNA de Wil liam Shakespeare e TEATRU L 'ŢĂNDĂRICĂ" e Data reprezen
taţiei: 25 ianuarie 2000 • Adaptarea şi reg ia: Bogdan Drăgulescu • Scenog rafia:
Daniela Drăgulescu • M uzica: Liviu Prossi • Distri buţia: Gabriel Apostol
( P rospere, Stepha no), M_ihai Dumitrescu (Ca l i ba n, Sebastian, Ferd i na nd),
Marcela Sava (Ariel, Alonso, J u nona), Angela Filipescu (Mira nda, A nton io, I ris),
Graiiela Ştefan (Gonza lo, Tri ncu lo, Ceres); în alte rol u ri: Nataşa Berehoi, Doru
Manda, Silviu Constantinescu, Ioana Chelaru, Paul Ionescu, Cristian Mitescu,
Leonard Popovici, Valerian Simeon, Daniel Stanciu, Ştefa n Săndu lescu.

Regia lui Drăgulescu se sprijină
foarte mult pe actori. Lucrul se
dovedeşte destul de periculos la
"Ţăndărică". Astfel că, din păcate,
Prospera, teoretic personajul cel mai
important şi mai fascinant, care îi dă
piesei misterul, pare că nici nu există.
Gabriel Apostol, unul dintre cei mai
apreciaţi păpuşari de la 'Ţăndărică"
şi care a fost la înălţime în Adunarea
păsărilor, se pierde total între fal
durile rolului Prospera: evoluează
artificial, nu are ce face cu mâinile,
timbrul vocii nu îl ajută, iar, în acest
context, mantia agăţată pe umeri îl
striveşte de tot. Poate, explicaţia ar fi
că actorul nu mânuieşte aproape
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deloc, ci joacă numai, "cu mâinile
goale". În orice caz, din cauza lipsei
de amplitudine a lui Prospera, vraja
sa devine inexplicabilă: magicianul
ajunge, din protagonist, erou secun
dar. Două prezenţe îl trezesc pe
spectator din plictiseală: Ariel
(Marcela Sava) - o apariţie albă, cu
mătăsuri fluturânde şi un machiaj
lucitor, asemănător măştilor din car
nava lui de la Veneţia, şi Caliban
(Mihai Dumitrescu) - cel mai... actor,
o figură "petecoasă", plină de vervă
şi de neastâmpăr, care te îmboldeşte
s-o priveşti.
Mirona Hără bor
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Proiecte
upă câţiva ani de dificultăţi
financiare care I-au obligat la
frecvente reluări, în acest an
Teatrul Naţional de Televiziune îşi
diversifică aria preocupărilor, printr-un
dialog cu telespectatorii pe toate
cele trei canale, România 1 , TVR 2 şi
TVR Internaţional. Începutul acestui
reviriment a avut loc încă din cea de-a
doua jumătate a anului trecut, când
la Televiziunea Română au fost
prezentate spectacolele Milionar la
minut de Tudor Popescu, Doamna
ministru de Branislav N uşici şi
Că sătorie imposibilă, un teleplay în
trei episoade pe scenariul lui Alex.
Ştefănescu, aflat la prima colaborare
de acest fel cu televiziunea naţională.
De la Ioana Prodan, redactorul-şef al
departamentului Teatru, aflăm că, în
urma scrisorilor şi telefoanelor spec
tatorilor încântaţi, au fost realizate şi
următoarele episoade prin care
această poveste "de dragoste şi nu
numai de dragoste", regizată de
Silviu Jicman, va continua să ne
aducă înaintea ochilor, săptămânal,
personajele deja familiare multora şi
interpretate de Maia Morgenstern,
Horatiu Mălăele, Mircea Rusu, Ileana
Stan a Ionescu, Rodica Mandache,
Alexandru Bindea, Tudorel Filimon,
sau personaje noi, interpretate de
Mircea Albulescu si' Vladimir Găitan.
Tot aici, la TV Rom ânia 1 , se filmează
în forţă la un teleplay în zece
episoade, cu titlul Poveste imorală

D

(scenariul: Rodica Ojog-Braşoveanu,
după romanul ei omonim, regia:
Constantin Dicu). Peste câteva luni,
probabil la sfârşitul verii, ne vom
putea întâlni, aşadar, cu un pitoresc
tandem de "poliţişti detectivi" în care
îi veţi recunoaşte pe Mihai Constan
tin şi pe Cristian Iacob, celelalte per
sonaje "din l umea noastră" fiind
interpretate de Draga Olteanu Matei,
Florina Cercei, Valeria Seciu, Irina
Petrescu, Virgil Andriescu, Costel
Constantin, George Alexandru,
Gheorghe Visu şi alţii. După cum
ne-a declarat Ioana Prodan, "acest
proiect va începe prin difuzarea unei
avanpremiere, un «film» al serialului,
în fapt, o indiscretă fereastră către
lumea plină de mister, de efort, de
îndoieli, dar şi de bucurie a lucrului în
studio, pe platou, în cabina de
machiaj ş.a.m.d." Printre proiectele
legate de acest capitol prioritar de
activitate se numără Un vis frumos al
regizorului Dominic Dembinski, tele
play după "La Medeleni" de Ionel
Teodoreanu, apoi un spectacol pe un
text de Iosif Naghiu şi un serial scris
de dramaturgul Dumitru Solomon,
inspirat de "Jurnalul" lui Mihail Se
bastian. De altfel, la capitolul "dra
matizări", redacţia are în planul aces
tui an încă trei creaţii de întindere,
Donna Alba după Gib Mihăescu (pe
scenariul lui Ştefan Radof şi în regia
lui Silviu Jicman), Adio, Europa de 1.
D. Sîrbu (dramatizarea şi regia: C.

Stilu-i actorul
Al

n baza acestei butade calchiate
după Buffon e de presupus că şi-a
ales regizorul Eugen Todoran
interpreţii; dacă nu cumva chiar
Ştefan Dimitriu o fi mers la sigur scri
ind Stilul smuls special pentru soţii
Diana Lupescu şi Mircea Diaconu. Cu
această supoziţie nu fac decât să mă
conformez la rându-mi "jocului"
acestei modeste, dar pretenţioase
întreprinderi, care se vrea şi teatru în
teatru, şi teatru în film, şi ficţiune în
realitate, şi ... valoare în criză. Pentru
că, în actuala penurie de spectacole
de teatru TV, reluarea unei montări
de pe vremea când frişca nu costa

�

28

decât 1 50 de lei kilogramul nu poate
spori meritele acestei montări decât
prin prestaţia actoricească.
Nu cred totuşi că este corect să se
mizeze într-o proporţie atât de mare
doar pe harul i ncontestabil al histri
onilor, lăsaţi să se descurce cum or şti
prin hăţişurile de banalităţi, platitudini
sau enormităţi ce se vor şi spirituale.
Fiindcă există replici-pereche de
genul "Lumea-ntreagă-i un platou de
filmare", "Viaţa nu-i doar film, mai e şi
viaţă", care trimit la panseuri ministe
riale precum "Iarna nu-i ca vara".
Oricât s-ar strădui protagoniştii plus
cascadorul Adrian Pavlovski, nu se
https://biblioteca-digitala.ro

Dicu) şi Omul fără nume de Victor
Eftimiu (pe scenariul scris de
Alexandra Orban şi Eugen Todoran,
cel din urmă semnând şi regia).
Serialul "Memoria teatrului universal"
este realizat împreună cu TVR 2 şi TVR
Internaţional, în concepţia şi pre
zentarea cunoscutului critic George
Banu şi regia lui Dominic Dembinski şi
intenţionează să fie un cadru care să
pună în valoare atractivitatea culturii.
"Nu este vorba de o istorie exhaustivă,
dar searbădă, nici de o expunere ex
cathedra, ci de o atractivă incursiune
în marele spectacol al spectacolelor
de teatru româneşti şi străine, cu per
tinente referiri la zonele europene de
maxim interes dramaturgie, regizoral
şi interpretativ, în care îşi vor găsi locul
şi câteva materiale mai puţin sau
deloc cunoscute din fondul de aur al
filmotecii televiziunii noastre." În
paralel, Teatrul Naţional de Tele
viziune va continua politica de prelu
are a celor mai valoroase spectacole
de teatru din ţară; ele vor fi prezentate
pe TVR 2. Ca preocupări noi, ne asi
gură Ioana Prodan, "nădăjduim ca în
curând să oferim, tot pe acest canal,
un serial adresat tinerilor şi să lansăm
un ciclu de emisiuni consacrate unor
«roluri pentru eternitate»". Rămâne să
vedem câte dintre aceste atractive
proiecte vor deveni realităţi pe micul
ecran... Şi ce fel de realităţi ...
Ion Parhon

A
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poate escamota inconsistenţa textu
lui, pretext mai degrabă pentru o
demonstraţie de improvizaţie.
Chiar dacă Mircea Diaconu susţine că
şi-a făcut din simplitate o meserie, nu
se pot confunda competenţele. A
ignora criteriul exigenţei e lucru grav
până şi în cazul u nei comedioare
despre un recuziter care dă întâm
plător peste o jună în concubinaj cu
un halterofil căruia i se supune cu o
docilitate demnă de o cauză mai
bună. Asta, până în clipa când apare
mucalitul "om de platou", care per
turbă tihna zbuciumatului menaj şi
se insinuează în inima tinerei femei.

Ea, la rându-i, nu pierde ocazia să i se
confeseze, decretând momentul
"ziua mea de mărturisiri". Etc.
Intenţiile sunt frumoase şi moraliza
toare, urmărind educarea prin dra
goste la prima vedere în spiritul

loialităţii faţă de sine şi a curajului de a
trece la fapte. Înfruntând furia uria
şului sportiv, plăpândul erou este
acoperit rapid de vânătăi şi plasturi,
dar nu-şi uită "menirea", perorând în
continuare despre "drumul spre

adevăr''. Adevărul este că, fără Diana şi
Mircea, Stilul smuls nu şi-ar fi adjude
cat nici un telespectator la ora con
curenţei maxime de duminică seara !
I ri n a Coroiu

e no1
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Ju�ân Dumitrache
de
la
Focsani
Al
�

n u ltima zi a lunii ianuarie, Teatrul
Municipal din Focşani ne-a delec
tat cu O noapte fu rtunoasă,
comedia lui 1. L. Caragiale, în regia lui
Cătălin Naum. Gazdă a fost sala
"Podul" de la Casa de Cultură a
Studenţilor din Bucureşti.
Chiar dacă artiştii focşăneni nu şi-au
propus, ei au reuşit totuşi să arate că şi
acum, când totul e ostil actului de cul
tură, se poate face teatru de calitate.
Deoarece Teatrul Municipal din
Focşani nu dispune de o clădire
functională, ci doar de un "edificiu
dără pănat", cum se confesează regi
zorul în caietul-program (rigu ros
întocmit de secretara literară Geor
geta Vioreanu), Cătălin Naum a con
ceput montarea pentru a fi jucată în
turneu, chiar si acolo unde nu există
o scenă adev� rată.
Spectacolul debutează ingenios:
Veta, interpretată cu talent de Paula
Grosu, agaţă într-un cuier-pom
"mondirul" roşu al lui Chiriac. Jupân
Dumitrache (Sorin Francu, masiv,
savuros) uită că este "căpitan în garda
civică", îşi suflecă mânecile largi ale
cămeşoaiei şi, împreună cu Nae
lpingescu, se apucă să care panou riie
unei viitoare scene, proptită pe nişte
scaune. Cu răbdare şi aplicaţie, cei doi
construiesc un soi de platformă cu
multiple destinaţii: cameră, suport de
care se agaţă lampa cu gaz, pat al
"onoarei de familist".
Actorul Bogdan Dan Podariu întru
pează un Chiriac care, prin statură
impozantă şi tinereţe, justifică pasi
unea arzătoare a Vetei; Spiridon are
tocmai vârsta personajului, iar
actorul Adrian Rachieru este angelic,
şugubăţ, dar abil în postura de
mijlocitor şi în raporturile cu Rică
Venturiano, interpretat cu aplomb
de către Adrian Rădulescu. Împreună
cu Paula Grosu, cel din urmă com
pune o excelentă scenă începută cu
"Angel radios!" şi încheiată cu
"Madam! să am pardon, scuzaţi!". Un

Nae lpingescu şiret şi dezinvolt con
turează Valentin Cotigă. Păcat că în
scena citirii gazetei îngână, împreună
cu J upân Dumitrache, o melodie
popească suprapusă poticnelilor lec
turii... Adina Andrei în Zita cre
ionează o tânără "ambeta tă" şi
pasională, veşnic în căutarea lui Rică.
Regizorul îl aduce în scenă şi pe
meşterul Dincă-binagiul (Mihail
Spiridoneanu), cel care, fixând
n u mărul 9 de-a-ndoaselea, a de-
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clanşat confuzia. Scenografa An
dreea Bucur a creat un spaţiu de joc
mobil, multifuncţional. La sugerarea
atmosferei sfârşitului de veac con
tribuie şi melodiile populare ce
precedă şi încheie reprezentaţia.
Tinerii spectatori, dispuşi în număr
mare pe cele patru laturi ale
"Podului", au aplaudat cu bucurie
întâmplările.
Eugeniu Kuhartz

ra

Turandot
a într-un prea-bine ştiut banc
din seria "E adevărat că ...?", şi în
titlul acestor însemnări nu e
vorba de întreaga operă a lui Puccini,
ci doar de o celebră arie din ea, şi nici
de opera lui Verdi, ci de... actul 11 din
cea mai cunoscută operetă a lui
Johann Strauss-fiul. Titlul de mai sus se
justifică însă pe deplin prin faptul că
prezenţa Prinţului necunoscut (din
povestea lui Carlo Gozzi) la balul mas
cat al Prinţului Orlowsky (din nuvela
Revelionul de Henri Meilhac şi Ludovic
Halevy) a prilejuit adevăratul moment
de triumf al premierei cu Liliacul de la
Opera Naţională Română, singurul
ovaţionat cu asemenea insistenţă încât
eroul lui a fost obligat în cele din urmă
să-I biseze. Noroc că tenorul Corneliu
Murgu - dând dovadă de o generozi
tate rară printre artişti - n-a mai ieşit şi
la aplauzele de final de act, căci alt
minteri şi-ar fi "omorît" de tot
"gazdele"!
însă "Ce căuta neamţul în Bulgaria?"
este o altă întrebare demnă de Radio
Erevan, căci, dacă putem accepta for
ţarea logicii şi... crono-logicii până la a
admite prezenţa Coanei Chiriţa în Vie
na anului 1 874, sosind de la Paris nu
numai cu o întârziere de un sfert de se
col, dar şi îmbrăcată în frac (deşi - din
nefericire - în acest "travesti de-a-n
doaselea" al Maiei Morgenstern per
sonajul lui Vasile Alecsandri îşi pierde
orice urmă de haz...), e mai greu să
"înghiţim" invitarea în acelaşi spaţiu şi
timp a cuiva care cântă ceva ce se va
compune abia peste jumătate de
secol! Las la o parte faptul că ("Spre
a-şi demonstra cultura muzicală" cum îmi spunea un cunoscut regizor

C

Bal
mascat

la

de operă, plin de umor) vienezii partic
ipanţi la balul mascat (vorba vine mas
cat, pentru că din toată adunarea nu
mai Rozalinda, deghizată în contesă
maghiară, poartă mască ...) îi dau
prompt replica lui Corneliu Murgu
(alias Calaf), intrând pentru câteva mi
nute în pielea chinezilor din Tu
randot...

Şi totuşi, această "producţie oferită de
Royal Opera House Covent Garden din
Londra" - cum scrie pe afiş - a furnizat
scenei lirice bucureştene nu numai
decorurile si costumele cu adevărat
frumoase a ie scenografei Julia Treve
lyan Ornan şi regia în general corectă a
lui John Cox, ci şi un libret care (în pri
mele două acte numai, din păcate)
transformă însăilarea destul de negli
jentă de situaţii comice închipuită
acum cinci pătrare de veac de către
Karl Haffner si Richard Genee într-o
veritabilă piesă de teatru, cu o dra
maturgie logică şi replici credibile;
păcat doar că în ultimul act această
linie este abandonată, căci, singură,
evoluţia (excelentă, de altfel) în rolul
gardianului Frosch a actorului Horaţiu
Mălăele nu poate ridica întregul spec
tacol la nivelul atins anterior.
Pe lângă aceşti trei oaspeţi de onoare
despre care am vorbit deja, în pre
miera Liliacului de la Opera Naţională
Română mai joacă şi interpretul lui
Alfred din spectacolul concurent al
Teatrului de Operetă "Ion Dacian",
lansat la sfârşitul anului trecut (adică
chiar " Anul Johann Strauss") şi comen
tat la timpul potrivit în paginile revistei
"Scena"); cum Alexandru Agarici a mai
câştigat de atunci şi în expresia vocală,
şi în cea actoricească a rolului,
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invitarea lui aici s-a dovedit a fi o idee
strălucită.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre
distribuirea lui Romeo Văsuţ în rolul
Prinţului Orlowsky, căci pe de o parte
silueta lui suplă şi elegantă, jocul firesc
şi convingător, precum şi rostirea
prozei cu o voce bărbătească normală
(ba chiar uşor... baritonală) contrazic
glasul asexuat cu care el cântă, iar, pe
de altă parte, ţesătura partiturii pe care
Johann Strauss a gândit-o pentru mez
zosoprană nu este câtuşi de puţin
propice etalării calităţilor cu totul spe
ciale ale vocii sale de contratenor.
O altă greşeală de distribuţie mi se
pare a fi în cazul Adelei, căci soprana
Mihaela Stanciu (admirabilă în alte ro
luri) nu are - nici în cânt, nici în în
făţişare, nici în mişcare şi nici în vorbire
- nimic din sprinteneala unei subrete.
Dorina Cheşei (Rozalinda), Lucian
Marinescu (Dr. Falke), Anatol Covali
(Dr. Blind) şi Ruxandra lspas (lda) îşi
întruchipează ceva mai bine persona
jele, iar basul Paul Basacopol (Frank)
atinge pe alocuri (în actul 11) alti
tudinea remarcabilă pe care o impune
pe tot parcursul spectacolului tenorul
Florin Diaconescu, ce-şi adaugă astfel
încă un rol de referintă (Eisenstein) în
panoplia creaţiilor sale.
Sub bagheta dirijorului Cornel Trăiles
cu, orchestra (ca şi corul pregătit de
către Stelian Olariu) se străduieşte să
câştige acea strălucire şi acea lejeritate
specifice muzicii lui Johann Strauss, în
vreme ce baletul (în coregrafia Alexei
Mezincescu) colorează cu măsură
desfăşurarea acţiunii scenice.
Lumin iţa Vartolomei

s

O companie
Cât de relevant credeţi că este dan
sul pentru publicul contemporan?

Dansul ar trebui să trateze probleme
relevante, dar nu o face, ci se men
tine într-o nisă ezoterică. Recent, în
A merica s-a făcut o anchetă amplă,
pe diferite domenii artistice, iar unul
dintre rezultatele interesante a fost
acela că la vreo trei sferturi dintre cei
chestionaţi nici nu le trecea prin cap
să se ducă la un spectacol care ar fi
avut de-a face cu dansul. Asta de
monstrează câte prejudecăţi a că
pătat publicul cu privire la dans, care
este perceput ca o minciună sau ca
un lucru irelevant. Eu cred că nu pu
blicul trebuie educat ca să accepte
dansul, ci mai curând dansatorii tre
buie educaţi ca să accepte lumea
reală.
Şi cum îi educaţi?

Mă preocupă dezechilibrele din zona
fizicului. Am studiat psihologia, apoi
am făcut studii post-universitare de
asistenţă socială, cu accent pe tera
pie. După anii aceia de muncă încrân
cenată a trebuit să urmez eu însumi
cursuri de terapie prin dans ca să mă
echilibrez. Cred că lumea academică
a eşuat, la fel cum a eşuat şi lumea
dansului. Formaţia interpreţilor de
dans contemporan ar trebui să
cuprindă 50% creativitate şi 50%
tehnică.
Vă place să urmăriţi spectacole de
balet, această "minciună irele
vantă"?

Nu mă deranjează baletul; de altfel,
facem în mod constant antrena
mente de dans clasic. Dar baletul tre
buie să fie perfect, altfel magia
poveştii dispare la o piruetă triplă
nereuşită. Mie mi se pare că dansul
clasic neagă orice formă de eşec; toc
mai de aceea DV8 colaborează în
mod constant cu persoane grase,
bătrâne, handicapate sau ciudate.
Ce credeţi că atrage publicul la
spectacolele dumneavoastră?

Mulţi dintre cei care vin să ne vadă au
renunţat cândva la dans, iar printre ei
sunt destui oameni inteligenţi. Cred
că DV8 a reuşit să atragă publicul
pentru că a propus mereu probleme
grave şi reale şi, deşi există o mulţime
de teme întunecate, avem o bună
doză de umor. Criticii au sustinut
,
adesea că DV8 nu promovează ;dan
sul". Eu aş spune, dimpotrivă, că
investigăm dansul în profunzime, că

controversată

Despre DV8 s-a auzit prea puţin pe la noi; despre coregraful său principal
şi dansatorul Lloyd Newson, nici atât. Asta nu înseamnă că n-ar fi în mare
vogă în Occident, unde lucrările lor sunt contestate, hulite, adm irate,
tratate drept atentate la pudoare - orice, numai ignorate, nu.
Australian stabilit de timpuriu în Anglia, Lloyd Newson a înfiinţat compa
nia DV8 în 1 986, când avea 29 de ani. Deşi nu o dată au stârnit scandaluri
- sau tocmai de aceea? -, piesele lui au fost foarte des pre m iate şi au
cunoscut în scurtă vreme versiuni film ice, de care probabil nu ne vom
bucura prea curând pe m icile ecrane, întrucât Articolul 200 este încă în
yigoare în ţara noastră.
In Stra nge Fish, Enter Achil les sau Dead Dreams of Monochrome Men
personajele sunt implicate, de regulă, în relaţii de homosexualitate, fapt
putând reflecta neadaptarea la alt mediu decât cel minoritar; este o
homosexualitate asumată ca o trăire-limită, cu deznodăminte dramatice,
într-o redare vecină cu naturali s mul. Cât este dans şi cât, teatru, e greu
de precizat. Lloyd Newson însuşi îşi caracterizează stilul ca drama.
� t:hra.ljh �c:al lT!J\.eTEll.t . Adică o formulă posibilă de teatru
dans, unde amândouă sunt rezolvate la fel de profesioni st, chiar dacă
procentele sunt variabile. Ca dansatori, interpreţii lui au un antrenament
divers, care le permite executarea de elemente de gimnastică, hip-hop,
aerobic, jonglerie sau echilibristică. Ca actori, m ânuiesc o largă paletă
expresivă, nu doar de lxx:ly-�, de la mim ică şi atitudine la folosirea
meşteşugită a fluxului verbal incontinent.
Regizorul Lloyd Newson alege în general o muzică sugestivă, cu tri miteri
la cultura cinematografică, cu versuri ce pot sublinia s ituaţia fără a fi ilus
trative şi decoruri pendulând între oniric şi realul de periferie, într-o cro
matică în ton cu s ituaţia dramatică (fără a exclude nuanţele de alb
negru).
Singurătatea în diferite regi stre, violenţa cotidiană, dificultatea de a
comunica sunt teme (re)curente în dramaturgia (coregrafică) britanică
actuală. Statistic, nu s-a stabilit dacă în Anglia există mai mulţi homo
sexuali pe kilometrul pătrat decât în alte părţi; cert e că aici se produc cele
mai multe lucrări de valoare având în pri m-plan problematica acestora.
Reproducem, din "Dance Europe", Londra, nr. 25, oct-nov '99, un interviu
cu Lloyd Newson. v.s.

încercăm să-I împingem mai departe.
Acei critici care susţin un dans drăguţ
sunt conştienţi că favorizează un stil
de viaţă uşor decadent. De aceea mă
înfurii atunci când compania DV8
este mentionată în Camera Comu
nelor refe ritor la Dead Dreams of
Monochrome Men, sau pe prima
pagină a ziarelor "Sun" şi 'The Mir
ror", ca reprezentând decadenţa.
Sunt convins că lucrările noastre sunt
mai moraliste; de fapt, noi încercăm
să contribuim la îmbunătăţirea pro
priei noastre culturi, în timp ce alţii
oferă doar o spoială de drăgălăşenie.

delul de terapie care-ţi indică doar
să-ţi laşi sentimentele în voie: am
avut, pentru o perioadă destul de
îndelungată, un prieten dependent

Nevoia de dezbatere socială vă face
să vă simţiţi frustrat în m ij locul
lumii dansatorilor?

M-am săturat de dansatorii care nu
gândesc. De cei care nu vor decât să
simtă. N-am crezut niciodată în mohttps://biblioteca-digitala.ro
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de tot soiul de terapii. .. Partenerul
meu actual, cu care sunt împreună
de patru ani, este o persoană absolut
remarcabilă. M-a învăţat exact ceea
ce bănuisem şi eu ani de zile: că e
nevoie de o dualitate ca să poţi to
lera durerea, dar şi vremurile bune,
că e nevoie să te reţii, dar şi să-ţi dai
drumul. Lipsa de toleranţă faţă de
suferinţă în societatea noastră este
fenomenală.
În pofida temelor grave, există mult
umor în creaţiile dumneavoastră.
Cât de greu este să strecori umorul
în dans?

Ca să poţi face o g lumă prin mişcare
trebuie să fii foarte clar şi gluma să fie
cât se poate de pertinentă. Mi s-a
spus că piesele mele timpurii erau
foarte furioase; aşa este, dar furia era
doar unul dintre elemente.
Şi sexul?

Credeţi că Royal Ballet nu vinde sex?

Uitaţi-vă doar la tutu-uri! Dezvăluie
mai mult decât o fustă mini. Chiar
faptul că femeile îşi ridică tot timpul
picioarele pe scenă, ce înseamnă? Eu
sunt interesat de relaţiile umane, nu
de abstractiuni. Nu mă interesează
nimic din ceea ce este dominat de
stil. Complexitatea relaţiilor umane
necesită o constantă reconsiderare a
corpului.

partea a doua, podeaua este des
coperită şi în mijlocul ei apare o
insuliţă hid raulică, înconjurată de
apă. Este vorba despre confortul de a
exista într-o relaţie interumană; apoi
vine altcineva �i o distruge cu un alt
tip de relaţie. Intrebarea este: până
unde se întinde zona de confort? Ce
este deziluzia? Ce este sinceritatea?
Ce este monogamia?

Ce vă face să preferaţi anumiţi
dansatori?

Şi pornografia?

Dăruirea şi credinţa. Simţul mândriei
şi integritatea. Nu suport dansatorii
blazati, care mai stau un an într-o
companie doar fiindcă turneele sunt
acceptabile.

Ce ne puteţi spune despre ultima
dumneavoastră lucrare, The Hap

piest Day of My Life?
Prima jumătate se ocupă în special
de urmărirea aventurii, a emotiilor, a
sexului, "visul", cum ar veni ... În

Da, avem şi pornografie în această
piesă. Unul dintre dansatori ne-a
povestit despre cineva care, deşi
avea o căsnicie "fericită", folosea
pornografie tot timpul. Mi-am pus
întreba rea dacă pornografia în
seamnă trădare mai mult decât o
relaţie extraconjugală. Şi anume,
cât de m ultă pornografie? Apoi,
este pornografia un l ucru real sau
nu? Ne afectează ea relatia cu
partenerul, sau poate fi consi d erată
separat?

A n a - M a ri a M u n tea n u
d i rectoa rea Tea t r u l u i d e Ba l et "O i eg Da n ov s k i " d i n C o n sta nţa

, ,un

''
nou standard

urneul din toamna şi iarna tre
cută al Teatrului de Balet Clasic
şi Contemporan "Oieg Da
novski" din Constanţa a durat aproa
pe două luni, uneori cu câte opt-zece
spectacole, unul după altul, în oraşe
situate la distanţe mari. Am traversat
de mai multe ori Europa, din Austria
în Olanda şi din Germania în Elveţia,
parcurgând mai multe mii de kilo-

T

metri. Partea cantitativă a însemnat
cincizeci şi cinci de spectacole, dar
ceea ce este important a fost spus de
cronicari. în ziarele germane supra
faţa fiecărui articol este mult mai
amplă decât în România; au fost
numeroase fotog rafii mari, s-au
folosit curent sintagme de genul
"perfecţiune şi magie", sau "cea mai
bună formă a companiei de când
face turnee în Germania". Totuşi nu
acestea ne reprezintă, ci comparaţia
implicită: însuşi faptul de a te prezen
ta în săli redutabile, unde au loc
spectacolele cele mai dorite ale anu
lui, accesul la aceste săli, prezenţa în
sine sunt dovezi ale valorii.
Proiecte sunt multe; despre unele
nici nu voi pomeni, atât sunt de ne
buneşti - nu din superstiţie, ci din
prudenţă. Este vorba despre relaţiile
pe care le-am pus în mişcare, despre
faptul că am reuşit să ajungem la
marii coregrafi, despre dorinţa de a
contura u n nou standard al com
paniei - acesta e cuvântul: un nou
standard. Judith Turos, primă-bale
rină a Baletului Bavarez - partener al
Operei din Munchen -, muza core-
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grafului de faimă internaţională John
Neumeier, a cărei Damă cu camelii a
făcut să curgă multă cerneală, criticii
încercând să capteze sublimul inter
pretării ei, va fi colaboratoarea noas
tră începând cu luna iulie. Ea va căuta
să exploreze baletul Giselle, după
mai mulţi ani de absenţă a acestuia
din repertoriu, conform coordo
natelor ei personale, estetice şi peda
gogice. De asemenea, suntem în faza
discuţiilor pentru un spectacol sem
nat de Renato Zanella, coregraful
principal şi directorul baletului
Operei din Viena, spectacol care
sperăm să fie pus în practică în luna
august. Mai există şi două proiecte
foarte interesante de dans contem
poran: Gigi Căciuleanu va realiza
Requiem-ul de Verdi pentru toată
compania, în aer liber, fiindcă anul
2000 este un an de sinteză, de rein
terpretare a relaţiilor companiei cu
spaţiul, dar şi a relaţiilor ei cu un
mare coregraf, care a ajuns la o formă
şi o viziune elaborată - parcurs spiri
tual care va îmbogăţi cu siguranţă
compania noastră. Mai avem un
proiect cu Sergiu Anghel, pornind de

la Furtuna lui Shakespeare; nu am
stabilit încă amănuntele, dar ştiu că
lucrează la pregătirea lui. Va mai fi şi
un spectacol în stil neoclasic, un Don
Quijote creat de Ioan Tugearu spe
cial pentru trupa constănţeană. Cred
că va fi nu o variantă clasică, ci o
interpretare nouă. În ultima vreme
am înteles că tot ceea ce considerăm
ca fii �d de neatins este perfect "tan-

gibil", că nimic nu e sacrosanct, că
totul poate fi metamorfozat, poate
căpăta o multitudine de variante...
Nu ştiu unde vom ajunge cu această
montare, ştiu doar că va fi o creaţie
nouă.
Concursul de balet, programat iniţial
pentru luna august, depinde de
răspunsurile la cererile noastre de
finanţare - este vorba de sume foarte

mari, mi-e şi frică să le spun, dar
sperăm să obţinem sprijinul necesar.
Ar urma să fie o continuare în discon
tinuitate, în sensul de salt către o
structură şi o formulă de competiţie
internaţională, dar va fi foarte greu
de realizat. Încă nu stim dacă vom
reuşi, totul depinde d e bani...
A consemnat Vivia Săndulescu

Non-problemă
ă simt încântat ori de câte ori Astfel de teatre există (chiar şi la noi,
dialoghez cu unul dintre sub forma unor companii private tinerii colaboratori ai revistei vezi ancheta din numărul trecut al
"Scena", Sebastian-Vlad Popa, critic revistei privind teatrul alternativ), ele
de teatru neconformist, demolator de sunt, poate, necesare, dar nu absolut
canoane şi paradigme, decis, de cele indispensabile, vitale. Dacă, de pildă,
mai multe ori, să transmită lumii, fie şi Teatrul "Nottara" atacă şi repertoriul
cu preţul tulburării criteriilor logice clasic (Viforul, Avarul, Revizorul,
sau al forţării axiologiei, ceva nou şi Azilul de noapte, D'ale carnavalului,
revol uţionar, proiectat de o ima Lungul drum al zilei către noapte,
ginaţie utopică, poetică, adesea fără Puricele), şi repertoriul contemporan
congruenţă cu umila şi prozaica reali (Îngeri în America, Unde-i revolve
tate. În orice caz, S.-V.P. este suscepti rul?, Scenariul), şi teatrul de expresie
bil de orice, de platitudini niciodată. corporală sau teatrul-dans (Costu
Nu mai departe decât în numărul mele!..., DaDaDans), nu înseamnă că
publicul său ar trebui să se simtă frus
1 (2 1 )/2000 al revistei noastre,
Sebastian-Vlad Popa a publicat, la trat, că el nu are "libertatea deliberării"
rubrica "Puncte de vedere", un articol sau că este un non-public.
intitulat "Non-public", a cărui idee Tânărul critic îşi mai pune întrebarea:
obsesivă este inadecvarea publicului "Reprezintă teatrul românesc un con
nostru la diversitatea tipurilor şi tramodel comportamental provocator
formelor teatrale. Criticul crede că la spectacolul media?" şi îşi răspunde:
publicul "de fapt, nici nu există", "Nu. Pentru că opţiunea nu se poate
lipsindu-i "libertatea deliberării": face pur şi simplu între televizor şi
"Între ce fel de teatru şi ce alt fel de teatru. Opţiunea devine legitimă
teatru poate alege publicul în atunci când se face între multe, sufi
România?" Şi se întreabă cu schepsis: cient de multe forme de spectacol,
"Nu cumva între întâmplări cu oameni între felurite modalităţi de repre
şi întâmplări cu oameni?" Strecu zentare - prin dramatic - a existenţei".
rându-se pe furiş din realitate în virtu Ba eu înclin să cred că opţiunea între
alitate, neastâmpăratul critic îşi cam televizor şi teatru se poate face şi
uită obiectul interogaţiei. Mai întâi, acum, fiindcă dacă televiziunea dis
publicul poate alege între un teatru şi pune de o infinitate de mijloace alter
un alt fel de teatru, doar că nu întot native, inclusiv de jocuri obiectuale,
deauna tipologia corespunde cu, hai coloristice, volumetrice etc., teatrul are
să-i zicem, topologia (mai precis, un atu imbatabil: viata, tridimensionali
topografia), fiindcă nu găseşti (deo tatea, feed-back-ul, respiraţia actorilor
camdată) "teatre de repe(toriu con întâlnindu-se cu aceea a spectatorilor.
temporan, de repertoriu clasic, teatre Când se întreabă între ce fel de teatru
tematice, teatre de expresie corporală şi ce alt fel de teatru poate alege publi
şi teatre de scenografie (!), teatru cul din România şi îi oferă falsa alter
dans, teatru instrumental, teatru cu nativă: "Nu cumva între întâmplări cu
obiecte (!)" etc. sub aceeaşi firmă, aşa oameni şi întâmplări cu oameni?", prie
cum nu găseşti nici biblioteci numai tenul nostru, prins în jocuri filo
de literatură contemporană sau zoficeşti, cade în afara propriei de
numai de literatură clasică (tot deo monstratii, întrucât teatrul, indiferent
camdată), sau muzee dedicate exclu de tip, structură sau formă, tot de
siv cubismului, exclusiv impresionis întâmplări cu oameni se ocupă, spre
mului sau exclusiv expresionismului. deosebire, bunăoară, de pictură,

M
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sculptură sau arhitectură, care se pot
ocupa de întâmplări cu linii, volume
sau culori, de muzică (întâmplări cu
sunete), de poezie (întâmplări cu fulgi
de nea, cu valurile mării, cu simple
cuvinte ori chiar cu litere). Teatrul de
aceea a apărut şi rezistă până în zilele
noastre, tocmai pentru că se îndelet
niceşte cu întâmplă riie oamenilor. Este
adevărat, teatrul nu prezintă întot
deauna întâmplări, el poate prezenta
şi non-întâmplări (vezi, spre exemplu,
unele texte ale lui Beckett), dar eroii
acestor întâmplări sau non-întâmplări
sunt tot oamenii. Este adevărat, de
asemenea, că în teatru pot evolua şi
animale (eu însumi am scris un volum
de "teatru cu oameni şi animale"), ceea
ce se întâmplă relativ frecvent în
teatrele de animaţie; şi, tot acolo, pot
evolua şi obiecte... Dar atât animalele
cât şi obiectele reprezintă oameni,
precum în fabule. Ca să mă amuz, am
publicat cândva şi teatru (scurt !) cu ...
litere. Dar el nu poate fi jucat, iar dacă
îi dă cuiva prin minte să-I joace,
reprezentaţia (întâmplarea) aceea va
fi, inevitabil, tot despre oameni. Până
la urmă, acesta pare a fi şi hazul (dar şi
motivul supravieţuirii) teatrului: că,
oricum ai întoarce-o, e o chestie cu şi
despre oameni, care va să zică umană.
Va fi, probabil, o mare revoluţie în artă
când teatrul se va ocupa cu teoreme
matematice, logaritmi, dodecafonism,
linii, culori, molecule şi spaţii inter
galactice. Nu văd cum, dar nu exclud,
teoretic, posibilitatea. Numai că, în
goana sa epuizantă după tot felul de
utopii, semn, altminteri, de efer
vescenţă intelectuală, Sebastian-Vlad
Popa ar trebui să se mai şi odihnească
puţin. Şi să scrie despre teatrul "întâm
plărilor cu oameni", fiindcă, în defini
tiv, nici nu scrie rău. Chestiunea cu
non-publicul rămâne, până una-alta, o
non-problemă.
Dumitru Solomon

M a r i u s Stă n e s c u :
•

,, Eu cu mine am
11
probleme, nu cu a It..
�

O prietenă a mea care a văzut recent M Butterfly montare în
care joacă Marius Stă nescu - m i-a spus, d u pă încheierea re
prezentaţiei, că a fascinat-o în mod special u n a m ă n u nt: fa ptu l că
spectacol u l n u dezvă l uie totul. Există ceva şi d i ncolo de ceea ce
tra nspare la prima mână: "E ca şi cum actorii a r avea u n secret între
ei". La fel se întâ m plă şi d i a logând cu Ma rius Stă nescu: el este mai
m u lt decât spu ne. Îţi dă senzaţia că sunt gâ n d u ri şi stări legate de
teatru pe care le păstrează n u mai pentru si ne. Totuşi, l ucru ca re te
stâ rneşte ca spectator al persoa nei l u i, pe măsu ră ce se apri nde în
d iscuţie, vă l u l cade şi încep destă i n u i ri le. În acele momente, pe
Mari u s Stă nescu îl vezi. Însă doa r tem pora r, pentru că, i med iat, de
pa rcă şi-a r l u a sea ma, actorul se ruşinează ca de o gol ici u n e şi dis
pa re d i n nou, d i ncolo de u n a b u r imaginar. Atu nci, te si mţi ca în
spectaco l u l pomenit mai sus: de câte ori nu şti i dacă Butterfiy e
bă rbat sau femeie, ţi-e ciudă pentru ceea ce ţi se ascunde.
...

-

in anul li de facultate, ai fost
angajat ca actor al Teatrului
Odeon. Ai lucrat cu o parte
d i ntre cei mai valoroşi regizori
români ai momentului (Vlad Mugur,
Alexander Hausvater, Mihai Măniu
ţiu, Alexandru Darie, Alexandru
Dabija). A i j ucat de l a texte de
a utori clasici (Shakespea re, Gol
doni, Caragiale) până la texte mo
derne (Arrabal). Eşti un ales în
meseria ta. Îţi face plăcere să fii
apreciat?

D

E foarte greu să ai certitudini, ca
actor. întotdeauna uiţi să faci ceva
într-un rol, sau îţi dai seama abia mai
târziu şi atunci te gândeşti: "Mamă,
dacă ar fi venit acum, la vârsta asta...".
Pe de altă parte, au fost spectacole în
care, de exemplu, mă aşteptam să
atrag atenţia oamenilor de teatru,
criticilor şi publicului. N-a fost aşa.
Unele roluri importante pentru mine
nu au fost văzute la fel si din exterior,
iar cele scoase "cu fo rcepsul", cu
bucurii mai mici, dimpotrivă, au fost
apreciate.
Cum îţi explici diferenţa dintre felul
în care vezi tu rolul şi cel în care
rolul este văzut de ceilalţi?

�
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Controlul nostru este, întotdeauna,
regizorul: ochiul din afară în care,
obligatoriu, trebuie să ai încredere.
Dacă nu, mai bine pleci. Dar, pe
u rmă, există tot soiul de nesin
cronizări. De genul: eu ca actor cred
în viziunea artistică a regizorului,
oamenii de teatru din exterior - nu;
el, regizorul, îmi spune că am făcut
un lucru important, eu cred la fel,
pentru că am încredere în regizor,
însă cei din afară nu observă.
Şi cum primeşti o asemenea "întâm
plare"?

Ca atare. Poate (accentuează), am un
mic orgoliu. Mă bucur întotdeauna
foarte tare când colegii de breaslă
mă bagă în seamă.
Te referi la actori?

La actori, regizori şi critici.

Cât de mult contează actorul, în
realizarea unui spectacol?

Teatrul le îmbină pe toate. Sunt vino
vaţi şi actorii, şi regizorul pentru
copilul pe care îl fac împre-u-nă !

(Tonul ii devine din ce în ce mai
înflăcărat.) Relaţia artistică dintre ei

este una de dragoste. Dacă nu faci
amor, nu ies copii. Pe de altă parte,
dacă cei doi parteneri nu se iubesc,
nu iese un copil normal. Şi asta se
vede. Atunci, de vină sunt şi mama, şi
tatăl. Şi regizorul, şi actorii. Despre
noi, actorii, se crede că facem (bine
sau rău) ce ne spune directorul de
scenă: "la-o la dreapta, ia-o la stân
ga". Nu suntem pur şi simplu execu
tanţi! Să luăm pe cineva de pe stradă
şi să vedem dacă joacă la fel!
Unele dintre spectacolele mari în
care ai j ucat ( ... au pus cătuşe flo
rilor ... , Mincinosul) nu mai sunt pe
afişul Teatrului Odeon. Cu ce rămâi
din rolurile tale, care acum sunt
doar a mintire? Unde sunt ele în
tine, cel din prezent?

Am citit recent cartea de poezii a
colegului nostru, Nae lliescu. Unul
dintre gândurile de acolo mi s-a
părut foarte adevărat: "Îmi tot îngrop

pe câte cineva din mine". Noi, actorii,
trăim înmormântări permanente cu
personajele pe care le lăsăm în urmă.
Pentru că sunt făcute din carnea, din
sângele, din sufletul nostru.
Oamenii pe care îi scoţi tu la iveală
seamănă între ei?

Nu cred. Poate doar prin faptul că îi
"vieţuiesc" tot eu. Cu cei deja "morţi",
e mai uşor: fiecare este pe altă alee,
ca-n cimitir. Dar mai sunt si cei încă
vii. S-ar putea însă ca, trecând anii,
oamenii mei să înceapă să semene.
Nu ştiu ce trebuie făcut atunci. Vreau
să aflu pe la optzeci de ani ...
Să luăm, de exemplu, rolul din M ...
Butterfly. Cum îl încadrezi între cele

lalte?

Deocamdată mi-e foarte greu să
vorbesc despre el.
E ca şi cum m-ai întreba de ce beau
apă dimineaţa. Mi-e foarte greu să-ţi
răspund. Rolul ăsta e cum sunt copiii
nou-născuti. Cu ei trebuie să fii foarte
grijuliu. Su n t încă fragili.
Şi totuşi, cum de a ieşit atâta femini
tate dintr-un bărbat?

Probabil că avem în noi o parte mas
culină şi una feminină. Nu se poate să
nu surprindem asta în gesturi, în ati
tudini.
Şi tu unde ai "găsit"-o pe Butterfly?

Nu ştiu. Într-o parte din mine. Mi-am
adus aminte de iubirile mele. Le
vedeam pe ele "privindu-mă" pe
mine. Ca într-o oglindă. Probabil că
am încercat să apar, în ochii lui
Gallimard (celălalt personaj principal
din piesă - n.n.), cam cum apăreau
ele, iubirile, în ochii mei. E cu dus şi
întors. Oricum, până a ajunge aici, eu
şi Florin Zamfirescu am trecut, întâi,
niste bariere de mentalitate. Nici
u n ul dintre noi nu a făcut-o prea
uşor. Noi doi suntem "normali" (râde).
Spre exemplu, a fost destul de greu,
din punct de vedere tehnic, până am
ajuns să ne atingem, atât cât o facem,
până când, în clipa când mă îm
brăţişează, mă şi sărută, moment în
care eu pun mâna pe gură - fireşte -,
iar el mă sărută pe mână. lnsă ne-a
luat valul cu frumuseţea şi dificul
tatea "mărturisirii" pe care o aveam
de făcut în acest spectacol. Dar si cu
îndoia la, frica. În mine ele încă e� istă
şi, de aceea, e foarte greu să vorbesc
despre personajul meu, cu atât mai
mult cu cât povestea lui e reală. El
chiar a existat!
Cum îţi explici că s-a putut întâmpla
aşa ceva?

Eu, personal, cred că francezul din rea
litate, Bernard Bouriscot, era "defect"
de mic, dacă nu şi-a dat seama, timp
de douăzeci de ani, că trăieşte alături

de un bărbat. Sigur că aici intră şi rafi
namentul oriental care poate să
"mintă". Piesa asta şi încearcă: să dea o
explicaţie faptului real*.
Într-o bună parte din spectacol, n u
ai avut nici o replică. Ţ i s-a părut mai
greu să taci sau să vorbeşti?

Nu sunt usoare nici una, nici alta. Nu
pot să le pun în balanţă. (Firesc.) Eu
am tot tăcut în spectacole.
Da, dar aici taci ca o femeie.

Nu m-am gândit ce e mai greu. Eu, în
momentul respectiv, încerc să fiu
Butterfly.
Şi reuşeşti?

Să ne înţelegem exact: în spectacol,
eu sunt un actor chinez care inter
pretează o femeie. Deci, se mai
adaugă o dedublare.
E o "dedublare dublă". Era mai sim
plu să fii doar femeie?

Cum să fie mai simplu? Eu nu fac tra
vesti pentru ca, atunci când vorbesc
bărbăteşte, toată sala să strige:
"Aoleu, e bărbat!". E o conventie de
clarată de la început. Poate că, u neori,
am încercat să par a fi chiar femeie.
Până la urmă, în spectacol e vorba de
dragoste. Poţi să iubeşti şi un câine,
până la disperare. Spui: "E câinele
meu, nu pot fără el". Iubirea contează.
Ai înţeles ceva în plus despre femei,
cu rolul ăsta?

Da, probabil că da. Despre femei
înţeleg întotdeauna ceva nou.
De exemplu?

N-am exemple. Sunt lucruri, în viaţă,
care nu se pot explica. Ele vin pur şi
simplu. Dacă mă întreabă cineva ce
m-a învăţat Alexandru Repan, la
şcoală, eu nu pot să-i răspund decât
că tot ce ştiu despre actorie este de la
el.
Ce-ţi place cel mai mult în meseria
ta?

E viaţa mea!

Dar să spunem că ar fi fost o alegere
nefericită.

Nu. Nu se putea. În orice caz, în ceea
ce mă priveşte, nu.

Atunci de ce este, dimpotrivă, o
alegere fericită?

Nu e nici aşa. Este o întâmplare a
vietii mele de care mă mir si mă
bu c ur că merge aşa cum merg e. Am
dat de cinci ori admitere la Institut.
Dar ce îţi place în primul rând din
toată "povestea" asta cu teatrul?

E viaţa mea, repet. Face parte din
mine. Probabil că, dacă nu aş mai fi
actor, aş deveni i nfractor. Aş fi
https://biblioteca-digitala.ro

"şchiop", fără o bucată din suflet. E
punctul meu de echilibru. Meseria
asta este o mărturisire, nu "hai să
arătăm ce drăguţi suntem!". O nece
sitate viscerală de a spune ceva, de a
scăpa de nişte oameni din tine, de
a-i arăta, a-i "face de ruşine". Ca la
spovedanie. Iar spectatorii comit o
mare indiscreţie. Se uită pe gaura
cheii la nişte oameni care se iubesc.
Sigur, e o convenţie pe care toată
lumea o acceptă.
Şi tu cum îi simţi pe oamenii care
privesc pe gaura cheii?

Nu-i simt decât la aplauze. Joc cu
patru pereţi. Aşa cred eu că este
teatrul. Sunt situaţii în care spargi
pereţii, dar asta-i altceva. De obicei,
nu ai cum să mai faci cu ochiul la
spectatori. Stai între patru pereţi şi
"faci copii". De-asta-i atât de greu
după spectacol.
Chiar, cum e?

Foarte greu.
De ce?

Mă simt gol, în pielea goală. Extrem
de vulnerabil, extrem de singur. Şi
mi-e foarte greu să merg acasă. Simt
nevoia, după ce mă îmbrac în hainele
mele, să mai stau puţin pe la teatru.
Aşa, vreo jumătate de oră. Şi să nu
plec singur, ci cu colegii, cu prietenii.
Să mă duc undeva, afară, să beau o
bere şi să mai stau puţin ... Să nu fiu
singur. Oricum, nu pot să dorm.
Imediat după spectacol adorm mai
târziu decât în celelalte zile. Nu ştiu
de ce. E un mister, un miracol. Ştiu
doar că pe scenă trupul şi sufletul tău
intră în alt timp. Atunci totul se
anulează. Dacă eşti bolnav şi te doare
ceva, nu mai ai nimic. Te doare după.
E ca o terapie existenţială. Scapi de
toate mizeriile pe care le vezi afară.
Dar nu ar trebui, după ce pe scenă ai
fost rege, să iei metroul.
Atunci?

Nu ştiu. Altfel.

Tu eşti un om a-normal?

Cred că toţi cei care se ocupă de
"artisticăraie" sunt aşa. Suntem
diferiţi de oamenii de pe stradă.
Dovada e clară: altcineva, pus pe
scenă, uită şi cum îl cheamă.
Şi de ce unii ca tine n u u ită?

Probabil că e de la Dumnezeu. Nu
ştiu ce anume. Dar nici unul dintre
noi nu este om normal. Nu că am fi
nebuni... De aceea şi suntem puţini.
Altfel, am fi o naţie de actori.
* N.r. Bernard Bouriscot, auzind de suc
cesul spectacolului, şi-a exprimat
dorin,ta de a veni la Bucureşti ca să
vadă M... Butterfly.
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Cum rămâne cu actorii slabi? Tu,
întâmplător, eşti unul bun. Dacă ai
fi fost mediocru, ţi-ai fi dat seama?

Cred că da.
Realizezi că eşti bun?
Poate, în contact cu receptarea di
rectă a ceea ce ai făcut.
Cu spectatorii, adică.

Da. Şi, apoi, vezi ce zic şi alţii care se
ocupă de meseria asta. Ştii cum e?
Dacă vine un coleg de-al meu să mă
vadă într-un spectacol, e foarte greu
să-I mint că sunt Alioşa din Fraţii
Karamazov. Atunci, dacă o secundă "îl
iau de cap" şi crede că eu sunt Alioşa,
am câştigat. Dar e foarte greu.
Şi tu îţi dai
respectivă?

seama de secunda

Nu întotdeauna. Nimeni nu-ţi spune.

Şi, când îţi spune, te întrebi dacă a
fost sincer. Simţi, foarte rar. De-aia
există celălalt ochi, critica. E un al
doilea control. Sunt mai multe "con
troale", după cum vezi, ca să-ţi reglezi
"mărturisirile". Sigur că, uneori, eu
pot să spun şi: "Ştiţi ceva, domnilor?
Mă doare în cot ce anume receptaţi
voi. Este vorba de carnea şi sângele
meu pe care le pun pe masă şi spun:
Aşa iubesc, sufăr sau urăsc eu. Dacă
vă convine, bine. Dacă nu ... ". Dar ar fi
o notă de orgoliu neartistic să spun
asta de-adevăratelea. Sunt mulţi care
pretind că nu-i interesează critica.
Totuşi, nu-i chiar aşa. Adevărul e că
ne "mănâncă", ne roade ce se scrie
despre noi.
Pe tine te ajută în vreun fel?

luciditatea de a le strânge pe toate
şi de a trage o concluzie. Asta în
seamnă să te cunoşti foarte bine pe
tine, ca om şi ca actor. Până la a fi
artist, e cale lungă. Aud, pe la toate
postu rile de televizi u ne, pe câte
unii care spun: "Noi, artiştii". Păi,
dacă eu sunt artist, Stefan
Iordache
,
sau Olga Tudorache ce mai sunt? Ar
însemna că trebuie să mă las de
meserie şi să fac ceva nou. Mai este
până atunci. E g reu de înţeles:
teatrul e o luptă permanentă între
mine şi mine. Nu vreau să fiu mai
tare ori mai "smecher" decât nu stiu
'
care coleg de-al meu. Fiecare a re
locul lui. Eu cu mine am probleme,
nu cu alţii. Sper să nu uit asta toată
viaţa.

Părerile altora îţi folosesc dacă ai

M i rona Hără bor

, 1a Imag1n11
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Rendez-vous
de
a 1 50 d e ani d e l a naştere,
Eminescu are parte de o atenţie
deosebită, o dată decretat anul
2000 "Anul Eminescu". Traditionalul
festivism - ironizat de către Camelia
Robe într-un acidulat eseu TV difuzat
pe 1 5 ianuarie - a generat, se pare, o
întreagă campanie de evocări necon
formiste. Aflate într-o competiţie
nedeclarată, dar acţionând într-un
acelaşi spirit comercial, TVR şi ProTV
şi-au propus o suită de reevaluări,
dintre care câteva nu pot fi trecute
cu vederea.
TVR 1 a programat un film de metraj
mediu pe care 1-a mediatizat intens,
sporind aşteptarea criticului "la dato
rie", mai ales că genericul reu nea per
sonalităţi competente în domeniu.
Urmărind neapărat originalitatea,
Daniela Zeca Buzura şi Dominic
Dembinski au purces la ilustrarea
unui ciudat scenariu, esuând însă în
tentativa de a "dramatiza" articolele
gazetarului Eminescu. Poetul (Marius
Stănescu), cu o valiză de recrut şi un
chip machiat pentru rolul de travestit
dintr-o piesă aflată atunci în pregă
tire, adastă la propriul loc de veci de
la Bellu, în vreme ce o contemporană
admiratoare exaltată (superba llinca
Goia) se tăvăleşte prin nămeţi, spre
hazul real al unor ţigăncuşe din zonă;
după ce-şi reface fardul şi se piaptă-
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sarbatoare

nă, pentru a putea face cu ochiul sta
tuilor funerare, continuă să-şi aştepte
iubitul (Mircea Rusu). Acest rendez
vous de sărbătoare este o bună
ocazie de a da pe gât câte o duşcă de
şampanie, nu înainte de a vărsa din
lichid şi peste mormântul Luceafă
rului ce-i priveşte "nepăsător şi rece".
Şi, pentru ca umorul involuntar să fie
perfect, s-a inserat în mod cu totul
inexplicabil o secvenţă din Aranca, un
alt film, excelent, al aceluiaşi regizor.
Tot TVR a scos de la naftalină un
recital pe care Rodica Mandache a
ţinut să şi-1 asume cu orice risc - chiar
şi cel al denaturării "obiectului" şi
ridiculizării "subiectului" -, luându-se
de piept, direct, cu ... nebunia (invitat
inocent, Claudiu Bleont).
Pe fluxul demitizării'or la modă,
ProTV se lansează într-un ambiţios
proiect, veritabil work in progress: la
miez de noapte, un moment de...
PrOEZIE realizat de o imbatabilă
tripletă de creatori - Alexandru
Darie, Mihai Măniuţiu, Alexandru
Dabija - cu actori reputaţi. Timp de
douăzeci şi două de săptămâni se va
aduna câte "un minut Eminescu viu
şi contemporan" pentru un com
pact-disc cu lansarea pe 1 5 iunie. Se
intenţionează nu o recitare, ci o
recitire din perspectiva insului oare
care de azi. De exemplu, de luni până
https://biblioteca-digitala.ro

vineri, "Giossa" a fost redescoperită
într-o formulă cinetică, având drept
decor univers u l sordid al unei
încăperi-colivie în care se află prinşi
în rostire trei indivizi - Maia Mor
genstern, Mircea Albulescu, Dan
Aştilean. Coborîndu-se pe tărâmul
incert al postumelor celor mai ob
scure, este aruncat în arenă un june
(George lvaşcu) asemeni unui fante
de obor, de o afectată candoare
pseudoromantică. Un eşantion de
vârstă mai înaintată (Ernest Maftei,
Simona Bondoc, Camelia Zorlescu,
Mihaela Juvara, Theodor Danetti)
este promovat într-un gros-plan ce
accentuează veridicitatea decrepitu
dinii. Această discutabilă si' mai ales
foarte riscantă relectură în stilul recu
perării prin deriziune va atinge - cu
sigura nţă - şi cote de autentică
oglindire a capodoperelor.
Deocamdată, cea mai emoţionantă şi
pertinentă evocare a geniului emi
nescian - într-adevăr viu si omenesc
- s-a produs în aceeaşi e m isiune five
menţionată mai sus, în care Cristian
Tudor Popescu a schiţat un uluitor
portret al ziaristului Eminescu,
plecând de la o lectură proaspătă şi o
profesiune de credinţă comună.
Aceea de gazetar, de român, de
cetăţean al lumii.
Irina Coroiu

���'"V'Tlu

dială a Teatrului
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MesaJ
cum mai bine de două mii de
ani, Electra lui Euripide spu
nea: "Cum să-mi încep acu
zaţia? Cum să o închei? Ce să pun la
mijlocul ei?". În această epocă a
eufemismului si a limbii de lemn,
când se apreciază mai mult faptul că
menajezi susceptibilitatea tuturor
decât că spui lucrurilor pe nume,
strigătul fiicei lui Agamemnon are
aceeaşi neştirbită acuitate. Şi nu este,
oare, acesta rolul teatrului? Să acuze.
Să denunţe. Să provoace. Să deran
jeze.
Desigur, nu mondializarea atât de la
modă cu care ne sunt bombardate
fără încetare urechile, nu universali
tatea cu orice preţ sau globalizarea
care ameninţă să reducă lumea noas
tră la dimensiunea unui sat în care
totul seamănă vor întări rolul teatru
lui în societatea noastră din ce în ce
mai aseptizată şi mai aservită faţă de
doi sau trei monştri culturali puternici,
care tind să dirijeze totul de la
înălţimea puterii lor. Vrând ca toate
să semene între ele, nimic nu va mai
semăna cu nimic.
Nu, salvarea, la acest început al mile
niului trei, va veni mai curând de la
vocile mici care se ridică de pretutin
deni pentru a denunţa nedreptatea
şi, în acord cu înseşi temeliile teatru
lui, pentru a detecta esenţa fiinţei
umane, a o distila, a o transpune
pentru a o împărtăşi lumii întregi.
Aceste voci mici vin din Scotia, din
Irlanda, din Africa de Su d , din
Quebec, din Norvegia şi din Noua
Zeelandă, ele îşi fac auzite pretutin
deni strigătul de indignare, au uneori
un parfum local şi o coloratură pre
cisă, n-au nimic global, e adevărat,
dar au cel puţin autenticitate şi
vorbesc întregii lumi, pentru că iniţial
ele se adresează cuiva anume, unui
anumit public, care poate vibra
recunoscându-si emotiile si neca
zurile, poate să se plângă pe �ine şi să
râdă de sine însuşi. Şi dacă, din
pornire, portretul schiţat e fidel,
lumea întreagă se va recunoaşte.
Pentru că universalitatea unui text
de teatru nu rezidă în locul unde
acest text a fost scris, ci în u mani
tatea care se degajă din el, în acui
tatea afirmaţiilor sale, în frumuseţea
structurii sale. Nu eşti mai universal
dacă scrii la Paris sau la New York
decât la Chicoutimi sau la Port-au
Prince. Autorii sunt universali atunci

A

2 7 m a rt i e 2 0 0 0

când, vorbind despre ceea ce cunosc
bine unui public care acceptă să se
vadă şi să se privească autocritic,
ajung, prin miracolul teatrului, da,
prin credinţa cu care scriu, prin sin
ceritatea pe care o investesc, să
descrie, să cânte sufletul omenesc,
să-i pătrundă toate tainele, să-i
dezvăluie întreaga bogăţie. Cehov
nu e universal pentru că e rus, ci pen
tru că are geniul de a descrie sufletul
rus, în care toate fiinţele u mane se
pot regăsi. Aşa se întâmplă cu toate
geniile şi chiar cu simplii autori buni
de teatru; fiecare replică scrisă de un
autor undeva în lume este prin defi
niţie universală dacă exprimă stri
gătul fundamental al Electrei: "Cum
să-mi încep acuzaţia? Cum să o în
chei? Ce să pun la mijlocul ei?"
Michel Tremblay

dramaturg, Canada
Notă biografică

Figură dominantă a teatrului que
bechez de la sfârşitul anilor '60, Michel
Tremblay s-a impus de asemenea ca
romancier, traducător, adaptator şi
scenarist.
În 1 964, piesa Trenul a fost distinsă
cu premiul 1 la Concursul Tinerilor
Autori de Radio - Canada. În acelasi
an Tremblay 1-a Întâlnit pe Andre
Brassard, regizorul care avea să-i

pună apoi În scenă aproape toate
piesele.
În 7 965, scrie Cumetrele. Piesa a fost
prezentată În premieră mondială la
Theâtre du Rideau Vert În 7 968 si a
cunoscut un succes răsunător, flind
jucată de mai multe ori la Quebec si În
străinătate. În 7 973 a fost repre
zentată la Espace Cardin din Paris şi a
fost considerată cea mai bună pro
ducţie străină a stagiunii respective.
Cumetrele a fost reprezentată cu mare
succes şi la Teatrul Odeon din Bu
cureşti, spectacolul pus În scenă de
Petre Bokor bucurându-se de o bună
apreciere şi În timpul turneului Între
prins În Canada. O altă piesă de Miche/
Tremblay cunoscută În România este
Albertine În cinci timpi, care a fost
reprezentată la Teatrul Naţional din
Târgu-Mureş, În regia aceluiaşi Petre
Bokor.
De şase ori bursier al Consiliului
Artelor din Canada, Michel Tremblay
a primit În cursul carierei sale peste
douăzeci de premii. Guvernul francez
/-a numit Cavaler al Ordinului Artelor
şi Literelor, apoi, În 1 99 1, Ofiţer al
acestui Ordin. A fost distins şi cu deco
�aţii canadiene.
In 1 987, revista pariziană "Lire" a
menţionat piesa Cumetrele la rubrica
"Biblioteca ideală de teatru", ca una
dintre cele cincizeci de piese pe care un
iubitor de teatru trebuie să le aibă, din
Întreaga istorie a teatrului.
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Ce răspund

confratii lui Brook
�

Confraţii ro m a n 1 a i l u i S h a kes pea re, m u lţ u m iţi s a u n u d e pro
pria pro d u cţie l itera ră, consid e ră că opera lor este cond a m nată,
d i n ca uza l i psei de i nteres a d i rectori lor de teatru şi a reg izori lor
pentru l iteratu ra naţio n a l ă d ia l ogată. Aceştia îl p referă pe şefu l
b reslei, pe S h a kespea re î n s u ş i , în versi u ne fi d e l ă sau moder
n izată . Si, pentru că note l e acestei tri steţi a u răzbătut d i n m a i
toate m elod i i le, a m c rezut că răs p u n s u l c e l o r acuzaţi poate
contri b u i la c l a rifica rea u n e i situaţii pe care, în vorbe, toată
l u mea o reg retă . În conti n u a re, câteva ră s p u n s u ri la o u n ică
întreba re:
Dra matu rg ii româ n i se p l â n g că nu s u nt j u caţi. Ce pă re re aveţi?

Ion Cojar, regizor
d i rectoru l
Teatrului Naţional d i n Bucu reşti
Nu e o problemă de azi-de ieri.
Nemulţumirea dramaturgilor auten
tici e legitimă. Ca situaţie generală,
sunt mai mulţi autorii nejucaţi decât
cei jucaţi. Deci, din punct de vedere
numeric, nemulţumirea e un fe
nomen cronic care, din timp în timp,
se acutizează şi devine temă de
anchetă. Mai cu seamă în ultimii ani,
teatrele nemaiavând obligaţia de a
"promova" dramaturgie contempo
rană, criza s-a adâncit. Iar nemul
ţumirea puţinilor dramaturgi rămaşi
după dispariţia lui 1. O. Sârbu, 1. O.
Şerban, Adrian Dohotaru, Marin
Sorescu, Tudor Popescu este justifi
cată. Se joacă foarte, foarte puţine
p iese româneşti contemporane.
In repertoriul Teatrului Naţional din
Bucureşti, a cărui menire principală
este aceea de a juca dramaturgie
românească, deopotrivă clasică şi
contemporană, s-au aflat în ultimele
trei stagiuni O. R. Popescu, Fănuş
Neagu, Lucian Chişu, Dumitru Micu,
Radu F. Alexandru, Tudor Popescu,
Vlad Zografi, Radu Gabriel, Nicolae
Mateescu, Dan Cojocaru şi urmează,
în această primăvară, Paul Ioachim,
Cristian Tiberiu Popescu, Dumitru
Solomon, Olga Delia Mateescu. Ceea
ce înseamnă că mai mult de jumătate·
din titlurile aflate pe afiş sunt piese
româneşti.
Şi, evident, ne menţinem în centi
nuare preocu parea pentru Pro
gramul de promovare a dramaturg iei
româneşti contemporane, pe care
l-am iniţiat în urmă cu doi ani.

Mircea Cornişteanu,
regizor
d i rectorul Teatr u l u i
"Sică Alexa ndrescu " d i n Braşov
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Trăim o vreme în care toată lumea se
plânge. Dacă admitem că dra
maturgii sunt şi ei oameni, îi putem
înţelege. Şi mulţi regizori se plâng de
faptul că dramaturgia românească
nu le dă satisfactie. Oare cine are
dreptate? Cred d şi unii, şi ceilalţi.

Regulile economiei de piaţă, pe care
încercăm să le deprindem, ne spun,
printre altele, că trebuie să învăţăm
să ne vindem marfa. Nemaiexistând
central izare şi nici obligativitatea
teatrelor de a pune în scenă, cu orice
preţ, piese româneşti, textele auto
htone intră în competiţie cu toate
celelalte texte. Eu cred că se joacă
destul de multe. Desigur, nu toate
sunt noi. Au apărut câteva nume de
dramaturgi contemporani (mă refer
la cei de după 1 990), unii dintre ei,
jucaţi chiar pe scenele cele mai
im portante (spre exemplu: Vlad
Zografi, Radu Macrinici, Andreea
Vălean, Horia Gârbea etc.). Dacă dra
maturgii ar încerca să fie mai persua
sivi, ei ar reuşi să determine, împre
ună cu teatrele, ca Ministerul Culturii
sau alte foruri să acorde înlesniri
instituţiilor de spectacol care joacă
piese româneşti, aşa cum se întâm
plă în mai toate ţările civil izate. Astfel
se încurajează producţiile autohto
ne. Atunci, situatia s-ar îmbunătăti.
Refuz să cred, în să, că vreun regizo r,
fie el şi cosmopolit, nu ar monta o
piesă românească ce s-ar intitula O
scrisoare pierdută, Jocul ielelor sau
Steaua fără nume.

Alexandru Darie,
regizor

Este un l ucru care s-a discutat foarte
mult în ultimii zece ani. Pe tema asta,
am asistat în colocvii la luări de
poziţie pro sau contra. Această
chestiune este, din punctul meu de
vedere, o pierdere de vreme. Nu cred
că s-a scris vreo piesă interesantă
care să nu fi fost pusă în scenă. Din
păcate, literatura dramatică contem
porană românească - comparativ cu,

în ultima vreme, Marea Britanie,
Irlanda, Germania - este, d u pă
părerea mea, extrem de săracă din
punct de vedere cantitativ. Sunt
foarte puţini dramaturgi români care
să fi depăşit nivelul de scriitură în
cheie simbolică, metaforică (modali
tate mostenită din trecut, când
lucrurile n u se puteau spune direct).
Teatrul românesc ar trebui să aibă
personaje adevărate, să istorisească
poveşti directe şi simple, să discute
problemele cele mai importante ale
comunităţii. Atunci, atât teatrele de
stat cât şi cele particulare, neînca
drate în sistem, ar monta, cu sigu
ranţă, asemenea spectacole. Iar dra
maturgia românească nu ar mai fi, ca
până acum, de sertar.

Şt�fan lordănescu,

reg1zor
d i rectorul Teatru l u i
.. Lucia Stu rdza B u la ndra "

În calitate de regizor, am montat de
multe ori dramaturgi români, ca de
exemplu D. R. Popescu şi Tudor
Popescu. Ca director de teatru, dacă
un regizor important vine cu o piesă
importantă, sunt gata să-i dau acor
dul pentru a o pune în scenă.

Mihai Lungeanu,
regizor

Am de ales între trei posibile răspun
suri: nu ştiu, nu pot să ştiu, nu vreau
să ştiu. Valabile, posibile, politicoase
toate. Şi totuşi... o dată pusă între
barea, nu te mai simţi liniştit până
când nu produci măcar o aparentă
desluşire. În cazul nostru, aş începe
prin a "deduce" (în sens financiar) un
procent semnificativ de realitate
indiscutabilă: dra maturgia româ
nească se joacă, în ceea ce are mai
valoros, sau mai spectaculos, sau mai
norocos. Alt adevăr (în acelaşi pro
cent) dovedeşte că nu se joacă "sufi
cientă" dramaturgie românească.
(Cine hotărăşte? Cine alege? Cine
propune? Care sunt motivele?)
Publicul este luat vreodată în seamă?
Există public sau doar spectatori
(plătitori)? Facem teatru. Facem
(şi/sau/numai) cultură? Cui ce-i tre
buie? ... Retorismu l unor astfel de
întrebări nu ne salvează de sărăcia
răspunsurilor reale. (Sărăcie care
îndeamnă la meditaţie mai abitir ca
întrebarea iniţială; oare numai "să
răcia" materială este de vină? Nu şi
sărăcia de duh?) În fine, al treilea
posibil adevăr (în procent serios şi el)
ne atrage atenţia asupra d rama
turgiei româneşti care nu se joacă
(deşi se scrie).
De ce?! Aici vor răspunde atât cei
https://biblioteca-digitala.ro

jucaţi, cât şi cei ne-j ucaţi. Îşi vor
răspunde şi vor continua să scrie.
Şi atunci dilema va rămâne nelă
murită. Pentru că cine are curajul de
a spune (direct) dramaturgului X că
dramaturgia românească de valoare
se joacă (şi să-i dea şi exemple), dar
că ceea ce el, X, propune nu are va
loare (deşi piesa e "bună", "contem
porană", "interesantă", "actuală", "cu
ritm" etc.) şi de aceea nu se joacă?
Un asemenea gest poate că nu i-ar
lămuri pe cei în cauză, dar le-ar folosi
celorlalţi, pentru a nu mai fi obligaţi
la anchete care încep cu "De ce?",
deşi răspunsul este cunoscut. Îmi
îngădui să repun în circulaţie una
dintre cele "321 de vorbe memora
bile ale lui Petre Tutea". La întrebările
fundamentale "de ce" şi "în ce scop",
aporetica rurală românească răs
punde: "D' aia".

Vasile Nedelcu,
regizor

De vreme ce sustin
· acest lucru, ar tre
bui să-i credem. Presupun, însă, că se
scrie mult mai mult decât s-ar putea
pune, practic, în scenă. Aşa că, înain
tea oricărei aprecieri valorice, nu pot
fi montaţi chiar toţi dramaturgii şi tot
ceea ce scriu ei.
Ca regizor, mărturisesc că nu am
prejudecăţi; dimpotrivă, citesc asi
duu şi ceea ce se publică, şi ceea ce
nu se publică, iar în ultimele două
stagiuni am reuşit să montez exclu
siv d ramaturgie românească con
temporană; orice text îţi poate oferi o
sansă în măsura în care e autentic;
contemporaneitatea poate fi un atu
în plus, cu condiţia ca ea să ţină de
axiologie, nu numai de data la care a
fost scrisă piesa.
Mi-aş permite să le dau un sfat dra
maturgilor: să încerce să fie, dacă nu
cât mai dramaturgi - ceea ce nu e
uşor -, măcar cât mai contemporani;
asta nu înseamnă numai a vorbi
despre prezent la timpul prezent, ci
şi a avea o atitudine, o percepţie în
interiorul contemporaneităţii. Orice
text poate fi dra maturgie rescris,
ceea ce se şi întâmplă de multe ori,
dar dacă el nu spune nimănui nimic,
decât poate doar autorului, asta e o
deficienţă de neremediat.
Sunt teatre care au programe de pro
movare a dramaturgiei tinere, dar
cred că nu e suficient: în spatele
acestora nu se află o cercetare atentă
a peisajului dramaturgie, ci, de cele
mai multe ori, ocazia de a monta un
autor sau altul. Poate, un efort con
certat al directorilor de teatru, secre
tarilor literari şi regizorilor, o definire
mai precisă a responsabilităţilor ar da
mai multă satisfacţie dramaturgilor
contemporani.
39
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Theodor-Cristian
Popescu, regizor
De ce se plâng dramaturgii români
că nu le sunt jucate piesele?
În primul rând, dramaturgii români
sunt poate singura categorie profe
sională care a trăit veşnic în capita
lism, căci s-a aflat, din toate tim
purile, chiar la ea acasă, în con
curenţă directă cu tot restul lumii
(dramaturgia universală clasică şi
contemporană, ba încă şi cea ro
mânească clasică). Să admitem, o
concurenţă absolut necruţătoare,
din care de multe ori, inevitabil, ai
noştri au părăsit arena învinşi.
În al doilea rând, li s-ar putea reproşa
regizorilor de teatru faptul că, în cele
mai multe cazuri, nu au curajul sau
energia necesară aducerii pe scenă a
unui text românesc contemporan
imperfect, dar care, prin transfor
mare în spectacol, I-ar ajuta mult pe
autor să-şi înţeleagă limitele, gre
şelile neîmplinirile şi să lupte pentru
a le depăşi. Ca un exemplu, amintesc
că, în cele două ocazii când am mon
tat piese româneşti noi, regizori

importanţi, la a căror părere ţin,
mi-au reproşat că mă risipesc pe
texte minore.
În al treilea rând, directorii de teatru
neavând, în cea mai mare parte, un
program (altfel decât declarativ), nu
au nici opţiuni clare în ceea ce priveşte
dramaturgia română contemporană.
Cu alte cuvinte, nu aleg aproape nicio
dată piesa pentru care să caute un
regizor, ci numai un regizor care să
monteze ceva. De aceea, o parte din
vină le aparţine şi lor.
În al patrulea rând, dramaturgii înşişi
au o parte însemnată (dacă nu chiar
cea mai însemnată) de vină. În socie
tatea spre care ne îndreptăm târîş
grăpiş fiecare se va lupta pentru
interesul propriu. Ce aşteaptă dra
maturgii de nu înfiinţează teatre sau
companii teatrale? Ce aşteaptă de nu
îşi atrag singuri fonduri pentru mon
tarea pieselor? Cred ei oare că se va
face coadă la uşa camerei lor de lucru
doar la zvonul că scriu o nouă piesă?
Bănuiesc că ar fi timpul să accepte că
fiecare trebuie să înveţe rapid să lupte
singur pentru afirmarea proprie şi să
nu aştepte mereu mâna providenţială.

În ultimul rând, dar nu la urmă, tota
litatea oamenilor de teatru din
România va înţelege, poate, într-o zi,
că o miscare culturală dinamică, ori
ginală n u poate exista în afara dra
maturgiei noi, originale. Vom avea
şansa de a deveni o cultură majoră
doar dacă vom formula răspunsuri
proprii, originale, la problemele con
temporaneităţii. Greu de crezut că
acestea se vor putea întâmpla, în
teatru, fără dramaturgii contempo
rani nouă.

Vlad Rădescu,

d i rectorul
Teatru l u i Nottara "
"

actor

Cine sunt aceşti d ra maturgi? N u
cunosc, încă, o facultate, cel puţin în
România, care să ofere diplome sau
licenţe de "dramaturg român". Din
păcate, întrebarea pe care mi-aţi pus-o
a devenit, pentru prezentul şi viitorul
teatrului românesc, un loc comun ...
un fel de "aruncat pisica" în curtea
teatrelor. Pare o culpabilizare a direc
torilor de teatru şi a regizorilor.
Teatrul "Nottara" nu e în căutarea
dramaturgilor, ci a pieselor probabile
a se juca astăzi, "la cumpăna mileni
ilor'', pentru a folosi, iar, un loc
comun. Poate că dramaturgii ar tre
bui ca, asimilând experienţa celor
jucaţi pe alte scene, să intre în teatru,
să lucreze cu - ordinea este aleatorie
- regizorii, secretarii literari, actorii
sau, cum e cazul Teatrului "Nottara",
chiar cu d ra maturgu l teatrului.
Rezultatul ar fi mai interesant, atât
pentru noi, care facem teatru seară
de seară, cât şi pentru spectator, care
plăteşte din propriul buzunar.

Livius Rus, actor
d i rectoru l
Teatru l u i Va l a h d i n G i u rg i u
Noi încercăm s ă n e facem datoria
faţă de d ra maturgia românească,
însă trebuie avut în vedere şi faptul
că în oraşele mici sunt necesare spec
tacole cu texte cunoscute, cu adresă
precisă spre un anumit gen de pu
blic. Prin urmare, trebuie să ţinem
cont că, la noi, cei mai mulţi specta
tori sunt elevi. Am dori să "acoperim"
întreaga programă şcolară, dar cu
mirare am aflat că abia de se mai studi
ază câte ceva despre Vasile Alecsandri,
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Horia
Lovinescu, Marin Sorescu şi mai
nimic despre Camil Petrescu, Mihail
Sebastian. Ca să n u mai vorbim de
contemporani. Ne-am propus însă să
realizăm în fiecare stagiune măcar un
0
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spectacol cu o piesă de Dumitru
Solomon. Anul trecut am pus în
scenă Transfer de personalitate, iar
acum am achiziţionat drepturile de
reprezentare pentru Ză pezile de
altădată. Dorim ca un student să-şi
pregătească examenul de licenţă cu
acest text.
Am mai avut în repertoriu Turnătorul
şi actriţa de Mircea M. Ionescu; este
posibil să-i montăm şi New York Bucureşti, reîntoa rcerea niciu nde,

însă deocamdată nu am găsit regizorul
dornic s-o pună în scenă. Am mai fi
vrut să realizăm spectacole cu piese de
Teodor Mazilu, însă ne-am izbit de pre
tenţiile exagerate ale moştenitorilor în
privinţa drepturilor de autor.
•

•
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Noi, geniile
cum câtăva vreme am avut
plăcerea să răspund la o
anchetă printre dramaturgi a
îndrăgitei reviste "Scena". După tim
pul legiuit de gestaţie tipografică,
iată că apar răspunsurile mele şi ale
altor nefericiţi luptători cu replica.
Titlul sub care eram adunati: "Ce mai
spun confraţii lui Shakespe.are".
Măi să fie! Când îl opreşti pe stradă
pe un fotbalist şi-1 întrebi: "Ce mai
zici, băi, Ronaldo?", apelul nu prea
pare pătruns de stimă şi consideraţie.
Adică, vezi dumneata, şi noi scârţa
scârţa pe hârtie, cu modele orgo-

A
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Universale ...
lioase în minte! Câţi actori a r
răspunde l a o anchetă intitulată "Ce
mai fac confraţii lui Laurence Olivier"
dacă ar şti dinainte titlul?
Aici ridic o mică obiecţie de formă:
dacă ştiam genericul anchetei, în
speţă chestia cu "confraţii", altfel
răspundeam. Mai apăsat. Aşa, ca să
se vadă că noi, geniile universale,
de-alde Shakespeare şi ai lui, ne pri
cepem să scriem. Dar n-am ştiut... şi
pentru că n-am ştiut, o să devin .
de-acum foarte circumspect. Dacă
mâine-poimâine dau un interviu şi-1
văd la gazetă cu supratitlul, împru-

areplici

Ronaldo
rietenul ş i mult-simpaticul nos
tru colaborator Horia Gârbea
pare surprins de titlul dat de
noi anchetei la care au răspuns dom
nia sa şi alţi autori dramatici în legătură
cu starea şi destinul dramaturgiei
româneşti contemporane: "Ce mai
spun confraţii lui Shakespeare". Autor
cu mult haz, Horia Gârbea si-a
· sus
pendat brusc simţul umorulu i când a
luat cunoştinţă de titlul nostru, pe care
l-am dat, evident, post-festum şi cu
intenţii exclusiv "comerciale", nicide
cum, Doamne fereşte, ironice. La urma

P
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mutat din dramatugie, "Avem şi noi
faliţii noştri!" sau "Reacţiunea a prins
iar la limbă"?
Supratitlu l cu pricina mi-a dat însă şi
o idee genială, pe măsura unui con
frate de-al lui Shakespeare. O să pân
desc până când vreun coleg de
breaslă o să aibă o piesă montată la
Ploieşti, o să-i iau un interviu serios şi
o să-I public în "Scena" cea dispusă
la ghiduşii cu supratitlui "Mangafaua
pleacă mâine la Ploieşti". Abia aş
tept!
Horia Gârbea

Shakespeare

urmei, confrate cu Gârbea şi cu Shake
speare sunt şi eu. Nu mă recunosc însă
masochist, ca să-mi dea satisfactii
secrete auto-zeflemeaua sau auto
băşcălia. Cât priveşte exemplul cu "Ce
mai zici, băi, Ronaldo?" este, îmi pare
rău, Horia dragă, un fel de nucă într-un
fel de perete. Orice dramaturg con
temporan ar fi avut motive să se
îndoiască de buna-credinţă a cuiva
care I-ar fi abordat cu "Ce mai zici, băi,
Shakespeare?" (Cunosc un dramaturg
de azi - şi de ieri! - care s-ar fi simţit
chiar jignit, dar asta numai fiindcă se

consideră mai mare decât Shake
speare.) Celelalte exemple date de
Gârbea (precum "Avem şi noi faliţii
noştri" sau "Reacţiunea a prins iar la
limbă") sunt tot atâtea nuci în tot
atâţia pereţi. Vei mai constata, dragă
Horia, că, pentru a face subiectul mai
atractiv pentru cititori, am intitulat
ancheta pe aceeaşi temă, a dra
maturgiei, cu regizori şi directori de
teatre: "Ce răspund confraţii lui Brook".
Deranjează?
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Livi u Pa n c u :
"Am fost un

''
aventurier

Liviu Pancu a absolvit Academia de Teatru şi Film din Bucureşti în 1 99 1 la
clasa Sandei Manu. A fost actor-colaborator la Teatrul Naţional din
Bucureşti, la Teatrui "Bulandra", la Trupa de Dans Contemporan "Orion", la
Teatrul Odeon, asistent universitar la Acade mia de Teatru şi Film din
Bucureşti, lector universitar la Universitatea Hyperion, coordonator şi
membru al echipelor ArtSchool U N ITER (la Casele de copii nr. 4 şi nr. 7,
"Sfântul Paul", "Sfântul Iosif", "Pinocchio"), "Clinic Clown"-UN ITER, profesor
de Arta actorului la Liceul de artă "Dinu Lipatti", asistent universitar la
Universitatea Ecologică, actor la teatrele " Ion Creangă, "Excelsior", cola
borator al Clubului de jazz "Green Hours", membru-fondator al Fundaţiei
culturale "Scena".
in 1 998, este actor la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş (unde joacă în
I nviere de Lucian Blaga, regia: Anca Bradu, Păţa nia l u i Arlecchi no, regia:
Mona Chirilă, lnes de Castra, regia: Mihai Lungeanu) şi lector universitar la
Universitatea de Teatru din Târgu-Mureş.
A întreprins acţiuni de binefacere în aziluri, case de copii, penitenciare.
A fost coordonator al unui curs de Arta actorului la Liceul "lon Neculce" şi
în cadrul unei lucrări de art-terapie (interacţiunea actor-copil), program
susţinut de Fundaţia "Principesa Margareta".
A jucat în filmele Cine a re d reptate, regia: Alexandru Tatos, Un bulgăre de
humă, regia: Nicolae Mărgineanu, Extemporal la d i rigenţie, regia: Nicolae
Corjos, Dru meţ în calea l u pilor, Dreptatea, regia: Andrei Blaier. A avut
numeroase apariţii la radio şi televiziune.

p

-am născut la Roman, judeţul
Neamţ, la 5 mai 1 968, sunt
Taur cu ascendent în Leu. Am
terminat un liceu de materiale de con
strucţii (mecanică), unde rămâneam
mai tot timpul corigent la matematică
şi chimie... Am făcut karate, desen
artistic, orientare turistică, am luat
parte la serbări cu obiceiuri
tradiţionale româneşti: "Cerbul şi
vânătorul", Groza din "Banda lui
Groza". Mă pasionau ritualurile, dan
sul. Am avut un "bac" chinuitor, cu
rezultate groaznice. Am fost un aven
turier. Bunicul meu era preot. Am
încercat să duc tradiţia mai departe.
M-am şi lansat în acţiuni pentru a fi
preot, ucenic în ale diaconiei, dar toate
acestea m-au ţinut până când mi-am
dat seama că nu toti' oamenii care slu
jesc în acest spaţiu sunt cum par a fi.
Pentru un tânăr cum eram eu, a fost
prea mare dezamăgirea. Eram ne
astâmpărat, am fugit de acasă, am
ajuns la Petroşani, unde am fost miner.
"Bântuiam" prin Bucegi, Ceahlău,
Vatra Dornei, Moldova, spre Harghita ...

M

Cum ai reuşit să intri la Institut?

Contrar tuturor aşteptărilor! Din 1 50
de candidaţi pe loc. N-am avut pile, a
fost numai destinul. Am intrat primul,

�
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cu media 7,35. Cartea mea de muncă
începe la Odeon, unde m-a adus Vlad
Mugur, şi primul rol a fost în La
ţigănci. La TNB m-a adus Miriam
Răducanu, care a lucrat cu mine,

Jocuri pe teme de jazz, Carmina
Burana. Artistă, pedagog, iniţiator,

m-a şi "construit", după ce m-a for
mat ca dansator Ioan Tugearu şi mai
apoi Mihaela Santo, în Tunelu l de la
Teatrui "Bulandra".
Mi-ai fost şi mie profesor, la Univer
sitatea Ecologică din Bucu reşti.
Ceea ce m-a frapat la cursurile tale a
fost faptul că făceai un fel de... ped
agogie-psihologie, la o materie nu
mită Mişcare scenică şi expresie
corporală! Erai unul dintre profe
sorii noştri preferaţi, a l ături de
Ileana Berlogea, Victor Ernest Ma
şek, Constantin Codrescu, Vlad Ră
descu, Costin Anghel...!

Am făcut o analiză a improvizaţiei, a
antrenamentului expresiei corporale,
în cadrul catedrei. Am intenţionat să
pun scena pe primul plan, am "spart"
regimul pedagogiei. Mi s-a spus că
am stofă de pedagog şi formaţiune
de actor. Sunt un arlechin super-pro
fesionalizat. Am fost clovn în toate
casele de copii, unde am încercat
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resocializarea acestor defavorizaţi
printr-o metodă de art-terapie, inter
acţiunea actor-copil.
Pentru Târgu-Mureş revenirea ta a
însemnat mult. Ce a reprezentat ea
pentru tine?

Am fost la Veneţia cu personajul
Arlecchino din spectacolul Lianei
Ceterchi, de la Teatrul Mic din Bu
cureşti. Am venit la concurs vara tre
cută, pentru că auzisem că Târgu
M u reş avea să devină o "a doua
Craiovă". Am luat cu nota 10 concur
sul, am sperat că voi fi folosit la maxi
mum, şi acest lucru nu s-a întâmplat.
Nu pot să stau şi să fac, o dată la nu
ştiu cât timp, teatru. De predat şi de
organizat, asta făceam şi la Bucureşti.
Mi-aş dori să "curgă sânge" din mine
şi să fiu pe scenă. Dar n-am fost
exploatat. Eu am terminat Institutul,
cu specializarea în teatru realist psi
hologic. N-am făcut numai gimnas
tică. La Bucureşti am predat şi actorie,
aici am doar patru ore la Antrena
mentul expresiei corporale. Nu m-au
cerut, n-au avut nevoie de mine. Am
montat o piesă, la secţia maghiară, la
Institut, la anul IV - Cele trei nopţi ale
unei iubiri (o dramă muzicală despre
Budapesta anilor '40, în timpul celui
de-al doilea război mondial) -, unde
am făcut şi regie, şi mişcare scenică.
La Teatrul Naţional, la secţia română,
cea mai mare realizare a mea a fost
rolul din Păţania lui Arlecchino, pen
tru care s-a muncit enorm şi specta
colul a fost... îngropat.
Ştiu că ai fost în străinătate.

Am fost în Germania, la Stuttgart, cu
o invitaţie care a ajuns după trei
patru ani de zile, la un spectacol al
Teatrului "Bulandra", care nu s-a mai
jucat de atunci, şi a fost cerut: Tunelul
de Ernesto Sabato, unde am jucat şi
am dansat alături de Răzvan Mazilu.
Am mai fost în Ungaria, într-o locali
tate de lângă Balaton, într-o tabără
de creaţie, unde am montat Electra,
în colaborare cu un regizor din
Budapesta. Un schimb de experienţă
de două săptămâni şi jumătate, între
copii români şi unguri, cu profesori
de istorie, literatură, istoria teatrului.
Pentru Naţionalul din Târgu-Mureş
ai vreun proiect?
Am început, la Bucureşti, Doi pe un

cu Mihaela Rădescu şi trei
perechi de balerini, un spectacol de
text, mişcare, jazz, şi vreau să fac
spectacolul la Târgu-Mureş, într-o
sală mică şi în spaţii neconvenţionale.
Vreau să "ies" cu el în aprilie. Mai
pregătesc, pentru vară, turnee cu
spectacole pentru copii şi tineret:
Cocoşelul neascultător al l u i Ion
Lucian şi Farsa jupânului Pathelin,
un text de autor anonim. Seara să se
termine cu o discotecă, jocuri, con
cursuri, divertisment en-gros, ca un
eveniment cultural.
balansoar,

Cum întâmpini "Anul Eminescu"?

Cu un mega-show "Eminescu", pe
care-I voi realiza cu ajutorul comparti
mentului de cultură al Primăriei
Târgu-Mureş. Sunt doritor, până în
măduva oaselor, să joc. M-am îndră
gostit de Târgu-Mureş şi am căutat,
prin toate proiectele mele, să-i ofer
înţelegerea a ceea ce înseamnă iden
titatea oraşului. Mi-aş dori ca oamenii
să fie pozitivi şi să încerce să rezolve
problemele nestând să critice, ci, pur
şi simplu, făcând. La Bucureşti am
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lucrat, pe lângă art-terapie, şi reclame
pentru firme şi agenţii de publicitate.
Nu ştiu câţi au avut această expe
rienţă. Ăsta e răspunsul meu pentru
toţi cei care se întreabă: "De ce tocmai

Liviu Pancu le face pe toate?" Pentru
că e mai profesionist decât alţii (la
organizări şi la regii de evenimente) ...!
Ioana Florea

al uri

Inca u n pas către

Europa

i n te rvi u c u C o n sta n t i n C h i ri a c,
d i recto r u l Festiva l u l u i I n te r n a t i o n a l d e Tea t r u d e l a S i b i u
1

Peste două luni, între 27 mai şi 4
iunie, Sibiul va găzdui tradiţionalul
festival. Care sunt acum circum
stanţele organizatorice şi direcţiile
programatice ale acestuia?

Patronajul UNESCO, după programul
"Confluenţe europene" din 1 998, şi
mai ales faptul că suntem parte direct
implicată în organizarea şi desfăşu
rarea programului "Europa - un patri
moniu comun", ne-au făcut să regân
dim perspectiva renaşterii spirituale a
Sibiului şi pe aceea a redresării sale
economica-turistice prin intermediul
artei şi culturii. În acest scop, festivalul
îşi corelează numeroasele sale acti
vităţi, din cele opt secţii componente,
cu alte manifestări cultural-artistice,
cum sunt Festivalurile Internationale
de jazz, folclor şi fotografie a rtistică,
Târgui olarilor, Zilele culturii româna
germane etc. Pentru toate acestea, am
lansat nu numai invitaţii către impor
tante foruri şi instituţii de specialitate,
ci şi oferte adresate marilor agenţii tu
ristice din Europa şi din toată lumea.
Care sunt premisele financiare ale
organizării festivalului?

Deoarece festivalul - asezat
la această
'
ediţie sub emblema "alternative" este circumscris educaţiei şi democra
ţiei, cu un accent deosebit pe for
marea intelectuală si culturală a tinere
tului, am obţinut u n larg acces la fon
durile conferite mai ales programelor
de acest tip de către organismele
europene. Desigur, nu stăm cu braţele
încrucişate aşteptând aceşti bani. Pe
lângă workshop-urile devenite tradiţio
nale, în festival va exista o sectiune de
lucru a tinerilor regizori cu studenţii
actori, pe texte din dramaturgia ame
ricană contemporană. Acelaşi lucru,
dar cu regizori şi studenţi americani, se
va petrece la Richmond, materialul
dramaturgie constând însă în texte
româneşti noi, încă nejucate. Tot
odată, prin parteneriatul creat între
Catedra de artă teatrală de la Uni
versitatea "Lucian Blaga" din Sibiu şi
câteva importante şcoli de teatru din
S.U.A., Anglia, Franţa şi Finlanda, am
convenit ca studentii nostri, în urma
unui stagiu efectuat acolo, să dobân
dească licenţă dublă, ca şi studenţii din
acele şcoli care vor face un stagiu de
pregătire la Sibiu.

Să revenim la ediţia 2000 a Festi
valului Internaţional de la Sibiu. Care
sunt noutăţile?

Prima ţine de cooptarea nemijlocită a
Teatrului "Radu Sta nea" printre factorii
organizatorici, ca urmare a faptului că,
prin concurs, de la 1 ianuarie am deve
nit şi directorul acestei instituţii. Pe
această scenă se vor juca spectacolele
cu Viaţa e vis de Calder6n de la Barca
şi cu un text italian, Tango monsieur,
iar la secţia germană, Intrigă şi iubire
de Schiller, cu o actrită
' din Germania în
rolul principal. Va fi şi un spectacol în
decor exterior, Castelul după Kafka, în
montarea lui Tompa Gabor. Sunt per
fectate deja şi două coproducţii, una
cu Ukrainian Culture Foundation şi cu
"Akroama" din Scandinavia, pentru
ldiotul, în care joc rolul Rogojin, şi un
proiect multinaţional cu Argonauţii
2000, spectacol reunind participarea
Institutului de Teatru Mediteranean, a
Festivalului Internaţional de la Du
brovnik şi a numeroase ţări medite
raneene. Sperăm să realizăm şi mon
tarea unui scenariu foarte ambitios,
o
'
«istorie originală a alatrelor», în vi
ziunea lui Silviu Purcărete. Desigur, e
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posibil ca nu toate aceste manifestări
să fie gata sau să dobândească "avizul"
calitativ care să le trimită automat pe
scena festivalului.
Numiţi-ne cele mai atractive puncte
de pe afişul său, aflat acum sub sem
nul certitudinii.

M-aş opri la spectacolul-fan ion al stagiu
nii trecute din Rusia, Aşteptându-1 pe
Godot de Beckett, în interpretarea unei
minunate trupe din Sankt-Petersburg,
la companiile "Denis Tricote" şi "Theâtre
de la Toupine" din Franţa şi la o altă
companie valoroasă, "1 980", din
Japonia. Vom mai avea o reprezentaţie,
·
ro>.J-I'I�
Ifli""
l�
u

deja celebră, cu Shylock, în inter
pretarea actorului englez Gareth
Armstrong, dar şi un spectacol modern
oferit de trupa Young Vie, a poi o copro
ductie de teatru-dans oferită de Hebbei
Theater din Germania şi de Platforma de
dans catalan, precum şi o surpriză,
sperăm, fericită: coproducţia noastră cu
compania berlineză "Kain-Karavan" (o
trupă renumită prin spectacolele sale, în
care foloseşte cu mare succes efecte
pirotehnice) pe un scenariu despre
menirea purificatoare a focului. La aces
tea se adaugă spectacolele româneşti
cu Iluzia comică de la Teatrul de
Comedie, Saragosa - 66 de zile, realizat

de SMART şi Teatrul Odeon, spectacolul

Mozartissimo al trupei "Oieg Danovski"

din Constanţa, pregătit de Gigi
Căciuleanu, şi, acum în fază de proiect,
spectacole semnate de Vlad Mugur,
Tompa Gabor, Silviu Purcărete şi
Alexander Hausvater. Toate acestea vor
avea parte nu numai de prezenţa unor
prestigioşi manageri şi directori de fes
tivaluri internaţionale, ci şi de privirile
avizate ale reprezentanţilor revistelor de
teatru din lume, invitate cu acest prilej la
Sibiu, în cadrul unui veritabil "congres"
mondial al criticilor.
Ion Parhon

Î1 1 um e

O Întâmplare

providenţială
a sfârşitul anului trecut, actriţa
Genoveva Preda a fost în turneu
în Franţa .cu Legendele româ
neşti. La Lyon, actriţa şi-a susţinut
recitalurile în faţa copiilor şi ado
lescenţilor din colegii şi şcoli, dar şi a
membrilor unor asociaţii culturale,
fundaţii, centre de cercetare a litera
turii pentru tineret etc.
Surpriza a venit de la o întâmplare
providenţială. După spectacolele de la
Bar le Duc, Genovevei Preda i-a fost
prezentat un domn pe nume Philippe
Lerat, profesor de filosofie la Institutul
universitar de formare a profesorilor şi
care 1-a cunoscut personal pe Emil
Cioran la Paris, cu puţin timp înainte ca
ilustrul om să se îmbolnăvească.
Povestindu-i despre proiectul specta
colului ei închinat lui Cioran, pe care îl
pregăteşte încă din 1 998, împreună cu
prestigioasa traducătoare Irina Mavro
din, Cavaler al artelor şi literelor din

L

Franţa şi preşedinte al "Asociaţiei pri
etenilor lui Emil Cioran", profesorul
francez a dorit pe loc să cunoască un
fragment din spectacol. Impresionat,
el a insistat apoi ca Genoveva Preda
să-i depene întreg firul acestui discurs
artistic inspirat din opera lui Cioran,
din interviurile şi din studiile con
sacrate filosofului de Gabriel Liiceanu.
"Rezultatul a fost neaşteptat şi năuci
tor, spune actriţa. Am fost invitată să
susţin, în avanpremieră, acest specta
col, sub titlul O întâlnire cu Emil
Cioran, în faţa studenţilor şi a cadrelor
didactice de la Institutul universitar de
formare a profesorilor din Bar le Duc.
Un curaj nebun m-a îndemnat să
accept. În seara zilei de 1 3 decembrie
1 999, sala de muzică a Institutului era
arhiplină, dar şi foarte intimă, caldă,
primitoare. Însoţite de muzica lui
Mozart şi a lui Bach (preferinţele lui
Cioran), mai întâi pasajele de aprigă

Bursa de Spectacole de la Sibiu invită producătorii, toate
instituţiile de spectacol de stat şi private, teatre, filarmonici,
opere, o perete, trupe de rock, jazz, pop, balet, dans, etc., la
singura piaţă profesionistă de spectacole din România.
Membră a Retelei
EurAAm - Bourse, Bursa de la Sibiu oferă
'
cadrul speciai izat prin care orice produs artistic poate fi pro
movat pe pieţele externe. înscrieţi-vă din timp pentru cata-
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confruntare cu Dumnezeu, apoi ace
lea - atât de imprevizibile, de adânci,
de cutremurătoare şi de fascinante în care filosoful vorbeşte despre pu
terea rugăciunii de a-1 crea pe Dumne
zeu şi despre şansa de a-1 descoperi în
toiul disperării, ori despre singurătate
(«Teologia n-a putut încă elucida cine
e mai singur: Dumnezeu sau Omul?»)
au fost primite cu linişte, dar şi cu o
emoţie menită a-mi strecura în suflet
încredere, bucurie, lumină".
1. P.

logul ce va publica toate informaţiile dumneavoastră, infor
maţii ce vor intra în toate băncile de date din lume pentru
vânzarea-cumpărarea produsului artistic. Fişa de înscriere şi
alte informaţii vă stau la dispoziţie la adresa:
Bursa de Spectacole de la Sibiu
Str. Mitropoliei nr. 30.
Tel: 069/2 1 0446, fax: 069/2 1 1 494
e-mail: sibfest@artlover.com
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Eminescu Shakespeare

Proiectul

Convo rb i re cu Ve ro n i ca Focşe n ea n u ,
p rofesoa ră d e e n g l eză l a l i ceu l " 1 . L. Ca ra g i a l e "
continuaţi munca profesorului Le
on Leviţchi, care, prin remarcabilele
sale traduceri, a reuşit să familia
rizeze publicul românesc cu multe
piese shakespeariene?

Proiectul este o cinstire adusă mare
lui dra maturg şi, în acelaşi timp,
tuturor celor care au trudit la tăl
măcirea lui în limba română, inclusiv
tatăl meu. Dar astăzi, poate mai mult
ca oricând, într-o lume care parcă nu-şi
găseşte reperele, Shakespeare este o
certitudine, un termen de referintă, o
ofertă de valori autentice.
Aş vrea să fac o corectură, însă:
proiectul se intitulează "Eminescu
Shakespeare". Îi sărbătorim împre
ună şi separat - îi apropie idei, teme,
lumea de imagini etc. Colegiul Na
ţional "1. L. Caragiale" intenţionează
să publice "Scrisori către Eminescu şi
Shakespeare", un volum conţinând
gânduri ale adolescenţi lor despre cei
doi titani. Avem în proiect şi o
"paradă" a personajelor shakespea
riene, plantarea unui tei şi a unui pe
tec de grădină elisabetană, o seară
cu muzică elisabetană, o expoziţie de
carte cu lucrări, traduceri, critică a
operelor celor două personalităţi.
Pregătim un spectacol în limba
engleză, "Shakespeare - profesorul",
bazat pe texte din piesele sale.
Actorii vor fi nu numai elevi, ci şi pro
fesori de limba engleză (ba chiar şi de
franceză sau germană, care vor recita
în engleză ...). precum şi membri ai
Consiliului Britanic. Vom avea invi
taţi, sperăm, de la Centrul Shake
speare din Stratford-upon-Avon.
·

indelu ngata experienţă didactică
v-a oferit, probabil, prilej u l să
descoperiţi că a fi u n bun dascăl în
seamnă a fi şi un bun actor. Specta
colu l de teatru v-a ajutat să vă
înţelegeţi a ltfel viaţa şi profesia?

Dacă ar fi să-I citez pe Shakespeare "Ali the world's a stage ...", "Întreaga
lume e o scenă ..." - suntem actori şi
regizori, în acelaşi timp, şi învăţăm
mereu, fără sufleor. Dar, fără îndoială,
profesorul împărtăşeşte din expe
rienţa actorului - trebuie să iubească
ceea ce face, să-şi cunoască "pu
blicul", să-i înţeleagă reacţiile, să-şi
stăpânească vocea, gesturile, emo
ţiile, să lase deoparte problemele
personale atunci când se înfăţişează
dinaintea lui şi, nu în ultimul rând,
să-I respecte. Mergem la teatru pen
tru că ne fascinează felul în care o
"felie" de realitate pare să se des
făşoare chiar în faţa ochilor noştri,
făcându-ne părtaşi la acel "timp pre
zent perpetuu", cum îl numea Thorn
ton Wilder, obligându-ne să obser
văm, să comunicăm, să ne implicăm
şi, de ce nu, să învăţăm ... în acelaşi
timp, ca dascăl, aş vrea să cred că
sunt m u lţi spectatori care citesc
piesa înainte de a o vedea jucată,
spectacolul devenind astfel o confir
mare, o infirmare sau, poate, o sur-

priză. Oricum, acesta este sfatul pe
care-I dau elevilor mei - familiar
izarea cu textul înainte de vizionarea
spectacolului. Este extrem de impor
tantă înţelegerea cuvântului şi a
lumii de imagini, mai întâi cu ajutorul
fanteziei, apoi supunerea acestei
înţelegeri la proba "pe viu" - re
ceptarea transpunerii textului de
către o întreagă echipă: regizor,
actori, scenograf etc. Lucrul acesta
este cu atât mai important în cazul lui
Shakespeare (care, la limba engleză,
este studiat în fiecare an de liceu).
Recomandarea merge chiar mai
departe: piesa, citită şi apoi vizionată
ca spectacol, trebuie reluată ca text.
Există atâta bogăţie de sensuri în
fiecare vers shakespearian ... Iar pen
tru cei care pot şi vor, recomand
vizionarea mai multor reprezentaţii
cu aceeaşi piesă, sub bagheta acelu
iaşi regizor. Să nu uităm că nu există
două reprezentaţii identice, şi fiecare
participare a noastră este într-un fel
unică şi irepetabilă.
Ştiu că sunteţi i mplicată, ca profe
sor de l i mba engleză şi ca pre
şedinte al Uniunii Vorbitorilor de
Limbă Engleză, într-un proiect de
anvergură intitulat "Shakespeare Omul Mileniului". Vă propuneţi să
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Consideraţi că în societatea româ
nească actuală profesiunea de
dascăl este legată de hazard sau de
vocaţie?

Dacă intervine hazardul, eu nu l-aş
mai numi dascăl. Dascăl adevărat nu
poţi fi decât prin vocaţie. Fără che
mare poţi ajunge, în cel mai feri�it
caz, un funcţionar conştiincios. In
ciuda a tot ceea ce se spune astăzi
negativ la adresa celor tineri, cred că
45
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pot fi astfel mai stăpâni pe ei în faţa
problemelor vieţii. Englezii fac de
mult acest lucru în şcolile lor.
Din fericire, la Colegiul Naţional "1. L.
Caragiale" a existat întotdeauna o
anumită efervescenţă teatrală, sus
ţinută de profesori şi elevi entuziaşti.
Chiar de anul trecut echipa de teatru
a obţinut premiul "Caragiale", iar pre
miul pentru cea mai bună inter
pretare masculină a revenit elevului
Alexandru Mihail, despre care cred că
vom mai auzi în lumea teatrului. Pe

scena liceului - care poartă, parcă
prin predestinare, numele marelui
nostru dramaturg - au jucat, cuprinşi
şi atunci de febra oricărui spectacol
autentic, fostii lui absolventi llinca
Tomorovea � u. Vlad Rădesc �. Euge
nia Maci, Simona Măicănescu, Car
men Trocan, Ştefan Bănică-junior.
Personal, am avut bucuria să coor
donez spectacole în care au jucat
Irina Movilă sau Dorina Chiriac...

Oare, cum?

totuşi să o readucă "la ordine" imediat
ce aceasta încearcă să depăşească
limita pe care i-o îngăduie.
Alina Hristea a ţinut să dea o persona
litate pronunţată Efimiţei, interpretată
de Ileana lurciuc. Devenită zglobie ne
vastă de om cu pretenţii de analist
politic, aceasta simte nevoia de a pre
lua atribuţiile soţului şi îşi joacă
mitocănia cu forţată candoare.
Apariţia Saftei, interpretată de Mona
Erhan, introdusă în scenă de-a buşilea
prin gura sobei, _ (care-i slujeşte lui
L�onida şi de tribună parlamentară),
completează tabloul straniu al perso
najelor.
Din păcate, din prea mare grijă de a nu
fi spus destul este pierdut din vedere
spectatorul, căruia i se ia totul pentru a
nu i se da decât o altă imagine a hao
sului contemporan pe care, de fapt, o
poate găsi oriunde în afara teatrului şi
pentru care nu ar avea nevoie să
plătească bilet de intrare. Montarea mi
se pare că merită să fie discutată pen
tru că pune sub semnul întrebării ros
tul acestei cutii cu iluzii care este
teatrul. Scopul lui este neîndoielnic
acela de a arăta greşeala şi a căuta să o
vindece. Dar, după spectacolul acesta
te întrebi: oare, cum o face?

marea majoritate a elevilor noştri - şi
nu mă refer numai la liceul nostru sunt minunaţi. Dacă profesorul nu-i
descoperă ca atare, înseamnă că încă
mai are de pus la punct comunicarea,
empatia, sensibilitatea ... - puncte
comune cu actorul, nu ? Aş vrea să vă
împărtăşesc un gând: sunt absolut
convinsă că în şcoală ar trebui intro
duse ore de artă dramatică, deoarece
copiii noştri trebuie să ştie şi să
înveţe că se pot exprima şi altfel, că
se pot descoperi şi autodescoperi, că

ontarea începe în ritmurile
vioaie ale muzicii populare
românesti, ce fac să tresalte
perdelele colorate de după care apare
chipul unui presupus preşedinte, se
condat de consoartă şi de telefonul
mobil. Regia i-a aparţinut Alinei Hris
tea care, cu Conu' Leonida faţă cu
reacţiunea, se află la primul său spec
tacol pe scena Teatrului de Stat din
Oradea. Actiunea scenari u l u i con
struit de reg izoare se desfăşoară pa
ralel cu cea indicată de textul lui Ca
ragiale, pe care-I aduce în contempo
raneitate, cu referiri la evenimente
politice curente (revoluţia din 1 989,
deplasarea preşedintelui la Washing
ton, întâlnirea cu Bill Clinton). Insera
rea prea multor fraze preluate de pe
scena politică strică unitatea piesei şi
face aproape de neînţeles povestea
pe care o conţine.
Prezenta în scenă a unui bust amintind
de zâ m betul unei personalităţi po
litice, trandafirii aruncaţi cu dezin
voltură, repetarea obositoare a unor
fraze de genul: "Noi facem politică cu
tristeţe, pentru că facem politică pen-

M

tru ţară" duc la o politizare exagerată a
spectacolului. Rezultatul este un hibrid
în care se scandează "Re-pu-bli-ca", se
cochetează pe rând cu lliescu şi Cons
tantinescu şi se pomeneşte de un Gari
baldi (cine o fi fost ăsta?) şi de o lege
de murături. Transformată din "ipo
hondrie" în obsesie şi coşmar, preocu
parea lui Leonida pentru politică nu
mai amuză, ci consternează.
Dacă decorul susţine destul de bine
ideea spectacolului, costumele şi
recuzita o contrazic. Există şi ruperi de
ritm. Pare firesc ca doi oameni de la
periferia societăţii să locuiască într-o
cameră căptuşită cu cartoane, dar
deloc firesc ca ei să poarte bluziţe de
un alb imaculat şi să doarmă în aşter
nuturi scrobite.
Momentele de intimitate ale cuplului
sunt cam fără perdea - Leonida şi
Efimiţa sunt surprinşi de "rivoluţie" în
toiul îmbrăţişării conjugale. Este de
remarcat totusi buna coloană sonoră
care susţine spectacolul.
George Voinese creează un Leonida
1 complexat, isteric, foarte drăguţ şi
1 îndatoritor cu soţia, pe care nu ezită

M ih nea Paraschivescu

Nina Mocanu

Teatrologie 1

·ca sălii

��

Spectatorul
eatrul "Nottara", o seară obiş
nu �tă, de spectacol. înai�te de
a 1ncepe reprezentaţ1a, un
puşti în jur de zece ani se strecoară
pe unul dintre scaunele libere din
spatele meu. Este cam flenduros, dar

T
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descheiat la haină

nu în chip ostentativ; se poartă stilul

casual. Montarea începe şi el o

urmăreşte absorbit, cu coatele spriji
nite pe spătarul din faţă. La fel de dis
cret cum venise copilul, o mână
dibace de plasatoare, care părea că a
https://biblioteca-digitala.ro

mai făcut acest gest cel puţin o dată,
îl trage afară. Puştiul, docil şi cu un
aer vinovat, se lasă "furat". Ştia că va
fi prins.
Finalul aceleiaşi producţii. Mă ridic să
plec, deşi încă se mai aplaudă. Cineva

bate din palme asurzitor. Mă uit:
într-adevăr, persoana este de-a drep
tul transportată. De aproape, îndrep
tându-mă spre ieşire, îl văd mai bine.
Tot nu s-a oprit. Priveşte fix în
direcţia scenei şi are o căutătură
����

foarte "spăimoasă": tulburarea i se
citeşte de la o poştă. E congestionat
la faţă, se zguduie din tot corpul, iar
cercelul din ureche îi bălăngăne
caraghios în ritmul aplauzelor. E la
vârsta adolescenţei şi seamănă uimi-

tor cu cei de vârsta lui, care ascultă
hip-hop. Poate e chiar unul dintre ei.
Mă gândesc, nu ştiu de ce: uite, un
viitor actor.
M iron a Hărăbor

alternativ

Cuvântul
care
"anumită parte" a publicului
nu merge la teatru pentru
spectacol, ci de dragul textu
lui. Sunt cei care se simt jigniţi şi
suferă alături de dramaturg atunci
când piesa este forfecată ori răs
tălmăcită, când se face slalom printre
unele replici şi sunt ignorate altele,
când se dă, helas, prea puţină atenţie
cuvântului, dar importanţă maximă
imaginii, luminii, culorii etc.
O mică strângere de inimă or fi avut şi
poeţii generaţiei '90, îndreptându-se
către Muzeul Literaturii Române ca să-şi
vadă "înscenate" versurile. Le-a trecut
însă, de îndată, şi au început să zâm
bească larg. Silvia Codreanu, actriţă la
Theatrum Mundi, a avut curajul să
facă atât selecţia poeziilor - în jurul
aceleiaşi teme, prezenţa feminină, şi
sub titlul Mai frumoasă cu două
degete decât orice femeie , cât şi
regia propriului one-woman-show. Ar
fi greu ca poeţii să nu surâdă şăgalnic,

O

-

flatează
mişcaţi, de vreme ce Femeia/ Muza/
Actriţa se află acolo, în faţa lor, şi nu
este nevoie decât ca ei să întindă
mâna şi să o atingă. Ba, de cele mai
multe ori, nici măcar nu trebuie să se
obosească, pentru că ea li se aşază singură pe genunchi.
Felul în care Silvia Codreanu a conceput întreaga montare reduce feminitatea la senzualitate: în spaţiul cam
îngust dintre cele două grupuri de
bănci, tânăra în combinezon negru
dansează, se unduieşte, se învăluie în
şaluri sau în sunetul brăţărilor _şi ..•
clopoţeilor care-i atârnă de gle;zne. In
primul rând de scaune, stau invitaţii
cei mai de seamă: nouăzeciştii. Pe
măsură ce schimbă ipostazele (inspiratoare, amantă, prietenă, mamă etc.),
Silvia Codreanu îi introduce şi pe
autorii versurilor în spectacol. Fiecare
este, pe rând, Poetul care o mângâie
ori o bruschează, se ameţeşte cu fiinţa
ei. De cele mai multe ori, există

Nume

M. H .

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

Prenu m e
S ex

alunecări în facil din cauza relaţiei
destul de epidermice - la propriu care se naşte, live, între actriţă şi spec
Jatorii ei de sex masculin. Singurul
moment cu adevărat încărcat de
teatralitate este cel după versurile lui
Cristian Popescu. Atunci, interpreta
îmbracă o rochie albă ce se continuă,
pe cap, cu un fel de "obrăzar". Avem în
faţa ochilor, simultan, mireasa şi o
creatură mitică la graniţa dintre uni
corn şi sirenă; un androgin la fel de
fascinant ca şi femeia-peşte.
. Poeţii
au plecat de la Rotonda
Muzeului râzând mulţumiţi. Un spec
tacol dedicat bărbaţilor. Adesea, sim
ţindu-mă exclusă, m-am gândit că,
dacă s-ar fi întâmplat invers, aş fi per
ceput totul ca pe o agresiune asupra
mea: ce vină are spectatorul că s-a/a
fost aşezat în chiar primul rând?
Poezia a rămas undeva, în urmă ...

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

_____

Adresa

Vârsta

______

Ocupaţia

_
_
_
_
_
_
_
_
__

------

Local itate

Cod Poştal 1 1 1 1 1 1 1

Data
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J udeţ.

Telefon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

_
__
__
__
__
__
_

Se m nătura.

__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__

redactionale
'

Bătrânicitate
SI infantilicitate
•

�

În con d iţ i i l e teh n i c i i m od erne, 5 u rprize l e n u a p a r d i n serta rel e
secrete a l e scri n u ri lor, c i d e pe ca sete, d ischete şi a lte d e pozite
a le m e moriei a leatorii. N u vo m face cititori lor n oştri i n s u lta d e
a pret i n d e că î n reg i stra rea convorbi ri i d i n red acţie s-a petrecut
fă ră voia noastră ş i a a pă rut în revi stă d i n g reşea l ă . N u , c h i a r a m
vrut s ă facem c u noscute opi n i i l e noa stre, aşa c u m a p a r e l e în
d i scuţi i l e c a re precedă e l a bora rea u n u i p u nct de ved e re per
so n a l s a u colectiv. Ne întrebă m mere u dacă ceea ce ne place şi
ceea ce ne d i s place se ra portează la rea l itate sa u doa r la
canaane i m p u se fie d e a m i nti ri, fie de exigenţe l ivreşti. Ne
întrebă m mere u d a că nu am ratat semnele n ou l u i în s pecta
co lele care ne res p i n g p r i n d isco nfort şi d iza rm o n ie. P ri ntre
atâtea o rgol i i şi va n ităţi, p ri ntre g l orii verificate şi d e b u t u ri a ro
g a nte, pri ntre teori i fă ră s pecta cole şi spectacole care n u se
potrivesc cu n ici o teorie, n e-a m pro p u s să ţ i n e m Nord u l c u
b u sola a decvă rii la rea l itate, încercâ n d să ca ptă m res p i raţia
teatru l u i, aşa c u m e el, ş i nu să-i i m p u n e m , c u aj utoru l
a p a rate l o r, o res p i raţie a rtificia l ă . "Pa lavre le" noast re s u n t respi
raţia revi ste i .
- Ai mai fost o dată la M ... Butterfly?
- Da.
- Si?
- Ş i m-am întâlnit cu Cărtărescu.
- Venise de bunăvoie sau l-ai invitat
tu?
- Eu l-am împins: i-am băgat biletele
pe gât şi n-a mai putut să protesteze.
(Imaginea lui Cărtărescu, adus cu sila
la spectacol, trezeşte veselia generală.)

- El e spectator de teatru? A mai
văzut şi alte spectacole după Levant?
- Nu ştiu. Eu am insistat, pentru că mi
s-a părut că spectacolul are ceva în
comun cu Travesti, cartea lui. L-am
întrebat, după spectacol, cum i s-a
părut şi m-am simţit foarte prost
când l-am văzut cum se străduieşte
să rămână politicios: opinia lui e că
textul este foarte prost, iar fata - Ada
Lupu - a făcut şi ea ce a putut. Mi-am
dat seama că el judecă spectacolul
prin prisma textului ca literatură,
nicidecum creaţia scenică.
- S-a întâmplat şi invers: un cronicar
de teatru a scris, într-una dintre cele

�
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mai snoabe reviste de cultură, că
piesa e foarte bună, dar regizoarea n
a făcut nimic.
- Marius Stănescu spune că asta
înseamnă teatru: când unul zice că e
foarte bine şi altul că e foarte prost.
- Si
' atâta tot să fie teatrul?
- Nu mi se pare o aberaţie. Până la
urmă, el are dreptate: teatrul este
locul unde oamenii se contrazic. . Iar
revistele de teatru ar trebui să fie locul
u nde oamenii se contrazic despre
felul cum se contrazic cei de pe scenă.
- Peisajul teatral nu prea oferă
subiecte pentru dezbateri consis
tente. Spectacolele îi definesc, mai
bine sau mai rău, pe creatori, nu se
constituie într-o direcţie. Sunt, cum
zicea cineva, trei păduchi de nouă
feluri.
- Da, e greu să găseşti o direcţie.
- Vi se pare că stagiunea asta e mai
proastă decât altele? Mie mi se pare
doar mai modestă.
- Pentru mine este una foarte bună.
Am văzut două spectacole care
https://biblioteca-digitala.ro

mi-au plăcut foarte mult, ceea ce nu
se întâmplă chiar în toate stagiunile.
- Care?
- M ... Butterfly, Domnul ş i doamna
Oval, iar dacă adaug şi Aşa este
(dacă vi se pare), reiese că sunt trei.
Pentru mine e o stagiune "tare".
- Trei spectacole sunt cam puţine
pentru un asemenea calificativ.
- Cred că până la vară o să se mai
adune. Problema nu e a cifrei, unii o
să numere trei, alţii cinci. Lipseşte
senzaţia unui elan comun, posibili
tatea de a detecta o direcţie, fie ea
novatoare sau conservatoare.
- În ancheta despre teatrul alternativ
ni se spune că, dimpotrivă, pentru a fi
vital, spectacolul teatral trebuie să
evolueze în cât mai multe direcţii: să
existe şi teatru conservator, şi mo
dern, şi postmodern, cu alte cuvinte
alternativ ... Adică să existe oferte
pentru toate categoriile de specta
tori.
- De acord. Diversitatea se naşte, în
primul rând, din evoluţia liberă a ta
lentului şi a expresivităţii individuale.
Sfârsitul deceniului 6 si deceniul 7 au
însemnat o perioa dă de înflorire:
lucrau în acelaşi timp şi Ciulei, şi Vlad
Mugur, Penciulescu, Esrig, Pintilie,
Giurchescu, Cernescu ... Ei nu făceau
acelaşi fel de teatru şi cred că nici nu
prea erau prieteni. Senzaţia era însă a
unui elan comun.
- Poate că elanul venea din nevoia
de a contrazice reg i m u l totalitar
dominant. După ceea ce unii numesc
moartea ideologiilor această coe
ziune nu mai are împotriva cui să
funcţioneze...
- Poate că teatrul reflectă şi confuzia
din societate.
- Confuzia ar trebui să ducă spre un
teatru de limpezire, nu spre expri
marea confuziei din noi.
- Chiar dacă insurgenţa teatrală a
acelor decenii nu reprezenta iniţial
curentul dominant, a captat în cele
din urmă aspiraţiile majorităţii.
- Acest succes al inovatiei a modifi
cat şi felul de a face teatru al regiei,
să-i zicem, conservatoare. Nici Moni
Ghelerter, nici Finţi nu i-au imitat pe

mai tinerii lor colegi, dar montau în
acelasi mediu si acest lucru se vedea.
Functiona un 'sentiment de solidari
tate care se lipsea de manifeste şi
proteste, imposibile, de altfel, pe
atunci.
- Protestul era implicit. Se schimbase
şi direcţia în care se privea. Până la un
moment dat, totul venea dinspre
Moscova. În perioada despre care
vorbim, regizorii s-au conectat la
experienţele occidentale.
- La Moscova nu se făcea şi nu se face
un teatru prost.
- Nu spun asta. Spun că limitarea la o
singură experienţă îngusta orizontul.
Ne-am obişnuit să considerăm că
tinerii inovează şi bătrânii conservă.
- Dar Vlad Mugur, despre care acum
nu se poate spune că este un regizor
tânăr, face spectacole unde noutatea
e evidentă, în timp ce regizori tineri
fac spectacole bătrânicioase...
- La care tineri te referi?
- Păi, în afara lui Theo Herghelegiu,
Theodor-Cristian Popescu, Ada Lupu,
la toţi ceilalţi.
- Nu te fofila! Spune-i pe "ceilalţi " !
- Gavril Pinte, care încearcă mereu o
concepţie "tânără " şi, spre regretul
meu, nu izbuteşte.
- Nu e vorba despre tinereţe şi
bătrâneţe, ci despre puterea talentu
lui. Gavril Pinte luptă cu oameni
foarte talentaţi, cum ar fi Cehov şi
Gogol, încercând să întoarcă sensul
pieselor lor. E o luptă fără prea mare
viitor, în mod cert adversarii sunt mai
puternici. Dă alt exemplu!
- Silvia Ionescu.
- Acolo lucrurile sunt clare! (Se râde.)
- Clare, în ce sens?
- În sensul că trebuia să facă altă
meserie. Alt exemplu!
- Vasile Nedelcu. Unele spectacole îi
reuşesc chiar foarte bine, dar se
risipeşte în lucruri neimportante, nu
neapărat proaste ...
- Deci, trei contra trei.
- Păi n-am terminat. Ar mai fi şi
Perveli Viii, care a reuşit să golească
de haz Transfer de personalitate, să
transforme o comedie într-o dramă
adâncă. Bătrânicios!
- N-are importanţă dacă un specta
col prost e tineresc sau bătrânicios.
- Eu nu susţin că sunt proaste, ci doar
prăfuite...
- Nu sunt mai rele decât cele sem
nate de Bogdan Voicu, care nu pot fi
numite "spectacole", dar sunt foarte
"tinereşti"! (Veselie.)
- Tinereşti şi proaste. Cum era şi
spectacolul ăla de la Oradea, u nde
regizoarea, lustina Prisăcaru, îi punea
pe spectatori să fie copaci...
- Altă prostie! Încă o persoană care s
a apucat de regie fără să aibă vreo
legătură cu această profesie ...
- Acolo nu era " bătrânicitate", ci
"infantilicitate".

- Dar un spectacol cum e M
Butterfly, care ne-a plăcut tuturor,
este "bătrânicios" sau nu? Nu sur
prinde prin inovaţie şi cine ştie ce
alte artificii. E un spectacol matur.
- Cel mai important e că nu e plicticos.
- Adică "bătrânicios" egal plicticos?
- Nu, cred că e altceva. "Bătrâniciozitatea" ar fi o sumă de procedee luate
dintr-un bagaj cultural şi asamblate
după reţetele bucătăriei rapide.
- E ceva care nu-i desparte pe tineri
de bătrâni, ci talentul de non-talent,
talentul, de mediocritate
- Dacă e să facem din nou o
socoteală, în aceşti termeni, o să
vedem că mediocrii sunt mai
numeroşi decât "inspiraţii".
- E normal, întotdeauna a fost aşa.
- Sigur, dar i mportant e cine dă
tonul, în funcţie de cine se stabileşte
cota, care sunt criteriile conform
cărora se dau "gradele" . Mie personal
nu prea mi-a plăcut cum a pus
Tocilescu O scrisoare pierdută la
Naţional, dar cel mai m u lt mi-au
displăcut reacţiile vehemente ale
celor care au negat justificarea
demersului.
- Reacţiile publicului sau...?
- Ale colegilor, dar mai ales ale celor
care circulă sub eticheta de intelec
tuali, ale celor care sugerau că, prin
afişul care interzice minorilor accesul
în sală, scena Naţionalului a devenit
un bordel; este greu de discutat
despre ce e bine şi ce e rău sub raport
estetic, dacă nu a pierit obiceiul de a
pune mereu la îndoială d ragostea
pentru popor şi loialitatea faţă de
patrie a artistului.
- Hotărîtor pentru succesul unui spec
tacol a devenit snobismul publicului...
- Snobismul?! Eu am impresia că,
dimpotrivă, sunt stimulate, flatate
pragurile de jos. Preţul biletelor se
adresează unui public snob, dar, în
materie de gust, se contează pe un
public needucat.
...
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- Cei care vor să se ştie că au dat
1 50 000 de lei pe un bilet sunt cei cu
celulare, cu maşini scumpe ... şi se fac
spectacole pentru ca ei să nu plece
nemultumiti.
- Dac� asc ulţi doar aplauzele, se
vede, adică se aude, cum oamenii se
lasă purtaţi de val... Înţeleg-nu
înţeleg, se ridică în picioare şi
aplaudă într-o veselie până şi un
spectacol ca O zi d i n viaţa l u i
Robinson.

- Publicul este tolerant. Dacă tot au
ieşit din casă, oamenii doresc să se
exprime.
- Dar de ce nu huiduie?
- Dă tu exemplul necesar, apucă-te
să huidui!
- Nu pot, sunt critic şi o să se creadă
că am ceva personal cu artiştii.
- Mărturisesc că nu m-aş arunca în
luptă pentru dreptul de a huidui. O să
ne plângem pe urmă că sala de
teatru a devenit un stadion...
- Aşa e, dar critica ar trebui să prac
tice acest drept prin modalităţi speci
fice. Artiştii cu " nume" sunt ocrotiţi, li
se trec cu vederea spectacolele
proaste.
- Uneori sunt chiar lăudaţi pentru
ele.
- Da, pentru că dacă un artist a făcut
zece spectacole bune şi unul prost,
este lăudat pentru u ltimul, poate cu
o octavă mai jos, ca un omagiu adus
trecutul ui. Dacă îi spui unui mare
regizor că, după părerea ta, specta
colul e prost, efectul e nul: o să spună
că tu eşti prost.
- Chiar dacă îi spun cinci critici că
spectacolul n-a ieşit?
- Ce mare lucru să sustii că toti cinci
sunt proşti, sau neprofesionişti? ...
Nici beţivii nu se retrag din lume, aşa
cum le cere norma aritmetică: dacă
doi te declară beat... Şi ce mai zicea
Cărtărescu?
(Caseta s-a terminat.)
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Kl a u s M a ri a B ra n d a u e r:

"Efortul, căutarea ...
D u pă o a bse nţă de câţiva a n i d i n teatre şi d e pe plato u ri l e
d e fi l ma re, cel e b r u l acto r Kla u s Maria Bra n d a u e r (cu noscut pu
b l icu l u i rom â n ca p rota g o n i st al fi l me l o r Mephisto şi Colonelul
Redl) rev i n e p e scena vieneză, la B u rgtheater. Reprod ucem
câteva frag mente d i n i nte rvi u l pe ca re 1-a acord at în preaj m a
p re m ierei cu Cyrano de Bergerac d e E d m o n d Rosta n d (reg i a :
Sven-Eric Bechtolf), în care joacă rol u l tit u l a r.

Al

n răstimpul cât n-a mai apărut pe
scenă, Klaus Maria Brandauer a
terminat numai, ca regizor, filmul
Mario şi vrăjitorul, inspirat dintr-o
nuvelă a lui Thomas Mann. Treptat,
însă, şi-a recăpătat interesul pentru
teatru. "Ciudat - spune el -, acest
lucru s-a întâmplat datorită muzicii,
prin spectacolul-concert cu Manfred
de Schumann, pe textul lui Byron, o
operă de artă totală. Apoi, prin
reprezentaţiile cu Peer Gynt şi

�
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Egmont. E vorba despre o atracţie
instinctivă ... Chiar dacă eşti, trup şi
suflet, om de teatru, tot te gândeşti
uneori, noaptea: «Hai, să fim serioşi,
nu eşti atât de grozav!»" ( ...)
Până la Cyrano, a apărut pe scenă, la
Berlin şi la Londra, doar în piesa lui
Esther Vilar despre Albert Speer.
Klaus Maria Brandauer a dorit de mai
multe ori să realizeze Cyrano de
Bergerac, o dată să-I joace, altă dată
să-I monteze - ba chiar ambele. "N-a
fost să fie cum am vrut eu! Dar piesa
mi-a rămas la inimă. Şi asta tocmai
într-un moment când, am senzaţia,
se umblă cam neglijent cu textele, iar
unora nici măcar nu le plac piesele pe
care le aleg! La Cyrano ţin foarte mult
pentru că trebuie să-ţi baţi capul nu
ce spui, ci cum spui. Nu-i nici un mare
secret în text - el se destăinuie sin
gur. Secretul stă în oamenii care ros
tesc, care trăiesc textul."
Aprecierile defavorabile la adresa
piesei - considerată un fel de pasto
rală sau de poveste romantică - nu-l
deranjează. ''Tocmai aşa o vedem şi o
facem şi noi. Bineînţeles, este ceva
mai mult, o piesă despre bărbaţi,
despre camaraderie soldăţească. Îmi
plac textele «deschise», care lasă loc
liber întrebărilor. Ce înseamnă un nas
lung? Nu vreau să spun nimic acum,
nici măcar cuvântul «marginalizat»
sau cuvântul «Străin». Să sperăm că
vom reuşi ceea ce îmi doresc cel mai
mult, anume ca spectatorii să com
pleteze singuri spaţiile lăsate libere
de piesă. ( ...)
Forma piesei este, desigur, un corset
pentru spectacol, care s-ar putea să
pară vetust. Dar de când forma este
ceva învechit? Oare n-avem astăzi
prea puţină formă? Nu ne închipuim,
cumva, că putem trece peste toate?
Când văd un spectacol în care nu
există nici un principiu, nici o temelie,
am impresia că asist la lupte libere."
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Ceea ce critică Brandauer la specta
colele care-i displac este mai ales
"nerespectarea textului". "Fidelitate
totală faţă de piesă nu există şi nici nu
poate exista. Desigur, pentru că noi o
interpretăm. Dar modul în care este
relatată o poveste pe scenă n-ar tre
bui să fie la discreţia bunului-plac!"
Pentru a ilustra această opinie,
Brandauer joacă rapid o scenă din
Cyrano. Cyrano vrea să scape de
camerista Roxanei pentru a rămâne
singur cu iubita lui. "Este grozav de
amabil cu ea, îi oferă de toate. Asta,
pentru ca Roxane să vadă cum ştie să
se poarte acest bărbat cu o femeie,
chiar dacă e vorba doar despre o
servitoare. Fireşte, s-ar putea ca lucrul
să nu fie sesizat (...) Dacă am arăta că
Roxane e lesbiană, că Cyrano e homo
sexual, iar contele Guiche ar apărea în
pielea goală, diferite ziare vieneze ne
ar face o reclamă teribilă!"
Brandauer n-ar vrea să fie greşit
înteleasă critica sa la adresa teatrului
actual. "Pricep foarte bine că există
două puncte de plecare în creaţia
teatrală: fie îţi place ceva, fie critici
ceva. Asta înseamnă că reprezint ceva
ca să critic, să comentez... Dar, în acest
caz, pentru mine, actor, este greu să
mă identific cu ceea ce înfăţişez. Ştiu
că nu pot fi cel pe care pretind că-I joc.
Totuşi, dacă aş fi cât de cât el, nu m-ar
deranja. Şi nici pe spectator! Nu este
vorba de vreo iluzie naivă, ci de altceva
care, pentru câteva momente, anu
lează impresia de teatru. Acest lucru se
întâmplă uneori şi atunci e frumos".
Klaus Maria Brandauer nu se fereşte să
numească aceste momente "mitice,
mistice, religioase". "Dar vă rog să nu
luaţi cuvintele mele prea în serios!
Numai că aceste momente mă fac
să-mi închipui că, pe parcursul po
veştii, pot să-mi îmbunătăţesc viaţa,
pot să-mi ordonez sentimentele şi să
mi pun mintea la contribuţie, pentru
ca apoi să obţin asta şi de la public.
Este, aşadar, o stare excepţională.
Câteodată, efortul, căutarea, năzuinţa
sunt prea mari. Atunci îmi pierd
uşurinţa şi seninătatea. Atunci mă
crispez puţin. Ceea ce este, în orice caz,
preferabil rutinei."
Karin Kathrein
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