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portret

imaginaţiei
a maturitate, prezenţa
lui scenică a căpătat
forţă de radiaţie: e
interesant ce i se întâmplă,
chiar când tace sau nu face
nimic. Nu mai cucereste,
stăpâneşte. Răutăciosul
adolescent, personaj jucat
în film, dar ale cărui
trăsături au fost preluate pe
scenă în structura falsului
revizor al lui Gogol, ca şi a
altor fiinţe imaginare
emanate de autori mai
puţin celebri, a devenit
expresia unei curiozităţi
prudente: actorul trăieşte
într-o lume plină de
surprize, pe care vrea să le
cunoască, deşi ştie că nu
toate surprizele sunt
plăcute. Mirările, iritările,
dezamăgirile alimentează
energia comică: cel de care
se râde nu este
întotdeauna un prost. Virgil
Ogăşanu nu rătăceşte
niciodată pe scenă, ştie de
ce e într-un anumit loc, stie
ce vrea să afle sau ce vrea
să-i spună partenerului.
Modernitatea lui se sprijină
temeinic pe observaţia
realistă şi pe integrarea
acesteia într-o structură
organică inedită. Din
această precizie a
concretului se naşte
incertul, misterul din care
se hrăneste teatralitatea.
Răutăciosul adolescent a
păstrat ceva din duritatea
interogaţiei adresate lumii;
e potenţată acum de
revolta mizantropului, e
mascată de blândeţea de
circumstanţă a înţelepciunii
purtate din piesă în piesă,
dintr-o viaţă imaginară
în alta.

L

Magdalena Boiangiu
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ori al

Jocuri

Al

regizorale

n interviurile pe care le-au dat prin anii '90 în paginile revistei "Teatrul azi", redactată până
acum doi ani de actuala echipă a revistei "Scena", majoritatea regizorilor se pronunţau
hotărît împotriva teatrului aluziv, metaforic, alegoric, într-un cuvânt împotriva teatrului
indirect, care şi-ar fi trăit traiul şi şi-ar fi mâncat mălaiul în perioada totalitarismului comunist,
şi pentru un teatru direct, fără aluzii, fără ocolişuri, adecvat actualei perioade, a libertăţii de
expresie şi a democraţiei. Demersul ni s-a părut firesc, logic.
Primul care a practicat ah,Jzia teatrală, în chiar 1 990, a fost Andrei Şerban: în memorabila
Trilogie antică, regizorul plasa moartea lui Egist şi a Clitemnestrei în loja de la Teatrul
Naţional a Ceauşeştilor, sugerând pedeapsa cuvenită din partea Destinului. Tot Andrei
Şerban introducea în limbajul şi comportamentul scenic al studentului Petea Trofimov din
Livada de vişini clişee tipic comuniste, fără vreo legătură cu personajul lui Cehov, iar în
Oedipe, la Operă, o suită de simboluri ale epocii abhorate. Pentru edificarea cititorului, tre
buie spus că Andrei Şerban, unul dintre cei mai importanţi regizori români, este şi el un adept
al teatrului direct. În egală măsură partizani ai teatrului non-aluziv, Silviu Purcărete şi Mihai
Măniuţiu, şi ei regizori importanţi, au practicat deopotrivă aluzia scenică, în cam acelaşi
răstimp, în Ubu Rex cu scene din Macbeth şi, respectiv, Lecţia. Singurii care au fost sfătuiţi
să abandoneze stilul aluziv-metaforic au fost dramaturgii, şi nu numai că au fost sfătuiţi, dar
li s-a cam refuzat, mai mult sau mai puţin elegant, accesul la scenă.
Situaţia se repetă (sau continuă) în anul de graţie 2000. Am văzut la Teatrul "Bulandra" un
Turandot care începe într-un autentic regim Carlo Gozzi şi sfârşeşte într-un ironic-aluziv
regim maoist, în plină "revoluţie culturală". Regizorul - la fel de important: Cătălina Buzoianu.
Tn schimb, la Teatrul Naţional din Bucureşti, o tânără şi talentată regizoare, Beatrice Bleonţ, îşi
începe în forţă spectacolul cu piesa lui Eugen Ionescu Macbett, o satiră anti-dictatorială
remarcabilă, şi îl sfâ!şeşte cu invazia minerilor. Procedeul aluziv a pus din nou stăpânire pe
scenele româneşti. In acest timp, dramaturgii, câţi mai scriu teatru, se întreabă neliniştiţi:
autobuzul ăsta duce direct sau indirect la Unirii?
Dumitru Solomon

P.S. Nu mă pot opri să nu observ un alt tip de joc regizoral: În spectacolul Zoon Erotikon de la
"Bulandra", Mihai Măniuţiu se pare că n-a prea găsit interpreţi În interiorul teatrului, fiind nevoit
să-i aducă de aiurea. Cine să recite un lung discurs aparţinând unui prozator, altminteri stimabil,
de la Începutul secolului al20-lea? Şi care actor tânăr ar fi avut chef să ilustreze teoriile acestuia,
categoric depăşite, Încasând, pentru a apărea pe scenă gol-goluţ, un salariu de 600 000 de lei pe
lună (aşa cum rezultă şi din ancheta publicată În numărul de faţă), când o stripteuză Încasează
cam aceeaşi sumă În, probabil, un singur minut? Actorii care nu mai sunt tineri şi au un salariu
ceva mai mare nu mai posedă, din păcate, anatomia necesară demonstraţiei.
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Ce face

Arta nu ţine
de foame

Totu l a început într-o sea ră, în d i scuţia purtată, d u pă premieră, cu ti neri i actori
ai Teatr u l u i Tineret u l u i d i n Piatra Neamţ.
Pe c h i p u l a rtiştilor, dar şi în vorbel e lor, se putea g h ici un stra n i u a mestec de
e ntuziasm (specific orică ru i început) şi d ezamăg i re. Erau fericiţi că joacă într-un
teatru mai activ decât m u lte a ltele, că s u nt văzuţi de către cronica ri, că, u neori,
vin cu spectacolele lor în Bucureşti, însă trişti din cauza l i psurilor materiale ca re-i
îm pied ică să tră iască măcar d ecent. Stau înghesuiţi în locui nţe de serviciu, mai
ră u decât în t i m p u l şcol i i. N u-i de vină d i rectorul! Dim potrivă, la Piatra Nea mţ
existenţa u nor astfel d e a pa rta m ente îi scuteşte pe u n i i de plata c h i riei, care ar
compl ica şi mai m u lt l ucru rile. Am mai aflat cu acest prilej că u n u l d i ntre absol
venţii d e a n u l trec ut a i UATC, Con sta ntin Lu pescu, debuta nt, a re un salariu net
de 600 000 de lei. Din care, d u pă ce i se scad cheltu i e l i l e de întreţinere, rămâne
cu 400 000 pentru tra i . Nu beneficiază de nici un sprij i n d i n partea fa m i l iei, pen
tru s i m p l u l motiv că nu a re decât un frate şomer şi o b u n ică pensionară (pe
d easupra, şi bol navă). Este un caz d i sperat. Dar nu e s i n g u ru l. Directorul teatru
l u i , Corneli u-Dan Borcia, ne-a explicat că legea nu perm ite ca un tânăr abia ieşit
de pe bă nci le facu ltăţii şi care nu a mai l ucrat înai nte să aibă (vreme de şase
l u n i) o leafă mai mare de 800 000 de lei. Brut! E o reg ulă pe care trebuie să o
respecte toate teatrele. Ne-a t u l b u rat atât de m u l t această poveste încât a m
simţit nevoia s ă mergem mai departe, dori n d s ă vedem cum trăiesc şi gândesc
"cei de mâi ne". lată ce am putut afla d u pă o anchetă relativ s u m a ră.
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Salariile actorilor intervievaţi (cu o
singură excepţie, Liviu Timuş, toţi
sunt absolventi din ultimul deceniu)
se situează undeva între 600 000 si 1
'
800 000 de lei, net (ultima su mă
cuprinzând şi salariul de merit). Ei
spun că aceşti bani nu le ajung nici
măcar pentru o viaţă decentă,
"darămite pentru a-ţi cumpăra cărti,
reviste, videocasete, pentru a călători
ca să poţi vedea ce se întâmplă prin
alte părţi - cum, de fapt, ar fi nevoie,
dacă îţi respecţi cu adevărat profesia"
(Liviu Timuş). "Eu câştig (în teatru)
cam 50 000 de lei pe zi. Din aceştia
trebuie să trăiesc. Nu mai pun la
socoteală faptul că tot din ei mai
plătesc întreţinerea, lumina, tele
fonul, îmi cumpăr haine. Este unul
dintre motivele pentru care, în vre
mea din urmă, nu se mai nasc vedete.
Nu e bine ca artiştii să fie văzuţi pe
stradă prost îmbrăcaţi, să circule cu
metroul, să se înghesuie în tramvai.
Noi coborîm din troleibuz şi apoi
jucăm rolul unui rege. Dispare toată
vraja" (Marius Stănescu).
Lipsa banilor îi face pe mulţi actori ai
teatrelor din ţară să "migreze" spre
Capitală: "Am plecat din Piatra Neamţ
spre Bucureşti, cum alţii, în America,
se duc spre Hoolywod. În Capitală
mai poţi prinde o figuraţie. O zi de fil
mare mă face fericit. Mă mulţumesc
cu atât şi sper că va urma alta. Fac
teatru de plăcere şi filmez pentru
bani" (Mihai Danu).
E adevărat că sunt şi câţiva actori care
au depăşit greutăţile de ordin materi
al, fie angajându-se la vreo televi
ziune (ca prezentatori ai unor emisiu
ni sau ca realizatori ai unor spectacole
de divertisment), fie făcând filme.
Spravieţuiesc într-o societate de con
sum, unde arta nu ţine de foame, şi
cred că nu e deloc umilitor să faci
ceva destul de apropiat teatrului: "Am
simţit, desigur, nevoia unor compen
saţii de ordin material, mai ales că nu
am făcut până acum în teatru ceva
care să mă solicite la maximum şi care
să-mi consolideze cariera. Mai este
ceva: noi ajungem la televiziune şi

pentru că industria cinematografică
aproape că nu mai există. în Occident
poţi juca în filme comerciale pentru a
te face cunoscut şi pentru a câştiga
mai mulţi bani. Aici, eu consider că
televiziunea mi-a creat o imagine"
(Mihai Călin). "Sunt alţii care spală
vase sau conduc taxiuri. Prin inter
mediul grupului «Vouă», noi ne-am
aşezat în imediata vecinătate a
teatrului. Mai mult, pot lucra în con
tinuare cu profesorul meu, Gelu
Colceag, _şi cu asistentul meu, Radu
Gabriel. Intr-un fel, socotesc că îmi
continuu studiile. Muncesc la fel de
serios ca şi în teatru. Sigur că, dacă am
fi avut salarii decente, apariţiile noas
tre de grup ar fi fost mai puţine şi mai
riguros construite, mai îngrijit reali
zate" (Marius Florea Vizante). "Fiecare
actor va trebui să mai facă ceva în
afară de teatru pentru a supravieţui.
Economia de piaţă o impune.
Depinde, însă, ce alegi să faci şi cum.
Pe noi, grupul «Vouă» ne ajută să ne
menţinem în priză. Căutăm texte
interesante, muncim pe brânci"
(Cristian Creţu).
La întrebarea: Nu cumva munca în
televiziune vă poate perverti?, cele
mai multe răspunsuri au fost de felul:
"Ne străduim din răsputeri să ne
păstrăm cumpătul" (Marius Florea
Vizante); "Şi da, şi nu. Dar asta ţine de
mentalitatea fiecăruia. Poţi împlini
foarte bine şi una, şi alta câtă vreme
nu amesteci lucrurile. Dacă tu reusesti
să faci asta, şi publicul va dori să te
vadă într-o ipostază sau alta" (Cristian
Creţu). (Întrebat dacă nu este frus
trant faptul că e mai cunoscut ca
vedetă a grupului «Vouă» decât ca
actor al Teatrului Naţional, Cristian
Creţu a răspuns: "E adevărat, multă
lume mă arată cu degetul: «Uite-1 pe
ăla de la Vouă!». Iar eu mă întreb ade
sea dacă nu ar fi cazul să mă prezint:
Cristian Creţu, actor la TNB. Dar am
răbdare, socotind că va veni o zi când
actorul Cristian Creţu va avea partea
lui de succes. Normal ar fi fost ca
lucrurile să se desfăşoare invers: întâi
să-mi fac un nume în teatru şi abia pe
urmă să apar în spectacole de diver
tisment sau în filme".) "Sigur că
implică un risc destul de serios. Acela
de a-ţi vinde imaginea şi de a-ţi fi mai
greu, pe urmă, să fii luat în serios când
e vorba de teatru. Dar dacă ·ştii să
desparţi lucrurile, totul devine nor
mal. Cum e firesc să-ţi, convingi spec
tatorii de veridicitatea fiecărui per
sonaj interpretat, tot aşa trebuie să-i
convingi şi că a fi prezentator TV
reprezintă tot un rol. O postură cu
nimic inferioară. Pericolul cu adevărat
serios este altul: acela că îţi poţi
pierde simţul măsurii, devenind sufi
cient, mulţumindu-te cu condiţia de
vedetă de televiziune. E mult mai
comod" (Mihai Călin).

Trebuie avut, însă, în vedere şi faptul
că nu toţi actorii îşi găsesc locul în
televiziune şi că mulţi consideră a fi
chiar umilitor să faci o reclamă sau un
dublaj la desene animate: "Aşa cum
se întâmplă astfel de lucruri la noi,
simt că m-aş compromite faţă de
mine însumi. Reclamele se fac mai
ales cu neprofesionişti, pentru că
aceştia presupun mai puţine cheltu
ieli. Am fost la o agenţie de casting
publicitar. M-au întrebat cât cer pen
tru o reclamă. Le-am răspuns că vom
discuta în funcţie de ofertă. Mi-au
spusd, în principiu, mi-ar putea oferi
400 000 de lei (se întâmpla acum un
an). Am refuzat, pentru că mi s-a
părut jignitor. Însă în urma mea se
aflau încă 250 de persoane, gata să
facă asta pentru 200 000 de lei"
(Marius Stănescu).

Reformă, vrem
reformă!
în urmă cu vreo trei ani, Ministerul
Culturii a testat părerea artiştilor în
privinţa oportunităţii unei reforme
teatrale. Majoritatea actorilor (mai
ales cei tineri) a părut îngrozită de o
astfel de perspectivă. Nu pentru că
pe vremea aceea ar fi câştigat mai
mult, ci pentru că un contract de
muncă pe perioadă nedeterminată
oferea oarecare siguranţă. Cartea de
muncă le era adăpostită la Serviciul
Personal, primeau, de bine-de rău, la
date fixe, o leafă şi, în orice caz,
puteau spera că vor ieşi la pensie din
teatrul ai cărui angajaţi erau. Astăzi,
toţi, fără excepţie, mărturisesc că
aşteaptă reforma ca pe o salvare.
Cum a reuşit sistemul să le modifice
opţiunea? Simplu: tinerii nu mai au
un angajament permanent, con
tractele lor se prelungesc, după cum
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au noroc - şi "norocul" depinde de
multe ori de prietenia cu directorul - ,
în fiecare stagiune, o dat� la şase luni
sau chiar la trei luni. In 1 997, se
temeau de o competiţie neloială.
Acum: "E nevoie de reformă, chiar cu
riscul de a munci mai mult pentru
rezultate mai puţin spectaculoase.
Cât despre posibilitatea unei com
petiţii neloiale, lucruri de felul acesta
se întâmplă oricum, oricând si ori
unde. Însă cred că, o dată ce u n regi
zor are pe mână un proiect, îşi asumă
mai multă responsabilitate. Nu poate
distribui chiar pe oricine" (Marius
Florea Vizante); "Sistemul de functio
nare a t�atrelor este greoi şi d is
cutabil. In cadru institutionalizat
toată lumea se plânge de li'psa bani
lor, dar, în acelaşi timp, se cheltuieşte
enorm cu producţii greoaie şi nu
întotdeauna de succes. Da, e nevoie
de reformă, însă de una reală, la toate
nivelurile" (Mihai Călin). În asemenea
condiţii, sunt şi unii care, în urma
unor lungi deliberări cu ei înşişi, iau
hotărîrea de a părăsi instituţia: "Ştiu
că va fi foarte greu, pentru că în
România tinerii nu au nici măcar un
box-office, darămite un impresar. Mă
tem foarte tare de urmările acestui
pas, dar am 23 de ani şi mă simt deja
încarcerat într-un sistem care nu mi
se potriveşte. Vreau să fiu liber, să
negociez fiecare contract, chiar dacă
fac figuraţie" (Dragoş Bucur).

Oriunde, orice, dar
să fie la Bucureşti?
Cei mai mulţi dintre actorii cu care
am discutat apartin teatrelor bucu
reştene. Întrebaţi 'ce ar fi făcut dacă
nu ar fi avut şansa unor angajamente
în Capitală, au răspuns că, probabil,
ar fi ple.cat în provincie. "Important
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este să joci" (Marius Florea Vizante);
"Am avut gânduri foarte serioase în
legătură cu o astfel de posibilitate.
Dar aş fi plecat numai împreună cu
mai mulţi, formând o echipă. Poate
chiar la Piatra Neamţ. Au şi plecat unii
dintre colegii mei. Dar s-au întors
repede" (Mihai Călin).

Dar s-au intors
repede...
Am atins în felul acesta o altă pro
blemă. Gravă. În vreme ce teatrele
bucureştene sunt suprasaturate, cele
din ţară suferă de o acută lipsă a
actorilor tineri. E adevărat că provin
cia nu prea are ce oferi absolvenţilor.
Totuşi, la Piatra Neamţ, lucrurile par a
fi cât de cât normale. Dar şi de aici
artiştii simt nevoia să plece. Spre
Bucu reşti, fireşte! întrebaţi de ce
părăsesc un loc exact în momentul în
care încep să prindă cheag, răspun
surile au fost: "Cred că din cauza plic
tiselii. Şi pentru că visul vieţii mele
este de a face şi fil m" (Mihai Danu);
"Eu doream să ajung acasă. La Piatra
Neamţ locuiam într-o casă de servi
ciu împreună cu câţiva colegi. Ca la
cămin. Apoi, d i recţia ne-a luat
aragazul, o parte din mobilă, sub pre
textul că trebuie amenajată o altă
locuinţă, pentru regizori de astă dată.

Am plecat cu gând u l că eram
pregătită să înfrunt Bucureştiul.
Lucrasem cu Mihai Măniutiu, cu Vlad
Mugur, cu Alexandru Da b ija, dar am
constatat cu tristeţe că toată expe
rienţa acumulată timp de trei ani nu
valorează mai mult decât diploma
unei absolvente din acel an" (Afro
dita Androne). Mai există şi actori
care părăsesc un teatru pentru că nu
sunt de acord cu strategia directoru
lui ( e dreptul lor!): "Nicolae Scarlat a
ridicat teatrul la nivelul lui de altă
dată, însă a fost înlăturat. Au început
murdăriile, aşa că am plecat" (Liviu
Timuş).
Cât de complicat este ca aceşti
oameni să ia totul de la capăt, nu-i
greu de bănuit: "E îngrozitor să faci
asta, mai ales la vârsta maturităţii şi
când ai o carieră în spate. Locuiesc la
Căminul studentesc,
dar îmi rămâne
.
bucuria de a mă simţi un om liber. în
fond, artistul trebuie să caute, să
alerge, nu să aştepte acasă până
când cineva o să-i bată la uşă spre a-i
oferi un rol" (Liviu Timuş); "Am trecut
printr-o perioadă cumplită. Vreme de
un an nu am făcut aproape nimic, dar
am învăţat un lucru: în profesia noas
tră, ori faci, ori nu faci. Cale de mijloc
nu există. Din fericire, acum lucrurile
par să se îndrepte, joc la Odeon, am o
colaborare la TNB, mai fac dublaje la
desene animate" (Afrodita Androne);

"La Piatra Neamţ eram printre primii,
aici am coborît pe locul 1 4-1 5. E
drept, cu acelaşi salariu. Îmi pare rău
după liniştea de acolo, dar probabil
că e nevoie să pierzi un lucru ca să-ţi
dai seama de valoarea lui reală. Am
obosit să tot sper că va veni marele
rol şi, de fapt, să joc orice" (Mihai
Danu).

Cercul de foc

Greu le este aproape tuturor. E
limpede. Am simţit nevoia să le mai
pun, totuşi, o ultimă întrebare: C re

deţi că şcoala v-a pregătit aşa cum
se cuvine pentru ceea ce avea să vă
aştepte d u pă absolvire? "Am fost

pregătiţi pentru ceea ce este mai
bun. Mi se pare firesc. Restul ţine de
puterea de adaptare a fiecăruia"
(Dragoş Bucur); "Mi-a fost greu, după
absolvire, să-mi scot din cap faptul că
nu în fiecare zi e soare, că nu în
fiecare zi suntem geniali, că nu în
fiecare zi ni se întâmplă numai ce
ne-am dori noi. Însă, o dată ce înţe
legem toate astea foarte bine, ne
vine mai uşor să luăm lucrurile aşa
cum sunt. Eu socotesc că am părăsit
şcoala bine pregătit pentru a practica
această profesie şi chiar pentru a
înfrunta viaţa aşa cum este" (Cristian
Creţu); "Absolvenţii - pregătiţi sau nu
de către profesorii lor - intră direct
într-un cerc de foc. Nemaiexistând
repartiţii, nu rămân decât două posi
bilităţi: ori ai noroc şi eşti angajat în
Bucuresti ca să muncesti (nu să
aştepţi o figuraţie până de� ii maestru
în a duce tava). ori pleci în grup spre
teatrele din ţară. Condiţia esenţială
este să înţelegi că actoria se poate
face numai în echipă. De altfel, sunt
sigur că, până la u rmă, pasiunea şi
talentul înving orice greutate şi sigur
ies la iveală. Totul e să ai norocul de a ·
face lucrurile potrivite la vârsta
potrivită" (Marius Stănescu).
Am lăsat la urmă două scurte intervi
uri, pe aceeaşi temă, pentru că
răspunsurile acestor tineri mi se par
mai personale.

llinca Goia: ''Puterea
absolută a banilor..
Ai avut parte de un început specta
culos, cu roluri în filme, cu un anga
jament stabil la "Nottara", o bursă
de studii în S.U.A., roluri jucate pe
scenele româneşti şi americane. Ai
o carieră ce evoluează normal?

Nu chiar. Am avut într-adevăr un
început bun, dar o evoluţie normală
presupune să simţi tu însuţi că te
autodepăşeşti cu fiecare personaj, să

�
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joci cât mai mult, să-ţi dezvolţi per:
spectivele. Nu mă pot mulţumi cu
lucruri la îndemână. Vreau să desco
păr, să mă confrunt cu partituri grele,
solicitante, ca să mă pot perfectiona.
'
În raport cu experienţa acum ulată,
nu sunt mulţumită, fiindcă toţi aceşti
ani de muncă nu sunt continuaţi
armonios de roluri importante pe
care ştiu că le-aş fi putut interpreta.
Din acest punct de vedere, nu sunt
un om mulţumit.
Care ar fi cauzele ce duc spre o
asemenea "stare de fapt"?

Sistemul de functionare a teatrelor,
destul de confuz, ' lipsa unei reforme
reale, dar, în principal, cred că trecem
prin nişte schimbări care nu sunt
propice evoluţiei actorilor tineri. S-a
lăsat o marjă prea mare de subiecti
vitate celor care conduc destinele
teatrelor, astfel încât ne simtim cam
prea "la mâna unora", dacă pot să mă
exprim astfel. Ştim cu toţii că cele
mai multe distribuţii se fac la masa
directorului. Nu este neapărat un
lucru rău, dacă acesta ar fi întot
deauna bine intenţionat şi mai ales o
personalitate a rtistică ce doreşte
să-şi "crească" trupa.
Consideri că salariul tău compen
sează munca depusă?

Salariul este jignitor de mic. După
opt ani petrecuţi în Teatrul "Noţtara",
sunt tot actriţă de categoria a cincea
(imediat superioară celei de debu
tant). În mod teoretic, Legea sala
rizării dă posibilitatea unui tânăr
actor de a sări peste unele etape, însă
în practică tot directorul hotărăşte
cine merită să fie plătit mai mult şi
cine nu. Nu cred că e bine să se dea
prea multă putere unui singur om. Pe
urmă, mi se pare curios faptul că la
negocierea salariului nu se pune în
balanţă tot ceea ce am făcut până
acum - indiferent că e vorba de
teatru, film, televiziune sau chiar spe
cializări -, ci doar ceea ce joc în clipa
respectivă. Eu cred că până şi atunci
când dau un interviu, o fac tot în ca
litate de actriţă a Teatrului "Nottara".
Însă azi, în România, totul este
aleatoriu.

.

al: banii. Trăim sub puterea absolută
a banilor! Este lucrul cel mai trist care
i se poate întâmpla unui artist.
Mă gândesc la acei directori care îşi
scriu pe cărţile de vizită "general
manager" şi mă întreb: oare n u e de
datoria lor să se îngrijească şi de
atragerea sponsorilor?

Se îngrijesc, însă cred că au o sită prin
care nu putem trece cu toţii.

Te-ai gândit să părăseşti Teatrul
"Nottara"?

M-am întrebat şi eu dacă n-ar fi poate
mai bine. Să nu confundăm, totuşi,
institutia cu cei care o conduc. Cred
'
că e sănătos să facem mereu această
disociere cu bun-simt. Pentru mine,
"Nottara" înseamnă m ult, ani impor
tanţi din cariera şi din viaţa mea.
Are cineva grijă de sensibilitatea
unui actor?

Nu. Şi nu numai atât: puţini îşi mai
asumă responsabilitatea "creşterii"
noilor generaţii, cum am auzit că se
întâmpla odinioară.
De ce crezi că actorii nu au nici până
la ora actuală un sindicat?

Nu suntem oameni de acţiune, nu
suntem luptători. Nu avem nici
măcar conştiinţă de breaslă.

reinventată. Dar nu într-un spirit
strâmb de "înnobilare" a ambalajului,
care poate fi mai sclipitor, mai trăsnit,
mai snob şi care acoperă un vid de
conţinut, de inovaţie reală adică.
Dacă teatrul psihologie umană
oglinda spiritului vremii, aş adăuga
totuşi că nu este şi oglinda vremelni
ciei. Lumea toată se schimbă, spiritul
are d in ce în ce mai puţină prepon
derentă în actiunile noastre. Asta ne
sileşte' să ado ptăm criterii seci de aşa
zisă valoare, cum este, de pildă, cel al
banului. Cel mai tare mă tem de un
teatru românesc virusat de "legi" noi,
copiate fără discernământ din sub
cultura mediatică, unde se creează
vedete peste noapte şi unde faţada 
sau ambalajul, cum spuneam - devin
mai im portante decât conţinutul,
forma fetişizată fiind în dauna fondu
lui.
=

·

=

Dacă, acum, ar fi să mai dai o dată
examen de admitere la Teatru, ai
face-o?

Nu. În România de astăzi, nu.

Bogdan Talaşman:
••visez să se bată
teatrele
pentru mine••

Eşti optimistă în privinţa viitorului?

Sincer? Nu. Personal, mă simt ca un
mic dinozaur. Cum am învătat eu că
trebuie făcut teatrul, nu cred că se
mai potriveşte vremurilor noastre.
"Lumea teatrului este o lume de
ruine", spune George Banu, referin
du-se la faptul că trebuie constant

Socoteşti că, până acum, cariera ta a
evoluat normal?

Da, dar numai pentru că am avut
curajul să părăsesc Bucureştiul, du
cându-mă, după absolvirea facultăţii,
la Piatra Neamţ. Mă refer strict la pro
fesie, pentru că, din punct de vedere

Şi cine poate fi de vină că, la un
moment dat, un actor este mai rar
distribuit?

Aş fi ipocrită să răspund "nu ştiu". Mie
mi se sugerează cu candoare să mă
împrietenesc cu regizorii . . . Însă eu
prefer sistemul audiţiilor, atunci când
regizorul le doreşte şi atunci când
sunt sigură că el şi numai el are drept
de decizie asupra distribuţiei.

Şi dacă ai găsi un regizor dispus să
lucreze cu tine?

Atunci intervine un alt factor esenţihttps://biblioteca-digitala.ro
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j-anche tă
material, mă simt total neîmplinit.
Lucru ce nu se poate spune despre
colegii mei care au rămas în Capitală
- e adevărat că fac figuraţie (mai toţi),
dar câştigă bani.
Şi ce este mai important pentru
tine?

încă mai cred că este important să-mi
practic meseria, însă mă întreb: până
când? Lucrurile se schimbă de la zi la
zi. Centrul de atenţie nu mai este tea
trul. Să repetăm, să pierdem nopţile
vorbind despre un spectacol, despre
un personaj, să ne căutăm pe noi în
noi . . . Ni s-a insuflat în şcoală ideea că
vom ajunge într-un teatru şi le vom
rupe gura ălora. Realitatea este cu
totul alta. Norocul meu a fost că am
nimerit într-un loc unde încă se mai
face teatru de calitate şi am simţit că
totul e mai mu)t o prelungire a vieţii
din facultate. lnsă începe să-mi fie
teamă că mi-e prea bine la Piatra
Neamţ. Va interveni comoditatea,
inerţia. Nu mai simt fiorul începutu
lui. Ne cunoastem între noi, sunt dis
tribuit specta col de spectacol. Nu
mai intervine spaima că voi ajunge în
faţa avizierului şi e posibil să nu-mi
văd numele. Nu mai am surprize.
în afara acestei spaime de pla
fonare, care a r mai fi motivele ce
te-au îndemnat, la un moment dat,
să-ţi faci bocceluţa şi să porneşti
vioi spre Bucureşti?

Mthai Călin (alături de Tania Popa) inainte de
a aJunge vedetă TV, in Peleş Împărat la "Casandra"

Nevoia de bani, mai ales că în Piatra
Neamţ nu prea găseşti altceva de
făcut în afara teatrului. Eu nu ştiu să
schimb robinete sau să repar aspira
toare. Ştii că încă mă ajută tata cu
bani? Am noroc, sunt însă ·si oameni
care trebuie să trăiască dintr-un
salariu de un milion si ceva. Faci artă
mâncând în fiecare z i parizer, cartofi .
prăjiţi şi ouă. Trăim "la comun" în
locuinţe de serviciu. Spiritul ăsta de
aventură poate ţine un an-doi, dar nu
se poate prelungi toată viaţa. Şi pe
urmă, mor de ciudă, mor de ciudă că
s-au l i pit de teatrele bucureştene
nişte actori care n-au nici o treabă cu
profesia asta, dar mai pot câştiga
bani din diverse alte locuri.
Ai prefera să fii în locul lor?

Aş prefera să joc într-un teatru din
Capitală şi să dovedesc în cel mai
scurt timp că merit locul acela.
Ai dori să l ucrezi pe contract?

Visez să se bată toate teatrele pentru
mine.

Totuşi, în Bucureşti s-ar putea să
joci mult mai puţin decât la Piatra
Neamţ ...

Adevărat, însă în vreme ce eu stau
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acolo şi joc pe rupte, în Bucureşti se
ocupă toate posturile, şi nu numai cu
actori dintre cei mai buni.
Bine, atunci să vorbim puţin despre
escapada ta bucureştea nă ... Cum a
fost?

Era vară, era cald. Mi-am făcut numai
nervi. Eu, născut, crescut în Bucureşti,
nu-mi mai recunoşteam oraşul! Nu
mai eram în stare să mă integrez. Mă
deruta mulţimea, mă simţeam un
nimeni. Asta m-a speriat. Pe urmă,
m-am simţit ca şi cum n-aş fi terminat
nici o şcoală, ca şi cum n-aş fi jucat
niciodată, ca şi cum n-aş fi fost pre
miat la Gala UNITER, ca si cum nu s-ar
fi scris niciodată ni mic despre
mine . . . Mi-am pus o întrebare: Bine,
sunt în Bucureşti, joc. . .
N u e obligatoriu ...

Pornesc de la premisa că apuc să joc.
Dar oricând poate veni şi un timp în
care să nu mai joc.
Şi atunci?

Tocmai despre asta e vorba. Deşi
mai pot gândi într-un fel : Nu joc,
dar în vremea asta pot face altceva 
film, televiziune - şi câştig bani. �i
pe urmă, cine sunt eu în Piatra
Neamţ?
O vedetă ...

. . . locală.

Dar în Bucureşti câţi din generaţia
ta sunt vedete?

Marius Florea e vedetă. Gheorghe
lfrim e vedetă.

Neapărat pentru ceea ce au făcut în
teatru sau pentru prezenţa în
grupul "Vouă"?

Ai şi tu dreptate, dar, într-o bună zi,
regizorii tot pe ei o să-i aleagă, pen�
tru că sunt cunoscuti de la televizor.
�i pot aduce public in sală.
Dacă tu chiar crezi că se întâmplă
aşa, de ce ai renunţat să mai baţi pe
la uşi şi te-ai întors la Piatra Neamţ?

Până una-alta, acolo simt că măcar
fac ceva.

Şcoala te-a pregătit pentru aseme
nea avataruri?

Nici pe departe. Acolo am învăţat
numai despre latura spirituală a aces
tei profesii. Când am ajuns pe scenă,
ne-am lovit de realitate. Care e mult
mai simplă, dar, de multe ori, şi mai
dezolantă.
De pildă?

Spun exact ce simt eu acum: în
provincie, oamenii sunt mai câinoşi.
Neîmplinirile i-au făcut astfel. Cât
despre tineri, par să fie lipsiţi de spe
ranţă.
Ţi-e teamă să nu ajungi şi tu ca ei?
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Da, dar vreau să mai adaug că nu toţi
sunt aşa. Numai cei netalentaţi, care
şi-au aranjat un loc călduţ şi acum au
impresia că am venit noi, talentaţii,
să le stricăm culcusul. Mi-e frică de ei,
mi-e frică de rutini
Au ei putere asupra ta?

Nu asupra mea, dar asupra actului
artistic pot avea putere nemărginită.
Pot strica atmosfera, repetiţiile.
În Bucureşti n-ar fi la fel?

În Bucureşti, oamenii n-au timp pen
tru asta. Sunt mai ocupaţi. Dacă nu
joacă, îşi găsesc altceva de făcut. La
Piatra Neamţ, astfel de rataţi încearcă
să subn;ineze până şi munca direc
torului. Il văd din ce în ce mai părăsit,
trădat tocmai de către oamenii în
care avea mai multă încredere.
De ce crezi că actorii sunt singurii
care nici până la această oră nu au
un sindicat?

Pentru că suntem prea egoişti. Deşi
suntem siliţi să lucrăm în echipă, sun
tem extrem de individualişti. Fiecare
reprezintă propriul lui sindicat. �tii
cum e? Când lucrurile merg bine, ne
pupăm cu toţii, ne iubim, dar îndată
ce începe ceva să o ia razna, ne
gândim să ne salvăm, fiecare cum o
putea.
Marinela Ţepuş

og

Vlad M u g u r:

,,Burghezia
''
sustine teatrele
�

Domnule Vlad Mugur, spectacolul
montat recent de domnia voastră la
Teatrul "Nottara"
Doi gemeni
veneţieni - este o versiune complet
nouă a piesei lui Goldoni, pe care nu
demult aţi regizat-o la Teatrul
Maghiar din Cluj, sau un "remake"?
E un fel de remake deliberat. De altfel,
-

şi Strehler, şi Peter Brook au procedat
aşa cu spectacolele lor mai impor
tante; sigur, cu schimbări - nu te poţi
abţine să nu faci schimbări! Unele,
venite din interior, altele, din afară locul, teatrul, trupa, actorii. Am pus
din nou Doi gemeni veneţieni în spe
cial pentru distribuţie; socotesc că este
o piesă nejucată în limba română. E
păcat ca una dintre capodoperele
goldoniene să nu fie jucată şi în
româneşte, pentru publicul român. Al
doilea motiv important al alegerii
acestei piese pentru "Nottara" 1-a
reprezentat, cum am mai spus, dis
tributia. Am crezut că atât Horatiu
Mălăele, cât şi Dan Puric şi alţi actori de
aici trebuie să joace un asemenea text;
bineînţeles, fără "să tragă" la public.
Puric nu "trage"!

Nici Mălăele nu "trage" când lucrăm
împreună, dar există, atât în ţară, cât şi
în Bucureşti, obiceiul de a recurge la
"cioace", cum spun ei; eu le spun
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exagerări. Cred că e foarte important
să se facă teatru nu doar pentru elita
strict teatrală, ci şi pentru publicul aşa
zis burghez. De fapt, pe mapamond
burghezia susţine teatrele. Revenind la
spectacol, cred că aceşti doi interpreţi
sunt foarte nimeriţi. Pe parcursul repe
tiţiilor s-au făcut şi nişte schimbări în
distribuţie. A intrat şi o echipă tânără,
care mă atrage fiindcă nu e deformată
şi lucrează încă foarte "curat", ceea ce,
pentru mine, este esenţial. În afară de
Mălăele, Puric, Dan Aştilean, mai e şi
Valentin Teodosiu - o echipă de come
die, clar -, apoi tinerii: Clara Vodă,
Cristina Toma, Ada Navrot, Dragoş
Bucur, un băiat tânăr care face o pan
tomimă foarte frumoasă. În afară de
asta, joacă toată trupa lui Dan Puric, în
rolurile mai mici, de miscare. Cred că
tot ce am făcut în acest spectacol a
meritat efortul. În schimb, cred că nu o
să mai pun în scenă în Bucureşti după
îngrozitoarele crize prin care am con
statat că trece acest teatru. Nu poţi
niciodată să repeţi cu distribuţia com
pletă. Nu se poate. Astăzi am repetat,
în loc de patru actori, cu doi; ba sunt la
filmare, ba sunt la televiziune, ba
repetă în alt teatru - în afară de faptul
că actorii unui teatru nu mai joacă în
acel teatru: toţi actorii unui teatru
joacă în alt teatru! -, ba s-a îmbolnăvit
bunica, ba s-a rănit pisica, ba e circu
laţia aglomerată ... Există un milion de
motive care dăunează repetiţiilor.
Când repeţi, trebuie vărsat sânge pe
scenă. Eu ştiu că Horaţiu Mălăefe, la
premieră, joacă altfel decât "mar
chează" acum la repetiţii. Dar ce se în
tâmplă cu partenerul? Respectul faţă
de timp nu mai există. La "Bulandra", în
urmă cu câţiva ani, am părăsit un spec
tacol după cinci săptămâni. Era mai
grav decât aici. La "Nottara" oamenii
sunt veseli, mai râzi.... E dezastru - ne
amuzăm!
Pentru trupa de la "Nottara" e o
bucurie, totuşi, să lucreze cu Vlad
Mugur. Câţiva dintre tinerii actori îmi
spuneau că sunt fericiţi că au şansa
asta.

https://biblioteca-digitala.ro

Şi eu sunt fericit că lucrez cu ei; sunt
foarte serioşi. Dincolo de grotescul
situaţiei, cred că pentru actorii români
e o mare problemă să aibă din ce trăi.
Toţi aleargă după bani, pentru că
teatrele nu le dau lefuri. De-asta n-ai
cum să le impui să fie punctuali si
relaxati. În străinătate, dacă un acto r
nu-ţi vine la o repetiţie sau la un spec
tacol, e un om aproape pierdut. În
afară de pedeapsa iniţială...
... cu siguranţă, nimeni nu-l va mai
chema să lucreze!

Cel puţin câţiva ani.

În ultimul timp aţi lucrat mai mult în
teatrul românesc. E un fel de
întoarcere acasă?

M-am decis, pur şi simplu, ca în ultimii
ani să pun în scenă numai în România.
Poate o să mai fac un spectacol la
Berlin, eventual. Sau în Italia. Dar nu
mai vreau să intru în mecanismul unui
teatru. Mi-am câştigat acest drept.
În România e mai uşor măcar din
vreun punct de vedere?

Nu pot să spun că e mai bine sau mai
rău. E vorba de limbă, de prieteni. Îmi
face mai mare plăcere. Nu spun că
teatrul românesc e mai bun - spun clar·
că nu e mai bun. Când unii zic "Noi sun
tem cei mai mari!", le spun că nu este
adevărat. Există totuşi un avantaj în
teatrul românesc: pot să lucrez cu cei
mai buni. În alte ţări nu prea se poate
să-ţi alegi actorii după cum vrei. Lucrezi
cu oamenii din trupa pe care o are la
dispoziţie teatrul unde montezi. Sigur,
şi acolo sunt câţiva regizori care şi-au
adunat deja trupa lor. Altfel, e foarte
greu, pentru că dezechilibrezi tot sis
temul teatral. Ce se întâmplă la
Bucureşti, s-ar întâmpla şi în Elveţia, în
Germania sau în Austria: s-ar bulversa
întreg sistemul; toţi abonaţii la teatru ar
dispărea... În Occident e de neconceput
organizarea "de tip românesc". Dar
poate că "sistemul românesc", cel pe
care îl criticăm adesea, o fi mai bun pen
tru ţara asta şi nu-mi dau eu seama. Nu,
nu-i mai bine aşa! Un lucru e sigur:

oamenii sunt prost plătiţi aici. Asta e
scuza de la care se pleacă. Nu ştiu însă
dacă e o scuză care absolvă de orice.
Cred că mai degrabă trebuie privită ca
o realitate pe care să o depăşim. Sunt
oameni, în teatre, care nu au locuinţe,
care cu greu îşi pot hrăni familia etc.
Nu e o glumă, ci realitatea cotidiană!

Am constatat şi în provincie, la Craiova.
Directorul teatrului nu poate să dis
pună de majoritatea actorilor pentru
că sunt deja pensionari şi sunt plătiţi pe
spectacol. La un moment dat, dacă
unul-doi oameni nu mai joacă, specta
colul e terminat. Mie mi-a plecat Ilie
Gheorghe şi din Pirandello, şi din
Goldoni (spectacolele Aşa este (dacă vi
se pare) şi Slugă la doi stăpâni, mon
tate de regizorul Vlad Mugur la Teatrul
Naţional din Craiova - n.n.) N-am putut
nici să mişc. Nu ştiam că nu va fi per
manent disponibil sau că va distruge
un spectacol prin plecare. S-a dus în
străinătate ca să câştige nişte bani. E
natural; neplăcut pentru mine, ca regi
zor al spectacolelor astfel anulate, dar
firesc pentru mersul vieţii din România.

Dincolo de bani, faptul că joacă într-un
teatru din Franţa poate fi pentru el o
experienţă profesională pe care nu a
vrut să şi-o refuze. Şi nu cred că e de
condamnat!

Ştiu, dar asta este o problemă. Altă
problemă e că teatrul nu mai poate
dispune de oamenii lui. Eu am fost de

două ori, cum s-ar spune, minţit cu
cele două producţii de la Craiova.
Ce alte proiecte aveţi după premiera
de la "Nottara"?

Hai să râdem acum de ce voi spune eu!
Stând aşa şi uitându-mă la repetiţii, un
coleg al meu de pe scenă zice: "Ştii că
am să-ţi spun ceva?". l-am răspuns:
"Ştiu ce ai să-mi spui!". "Ba nu ştii!", a zis
el. Eu am insistat că ştiu şi atunci m-a
chemat afară, în foaier, şi mi-a zis.
"Spune ce crezi că ştii!". l-am spus:
"Vrei să-mi spui să fac Hamlet cu tine".
L-am surprins - într-adevăr, despre
asta era vorba. În acest moment mă
interesează să pun Hamlet. Când am
părăsit ţara, în 1 97 1 , eram chiar în
plină repetitie cu Hamlet, la Teatrul
Naţional di n Cluj. În distribuţie erau şi
actori din Bucureşti: Ion Marinescu,
Silvia Popovici, toată echipa mea de
pe-atunci. Mi-au oprit repetiţiile,
înainte de vizionare.

Gabor. Pe vremea aceea i-am spus
"Nu-l fac, pentru că nu am idei pentru
spaţiul de la Craiova". Am în cap un
spectacol pe care nu l-aş face însă
decât în condiţiile unui spaţiu de sală
atelier, nu pe o scenă mare, de teatru
normal. Aşa încât nu cred că proiectul
se va face, cu toate că am auzit - mi-a
spus Mălăele - că Ion Cojar s-a înfier
bântat, a spus că-i fur proiectul... Nu-i
fur nimic. Eu îl fac doar în condiţiile pe
care le doresc şi nu concurez cu
nimeni. Nu concurenţa pe aceeaşi
piesă mă interesează. Mă interesează
exclusiv o idee despre acest spectacol.
Nici nu-l vreau spectacol... Mi-e greu să
vă explic.
Lev Dodin povestea într-un interviu
cât de mare plăcere îi face să repete,
aşa încât finalizarea lucrului, specta
colul, îl interesează mai puţin ori
chiar deloc.

Eu am un regizor pe care îl admir
foarte mult. Dacă aş fi făcut un specta
col de-al lui Tadeusz Kantor, mi-aş fi
Erau în sală persoane care au văzut şi
socotit cariera împlinită. Pentru el am
au "transmis" mai departe?
Nu a văzut nimeni! Cine trebuia a ştiut avut o mare admiratie, mai mult decât
că eu am intrat în casa de nebuni pen pentru oricare reg izor pe care l-am
tru pregătirea spectacolului. E adevă-. cunoscut. Pentru el, în teatru şi pentru
rat! In concepţia mea despre piesă am Tarkovski, în film. Aceşti regizori au
studiat personajele din punct de fost lumea în care eu sti.am că nu voi
vedere psihiatrie. Şi cred că şi acum aş putea ajunge şi de ace�a, probabil, am
face la fel. Am oprit atunci Hamlet şi admirat-o. De obicei aşa se întâmplă,
nu l-am mai făcut niciodată. M-a che când ştii că nu poţi ajunge undeva.
Simona Hodoş
mat acum câţiva ani Emil Boroghină să
noiembrie 1 999
fac piesa, înainte să o lucreze Tompa
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Publicul

plăteşte

urneul unui teatru d intr-un
mic oraş transilvan la Bucureşti
a cuprins, alături de prezen
tarea unui spectacol recent creat, şi
un colocviu cu tema (poate nu chiar
astfel formulată) "Rostul teatrului în
provincie". Din păcate, nu am putut
asista la spectacol şi nici la mai mult
de primele 50 de minute ale colocviu
lui, dar tema mi-a stârnit interesul.
Nu mă număr printre cei care împart
necondiţionat spaţiu l naţional în
"capitală" şi "provincie". Diferenţele
dintre oraşele şi regiunile din afara
capitalei sunt considerabile: în unele
dintre acestea cultura este o necesi
tate a plătitorilor de impozite locale,
în timp ce în altele filarmonica,
teatrul sau vreo revistă cu profil cul
tural par a supravieţui doar pentru că
nimeni nu are curajul de a tăia com
plet subvenţia unei instituţii ce i se
pare (şi, din p�cate, în multe cazuri
chiar este) inutilă.
În puţinul timp cât am asistat la
colocviu, organizatorii s-au plâns de
două mari obstacole în activitatea
artiştilor acestui teatru: l i psa de
interes a publicului şi lipsa de sus-

T
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ţinere financiară din partea autorită
ţi lor. "Aceşti oameni au ajuns în
situaţia de a face teatru nu pentru
toţi, ci împotriva tuturor", a precizat
moderatorul colocviului. Restul mi
nutelor pe care le-am mai putut
petrece la acest colocviu au fost de
dicate amintirii unui mare artist care
a creat, în trei perioade distincte ale
activităţii sale, spectacole importante
în acest teatru.
Să comentăm puţin. Teatrul, cred eu,
nu se poate face niciodată împotriva
cuiva, ci numai pentru. Dacă, la un
moment dat, reprezentanţii aleşi ai
populaţiei încetează a mai sprijini o
instituţie cu activitate culturală şi
populaţia nu organizează campanii şi
demonstraţii împotriva deciziei aces
tora, înseamnă că instituţia respec
tivă a eşuat în a se face necesară
cetăţenilor care o finanţează din
bugetele lor. Meritele din trecut, îmi
pare rău că o spun, nu ajută cu nimic,
căci cetăţenii plătesc acum. Să faci,
împotriva voinţei lor, dar pe banii lor,
teatru, mi se pare şi imoral, şi absurd.
Teatrul, chiar dacă în primul rând
nouă, celor care-I practicăm, nu ne

acum
place acest lucru, nu poate scăpa de
condiţia sa de artă imediată. El există
numai acum, atâta timp cât există
public dispus să participe la actul
teatral. Despre spectacolele trecute
avem numai mărturii subiective ("ru
ine", cum le numeşte George Banu)
sau doar parţial relevante, şi mă refer
aici la înregistrările video, care pot
avea doar o valoare documentară. În
afara publicului, teatrul e mort. De
aceea, mi s-a părut întotdeauna că
adunările de evocare a unor acte
teatrale trecute au ceva de come
morări neputincioase, de parastas (a
se vedea şi slaba apetenţă a tinerilor
pentru astfel de evenimente). Or, un
parastas nu convinge pe nimeni să
ofere bani.
În "provincie" sau în "capitală", tea
trul nu are altă şansă decât aceea de
a provoca, incita, stârni, delecta, uimi
pe cei care-I susţin, plătind. Altmin
teri piere, şi aşa e şi drept să se întâm
ple.
Restul sunt vorbe, chiar dacă uneori
frumoase.
Theodor-Cristian Popescu

Alternativa
microstagiunii

C

âteva teatre din ţară au decis de capul lor - iar capul
lor s-a dovedit bine inspirat - să reunească o parte
din spectacolele reprezentative ale stagiunii în curs
într-o "microstagiune" şi să invite criticii să le vadă, să le
discute şi, fireşte, să scrie despre ele. Aşa s-a întâmplat la
mijlocul stagiunii trecute cu Teatrul Naţional din Târgu
Mureş, iar în stagiunea de faţă, cu Teatrul Valah din
Giurgiu, Teatrul "Tamăsi Aron" din Sfântu Gheorghe,
Teatrul Maghiar din Cluj, Teatrul .,Ariel" din Târgu-Mureş
şi Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din laşi. Directorii
lor, domnii Zeno Fodor, Livius Rus, Nemes Levente,
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Tompa Găbor, Gavril Cadariu şi Ioan Holban, au înţeles că
este greu, dacă nu imposibil, să-i convoace la fiecare pre
mieră pe cronicarii de teatru spre a beneficia de opinia lor
avizată, adeseori chiar folositoare, şi au optat pentru
prezentarea unui grup de spectacole în prezenţa unui
grup de critici. Nu vom înceta să lăudăm această iniţiativă
(de altminteri, cu oarecare tradiţie în teatrul românesc) şi
să încurajăm şi alte teatre din ţară la o practică similară.
Alternativa la microstagiune este - uneori - macroanoni
matul.
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Carlo contra Carlo
(d a r n u d e Pa u l I oa c h i m)

upă cum se ştie, cei doi celebri Carlo din teatrul ita
lian al secolului XVIII, Carlo Goldoni şi Cari o Gozzi, au
fost neîmpăcaţi rivali. Duşmănia a pornit (în chip
mărturisit, cel puţin) de la opiniile lor diferite în privinţa artei
pe care o serveau amândoi, deşi, se pare, nici originea
socială (primul era "burghez", cel de-al doilea, nobil) nu a
fost cu totul străină de conflict. Calul de bătaie, în numele
căruia Goldoni şi Gozzi au dus înflăcărate polemici, se
numea commedia dell'arte, formă de teatru socotită
vetustă de cel dintăi, care i-a opus, teoretic şi prin piesele

D

DOI GEMEN I VEN Efl ENI de Carlo
Goldoni . Versi u n e scen ică d u pă
o tradu cere de Rodica Locus
teanu e TEATRU L "NOTIARA" e
Data reprezentaţiei: 27 februarie
2000 • Reg i a : Vlad M u g u r •
Scenog rafia: Lia Manţoc • Măşti:
!Iona Jar6 • Distribuţia: Valentin
Teodosiu ( Doctorul Ba la nzoni),
Cristina Toma (Rosa u ra), Dan
Aşti lean ( P a n c razio), Horaţi u
Mălăele (Za netto, Ton i no), Viorel
Comăn ici/M i kl6s Bacs ( Le l i o),
Clara Vodă (Beatrice), Dragoş ·
Bucur (Fiorindo), Bogdan Dumi
trache
(Bri g h e l l a ) ,
Richard
Bovnoczki (Al doilea Brig hella),
Ada Navrot (Co l o m bi n a), Dan
P u ric (Arlecc h i no), Ion Porsi l ă
(Ti burzio), Dan iel Popescu (Că

proprii, modelul comediei realiste, şi elogiată ca (aproape)
perfectă de celălalt, care a încercat să-i prelungească tra
diţia prin compuneri a la maniere de. Cu inepuizabila ei
ironie, istoria a tranşat disputa: Goldoni, cel mai celebru şi
mai jucat dintre cei doi inamici, e "descifrat" scenic astăzi, în
majoritatea cazurilor, prin prisma şi cu mijloacele comme
diei dell'arte, în timp ce Gozzi are parte adesea de "lecturi"
demitizante, satirice. în momentul de faţă, pe scenele
bucureştene, Goldoni şi Gozzi "se luptă" din nou, cu armele
a doi regizori-vedetă: Vlad Mugur şi Cătălina Buzoianu.

P l ed oa ri e
p e n t r u re ma ke

pita n u l ) ş.a.

Iad Mugur a mai montat Doi
veneţieni, acum
câţiva ani, la Teatrul Maghiar
din Cluj. Se pare că şi aici reluase, de
fapt, un spectacol realizat, cândva, în
Ungaria sau în Germania. Pe tema
acestor remake-uri (termenul, prelu
at din cinematografie, nu descrie
chiar exact realitatea, pentru că el se
referă, originar, la re-tratarea de
către un regizor a unui subiect
"lansat" pe ecrane de alt regizor;
n-am auzit până acum ca un realiza
tor să facă de două ori acelaşi film,
schimbând doar distribuţia) s-a dis
cutat la un moment dat cu oarecare
aprindere, comentându-se justifi
carea lor etică şi estetică. Personal,
nu condamn procedeul, chiar dacă
nu l-aş recomanda în mod special;

V

gemeni
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cred că, dincolo de "viziunea" regizo
rală, care poate fi transplantată
aproape mecanic de pe o scenă pe
alta, lucrul cu actorii - parte esenţială
în crearea unui spectacol - este, în
fiecare caz, nou, surprinzător, viu şi,
în funcţie de reuşita lui, tot astfel
poate fi şi produsul finit. Ca să nu mai
vorbim de obsesi i le creatoare pe
care un artist este liber, după părerea
mea, să şi le urmeze atâta timp cât
doreşte (vezi Giorgio Strehler şi
montarea repetată a piesei Slugă la
doi stăpâni). Iar la urma urmei orice
teatru e liber să nu accepte a fi vioara
a doua.
Oricum, cu atât mai puţin mă supără
ideea de reluare atunci când artistul
în chestiune se numeşte Vlad Mugur.
Eu, una, aş fi fericită ca el să monteze
în toate teatrele din ţară,· fie chiar şi
aceeaşi piesă. Acum, când pe scenele
româneşti vulgaritatea, mitocănia,
lipsa de bun-gust şi de bun-simţ se
îngroaşă, prinzând în pata lor de
unsoare până şi instituţii şi creatori
altădată decenţi şi exigenţi, mi se
pare că discreţia, eleganţa şi acu
rateţea "stilului Mugur", ca şi per
fecţiunea tehnică pe care acesta o
impune, sunt printre puţinele (şi, vai,
atât de fragilele) bariere în calea
ticăloşirii. generalizate a artei senice,
căreia abia acum încep să-i iasă pe
·

chip semnele bolilor contractate în
vremea ceauşismului. Ca şi întregii
societăti, de altfel ...
Aşadar: Vlad Mugur a reluat la
"Nottara" un spectacol montat mai
înainte la Teatrul Maghiar din Cluj,
recunoscut pentru profesionismul
impecabil al actorilor săi. Majoritatea
celor ce au văzut ambele reprezen
tatii s-au declarat (oral, în orice caz)
m a i mult sau mai puţin dezamăgiţi
de cea bucureşteană, care li s-a părut
lipsită de ritm, jucată mai gros, cu
ocheade către public etc. Nu cred.
După părerea mea, este, incontesta
bil, un alt spectacol (cum ziceam şi la
începutul acestor însemnări) în care,
poate, contrastul dintre cei doi
gemeni - întrupaţi de Horaţiu
Mălăele cu naturaleţea-i atotînvingă
toare, capabilă să "dea viaţă" până şi
unui cuier - e mai puţin marcat, după
cum nu la fel de puternic şi de impre
sionant apare contrastul dintre
desfăşurarea veselă a întâmplărilor şi
moartea a doi dintre eroi (Zanetto,
"geamănul neghiob", şi intrigantul
Pancrazio). Desenul regizoral se con
turează însă mai limpede în specta
colul de la "Nottara", astfel încât
minutia cu care este caracterizat
fiece 'personaj, începând cu ticurile
de comportament şi sfâ rşind cu
veşmântul (am remarcat din nou fru-

A nalog i i c u lt u rale

TURAN DOT de Carlo Gozzi . Trad ucerea: N. Al. Toscani e TEATRU L "BULAN DRA"
• Data reprezentaţiei: 9 martie 2000 • Reg ia: Cătălina Buzoianu • Scenog rafia:
Velica Panduru • M uzica: Iosif Herţea • Coregrafia: Mălina Andrei • Distribuţia:
Maia Morgenstern/Kana Hashi moto (Tu ra ndot), Virg i l Ogăşa n u (Aitoum),
Andreea Bibiri (Adel ma), Alina Berzunţean u (Zeli ma), Valeria Ogăşanu (Shi rfna),
Doru Ana/Radu Amzulescu (Barach), Vlad Zamfirescu/Fil i p Ristovski (Calaf),
Valentin Popescu (Ti m u r), And rei Aradits (Panta lone), Gheorghe lfrim (Ta rtagl ia),
Şerban Pavlu (Brighella, Călău l), Mihai Bisericanu/Răzvan Săvescu (Truffa l d i no); în
a lte roluri: Ana Calciu, Lorette Enache, Mihaela Vasile, Gheorghe Constantinescu
ş.a.; cu partici pa rea extraord i n a ră a formaţiei Domnişoara Pogany".
"

Al

n aspect� osul şi destul de docu
mentatul caiet-program super
vizat de Luminiţa Răuţ (nu-ţi poţi,
totuşi, reprima o tresărire la "împă
mântenirea" Eugen Vahtangov - pe
când un Teodor Dostoievski sau un
Nae Gogol?), Cătălina Buzoianu des
crie, în stilul său cuceritor, saturat de
trimiteri şi de analogii culturale, lini
ile (teoretice) de forţă ale spectacolu
lui Turandot. Aflăm de aici că mon
tarea ar pune faţă în faţă, pe urmele
textului din secolul ... VIII (e vorba,
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desigur, de sec. XVIII), "cele două
nivele antropologice ale istoriei: cel
chinez, extrem-oriental si cel vene
tian", dar si "două sistem e teatrale
t radiţional e, codificate ( ... ), opera
chineză ( ...) si
, Commedia dell'arte",
ba chiar "două organizări statale la
antipod, Imperiul mitologic chinez şi
Republica veneţiană", tuturor acesto
ra alăturându-li-se "cel de-al treilea
nivel antropologie, contemporan".
Argumentaţia, realmente seducă
toare, te convinge că vei asista la o
https://biblioteca-digitala.ro

museţea plină de claritate a cos
tumelor Liei Manţoc) ori luciditatea
cu care este descoperită cruzimea
pietrifiantă dindărătul aparenţei se
ren-zâmbitoare a oamenilor şi a
faptelor capătă o pregnanţă deo
sebită. Tot aşa, capătă relief un scurt
moment, atât de scurt încât poate
trece neobservat - "măştile" vene
ţiene încremenite, ca sub puterea
unui blestem, într-un dans săltăreţ,
oprit pe neaşteptate -, dar care con
densează nu doar toată ideologia
acestui spectacol, ci şi, aş zice, întrea
ga poetică teatrală a unui regizor din
înalta clasă a maeştrilor. Un regizor
care, fără a-şi obliga interpreţii să
facă ce nu se pricep, adică să joace
commedia dell'arte, a izbutit să-i de
termine a se mişca pe scenă cu uşu
rinţă şi graţie, a improviza cu haz şi
fără grosolănie (vezi dialogul dintre
Horaţiu Mălăele şi Dan Puric - un
excepţional Arlecchino -, cu jocuri
de cuvinte legate de numele "civile"
ale celor doi actori), a evolua, într-un
cuvânt, cu aplombul şi supleţea ti
pice comediei italieneşti - dar şi tea
trului de bună calitate (celor amintiţi
le-aş adăuga numele lui Dan Aşti
lean, al Cristinei Toma şi al Clarei
Vodă). Prin urmare, şi pe bulevard
distincţia şi fineţea se pot simţi în
voie...

citire (poate prea) subtilă, .care va
desface în straturi de infimă sub
ţirime piesa-basm a lui Gozzi, celebră
mai ales prin "prelungirea" ei pucci
niană şi prin câteva montări răsună
toare, între care aceea, revoluţionară,
a pomenitului Eugen Vahtangov
(pentru deplină edificare, să men
tionăm si numele adevărat al omului:
Evghen i). În realitate, pe scenă, aces
te intentii răzbat doar în scurte
străfulge rări (ar fi, de pildă, mono
logul răscolitor al lui Turandot de la
finalul primei părţi a reprezentaţiei);
în rest, spectatorul priveşte şi ascultă
o istorie oarecum grotescă despre o
principesă chineză care pune să se
taie capul peţitorilor incapabili să
dezlege nişte ghicitori şi care va fi
înfrântă în cele din urmă de un prin
cipe tătar, Calaf, posesor, în specta
col, nu atât al unei minţi cât al unei
voci pătrunzătoare (interpretul Filip
Ristovski pare a avea un solid antre
nament în operă, dar, din păcate,

u n u l mai puţin solid în actorie).
Povestea în chestiune e animată de
giumbuşlucurile reprezentanţilor Ve
neţiei şi ai commediei dell'arte (mi
niştrii Pantalone, Tartaglia şi Bri
ghella), care "trag" întâmplările, prin
conţinutul şi tonul glumelor debitate,
pe solul carpato-danubian, ca să nu zic
curat dâmbovitean, evocându-ne cu
succes perfor in antele artistice ale
grupurilor "Diverti s ", "Vouă" etc. în
scenografia de un decorativism hie
ratic şi rece a Velicăi Panduru (după
părerea mea, inspirată), sumedenia
de actori şi de figuranţi se mişcă
mult si nu întotdeauna cu rost (core
grafi a Mălinei Andrei mi s-a părut
mai puţin izbutită ca de obicei).
lăsându-ne cu g reu să d istingem
câte o contribuţie individuală (Mihai
Bisericanu, Andreea Bibiri, Valeria
Ogăşanu), ivită în umbra singurei
prezenţe interpretative nu doar ire
proşabile profesional, ci şi carisma
tice prin firesc şi justeţe: Virgil Ogă
şanu. Protagonista Maia Morgen
stern (pe cealaltă "valoare univer
sală" - cum grăieşte caietul-pro
gram! - asimilată în teatrul româ
nesc, alături de macedoneanul Filip
Ristovski, japoneza Kana Hashimoto,
nu am văzut-o încă) nu a fost, cred,
în forma cea mai bună: excesele
vocale, mimice şi cinetice nu au

putut ascunde o anumită epuizare a
resurselor de care, sper, talentata
actriţă va avea mai multă grijă în
viitor. Cât despre "soluţia" (regizo
rală? actoricească?) aducerii în sce
nă, la final, a copilaşului interpretei,
pe post de "viitoarea Turandot" (?!),
este o lipsă de măsură
hybris îi
ziceau grecii antici şi o pedepseau
drastic în tragedii - care ar trebui
înlăturată grabnic şi pe tăcute.
-

Cătălina Buzoianu este o regizoare
care munceşte şi gândeşte cât trei
(regizori) la un loc; în ceea ce mă
priveşte, o admir şi o apreciez sincer.
Tocmai de asta mi se pare onest să-i
semnalez neîmplinirile (sau ceea ce
socotesc eu a fi neîmpliniri); laudele
de circumstanţă trebuie rezervate
fiinţelor slabe şi neajutorate. Nu e
cazul aici.
Alice Georgescu

Ambitii

mar1
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acbeth, piesa unde un per
sonaj shakespearian găseşte
cu cale să spună că istoria
este o poveste plină de furie şi de
zgomot istorisită de un idiot, este
rescrisă de Eugen Ionescu cu un zâm
bet crispat: pasiunile tulburi, devota
mentul şi fidelitatea, trădarea şi
crima, remuşcarea şi spaima nu sunt
decât cuvinte însoţite de gesturi.
Ideea "marelui mecanism", identifi
cat de teatrologul Jan Kott în piesele
shakespeariene cu "regi", i-a plăcut,
conform propriei mărturii, l u i Io
nescu si el a reformulat conflictul în
aşa fel Î ncât sforile se văd: nimeni nu
înşală pe nimeni. Pe rând, şi Duncan,
şi Macbett, şi Macol sunt sinceri faţă
de popor, ca şi faţă de slugi: promit
că vor face tot răul de care sunt capa
bili şi doar imaginaţia crimei îi dife
renţiază. Nimeni nu se simte nicio
dată vinovat: "culpabilitatea este o

M

MACBffi de Eugen Ionescu. Traducerea: Da n C. Mihăi lescu • TEATRU L
NAŢIONAL "1. L . CARAGIALEH d i n BUCU REŞTI • Data reprezentaţiei: 1 1 martie
2000 • Reg ia, coreg rafia şi i l u straţia m uzica lă: Beatrice Bleonţ • Deco1 u l :
Constantin Ciubotariu • Costumele: Doina Levintza • Distri butia: Claudiu
Bleonţ (Macbett), Cecilia Bârbora (Lady Du nca n, Vrăj itoa re, Ofi er), Marius
Bodochi (Banca), George Motoi (Dunca n), I leana Olteanu (Doa mna de com
pan ie, Vrăj itoare, Ofiţer), George Călin (Macol, Dansator de tango, Soldat),
Andrei Finţi (Ofiţerul), Alexa ndru Georgescu (Candor), Liviu Crăciu n (Gi a m i ss,
Bol nav 2); în alte rol uri: Marius Rizea, Andrei Duban, Gabriel Costea, Bogdan
M uşatescu, M i hai Niculescu, Alexandru Hasnaş, Dragoş Ionescu, Emil M ureşan,
Vlad lvanov, Doru Rancea, Ra l u ca Petra, Gi liola Bră i leanu-Motoi, Ad rian
Drăguşin, Lu m i n iţa Erga, Doina Şandru, M ihaela Laura Dumitru, Ştefania
Andronic, Crina Matei, Gabriela Bobeş, Traian Tampeanu, Alexandru Tudorache.
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boală mortală", spune unul dintre
personaje şi molima asta nu prea
bântuie prin palate. Vrăjitoarele sunt
regine şi reginele, vrăjitoare: ele nu
prezic, doar ademenesc, inspiră şi
asigură ecoul proiectelor malefice
ale bărbatilor.
Titanii s hakespearieni au fost înlo
cuiţi cu marionete. Marionete tra
gice, pentru că deriziunea derivă din
suferinţă, din spaima faţă de viaţa
care distruge orice speranţă. Absur
d u l nu anulează tragedia, dimpo
trivă, o potenţează. Pe câmpul de bă
tălie imaginat de Ionescu, eroii nu se
sacrifică, ei mor de infarct, din intâm
plare. Dar mor. Didascaliile descriu o
lume ostilă, "un cer tragic", cruzimea
tiranilor se exersează asupra unei
mase fără faţă, individualizată doar în
momentul suspinului sau strigătului
final. În două rânduri, un vânător de
fluturi traversează, parcă aerian,
scena: există şi o altă lume, locuri fără
noroi, combinaţii a rmonioase de
sunete.
Simetriile exprimă identităţi: "duş
mani lacomi şi prieteni primejdioşi",
Macbett şi Banco sunt gemenii
aceloraşi pulsiuni, cât se simt legaţi
de Duncan; când se simt nedreptăţiţi,
refac până la virgulă dialogul com
plotiştilor împotriva cărora au luptat,
pe care i-au omorît şi din averea
cărora se înfruptă. Banco devine vic
tima lui Macbett într-o clipă de nea
tenţie, exact când el însuşi plănuieşte
uciderea tovarăşului său. La ceremo
nia încoronării, slugile au uitat să
schimbe portretul lui Duncan, Mac-

bett e furios, i se sugerează că de fapt
e portretul lui şi el crede. În scenă e o
ramă de tablou goală; dacă e rege,
oricine si orice e la fel.
Stereoti pia acţiunilor şi caracterul
ciclic al catastrofelor justifică modali
tăţile de circ prin care regia prezintă
personajele şi rezolvă trama momen
telor esentiale: totul e scamatorie si
efect mo m entan, masca albă a clov
nilor scuteşte personajele de orice
mobilizare a traseului interior, impor
tantă e gesticulaţia, intonaţia discur
sului si nu substanta lui. Este sufi
cient a cest punct d e pornire pentru
evol uţia unui întreg spectacol?
Teoretic, poate că da, dar după vizio
narea spectacolului de la Naţional
înclin să spun că nu.
Estetica circului, în ritm de videoclip,
rămâne străină dramei. Dacă bătălia,
despre care ni se spune că a lăsat în
urmă mii de morţi, este rezumată în
scenă printr-un divertisment core
grafic, e greu să realizezi dimensi
unea coşmarului. Paiaţele Duncan,
Macbett, Banco, Macol sunt sinistre
pentru că inconsistenţa lor agresivă
comandă şi condamnă oameni. Dacă
paiaţele se joacă cu dansatorii, atunci
asistăm la un divertisment pe care ni
l-am dori ceva mai amuzant. Căderile
de ritm nu provin din lentoare, se
vorbeşte repede, mişcarea este
alertă, dar redundanţa stinge curiozi
tatea, clişeul periclitează satisfacţia.
După discursul asasin al lui Malco,
finalul cu mineri cade într-un contin
gent străin, până în acest moment,
sistemului de imagini din spectacol.

Ca de obicei, Beatrice Bleonţ stă
pâneşte cu autoritate mişcările de
ansamblu, expresivitatea lor este
maximă; decorul esenţializat, cos
tumele subtil anacronice, i lustraţia
muzicală complementară acţiunii,
toate acestea alcătuiesc ramele unui
spectacol de mare amploare, cu am
biţii enorme. Paradoxul marilor pro
iecte este că, de îndată ce realizarea
este puţin sub propriile aşteptări, ea
cade sub toate aşteptările. Altfel spus,
când vrei mult, nu poţi greşi puţin.
Ar fi poate o nedreptate judecarea
performanţelor actoriceşti în afara
pretenţiilor regizorale. Întrucât toată
lumea seamănă cu toată lumea si
fiecare poate fi celălalt, este evide � t
că actorilor li s-a impus un stil co
m un, eficient în etalarea similitu
dinilor, prea puţin diferenţiat pentru
a se putea sesiza episodicele victorii
individuale. Mai neascultător, mai
nuanţat şi cu iniţiative personale a
fost George Motoi. Am apreciat
iniţiativele. Claudiu Bleonţ şi Marius
Bodochi joacă "în oglindă" şi găsirea
numitorului comun compune o rea
litate stranie, conformă convenţiei
spectacolului. Ambii au evitat magia
răului, ca şi vrăjitoarele-soţii. Derizo
riul imaginat de Ionescu devine
banal, accidental, un artificiu care nu
ia foc. În absenţa viziunii tragice, nici
comedia nu decolează.
Îmi vine să spun, împreună cu unul din
tre personaje: 'Tot ce se întâmpă e con
trariul a ceea ce vrei să se întâmple".
Magdalena Boiangiu

Ritmuri ent u
nunti colective
�

.

N UNTĂ CU RĂPIRI d u p ă Nu nta d e A. P. Cehov (trad ucerea: M. Sorbul şi N. Al.
Tosca n i ) şi Frumoasele Sabine de Leonid And reev (tra d u cerea: Tatiana
N icolescu) • TEATRU L ODEON • Data reprezentaţiei: 24 martie 2000 • Regia,
coreg rafia şi i l ustraţia m uzica lă: Beatrice Bleonţ • Scenografia: Constantin
Ciubota riu • în d istri buţie: Liviu Tim uş, Virginia Rogin, Mirela Dum itru, Marian
Lepădatu, Nicu lae Urs, Laurenţiu Lazăr, Olga Bucătaru, Florin Dobrovici, Mircea
Consta ntinescu, Dumitru Bogomaz, Eugen Ungureanu, Mihai Danu, Geo
Costi niu, Mugur Arvu nescu, Liana Mărgineanu, Ana Trofin, Elvira Deatcu, Sidon ia
Ganea, Angela Ioan, Rodica Mandache, Crina Matei, lsabela Neamţu, Jeanine
Stavarache, Carmen Tănase, Ioan Bătinaş, Constantin Cojocaru, Mircea N. Creţu,
N icolai lvănescu, Radu Panamarenco.
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cum vreo opt ani, pe când era
încă studentă, Beatrice Bleonţ
ne invitase la o N untă ceho
viană în variantă cvasi-kusturiciană,
de un farmec nebun şi-un pitoresc pe
măsură. Actorii erau şi ei studenţi,
spaţiul de joc permitea publicului să
fie aproape de masa nuntaşilor (s-a
jucat într-o cârciumă din Oradea, de
exemplu), iar spectacolul te prindea
în plasa ritmurilor sale ca un macho
hotărît să nu-ţi dea drumul până la
sfârşitul tangoului în care te-a târât

A

cu un gest brusc... Acum, când regi
zoarea s-a impus ca un creator cu
personalitate, ce stăpâneşte foarte
bine ansamblurile actoriceşti, fiind o
adevărată maestră în "pictarea"
scenică a unor tablouri vivante,
Odeonul bucureştean găzduieşte cea
mai recentă realizare a ei: Nuntă cu
răpiri, după N u nta de A.P. Cehov şi
Frumoasele Sabine de Leonid
Andreev. S-ar putea reproşa o
alăturare forţată a celor două texte,
legate doar prin contem·poraneitatea
celor doi autori ruşi, dar, la urma
urmelor, în această tehnică a cola
jelor "performance" orice e permis,
cu condiţia ca ansamblul să funcţi
oneze. Iar, la nivel plastico-imagistic,
întregul funcţionează. Beatrice
Bleonţ introduce dintru început un
personaj colectiv de legătură, adică
şapte bărbaţi îmbrăcaţi în pijamale,

ce par un fel de cerşetori sau de ne
buni, în prima parte, pentru a ni se
dezvălui ca fiind domesticii soti ai
sabinelor, în a doua. Accentele p las
tice sunt nu atât chagalliene cât
autohtonizate/agrementate cu o
aură de kitsch mode in Romania,
intenţionându-se probabil o incizie
fotografică în lumea ţopeniei de
tranziţie (spre ce? poate spre o
măruntă "high society" de cartier).
Aici spectacolul se află în echilibrul
precar de pe balustrada kitsch-ului
asumat, a tuşei groase, care nu tre
buie să fie prea groasă, a parodierii
fine, care nu trebuie să fie prea fină
etc. E şi locul unde mici disonanţe
sau îngroşări actoriceşti se văd, în
ciuda ochiului coregrafie a l regi
zoarei. Drept e şi că toate pot trece
drept grotescul asumat de care vor
beam, mai ales că în construcţia per-

sonajelor colective e intens folosită
alăturarea unor "portrete" con
trastante. Beatrice Bleonţ îşi valorifică
bine, ca de obicei, specialul ei simţ al
pluridimensionalităţii spaţiale, cap
tivându-ne privirile şi anesteziindu-ne
simţul critic. Mie, uneia, cel puţin.
Altfel, Nunta se desfăşoară aşa cum o
ştiam, numai că scena impune o anu
mită distanţă faţă de public, acesta
fiind aici mai puţin participativ, deşi
actorii intră şi ies prin uşile sălii, încer
cându-se implicarea spectatorului. în
final, actriţele sabine sau ne-sabine
răpesc chiar bărbaţii doamnelor din
sală, ducându-i pe scenă. Ieşirea la
aplauze e în sine un mic spectacol,
parcă mai "viu" decât alte momente
ale unei reprezentaţii etichetabile ca
pregnant vizuală.
Saviana Stănescu

dragoste
moarte
FATA FĂRĂ ZESTRE de A. N. Ostrovski.
Traducerea: Alexandru Kiriţescu şi Sonia
Filip e TEATRUL NAŢIONAL "VASI LE ALEC
SANDRI* din IAŞI • Data rep rezentaţiei: 21
februarie 2000 • Reg ia: N i kolov Perveli Vi ii
• Scenog rafia: Nicolai Mihăilă • Distribuţia:
Mihaela Arsenescu Werner (Harita lg na
tievna Og udalova), Roxana Pău n Trifa n (La
risa Dm itrievna), Petru Ciubotaru (Moki
P a r me nîci Kn u rov), Consta nti n Puşcaşu
(Va s i l i Da n i lîci Vojevatov), Nicolae Ionescu
(Serghei Serg heici Pa ratov), Radu Ghilaş
( l u l i Kapitonîci Ka ra ndîşev), Doru Aftanasiu
(Robi n son), Cătălin Tudor Manea (lvan);
muzicieni: Cristina Pădu ra riu, Constantin
Du nca, Emil U rzică.
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n spectacol care trebuie văzut,
pentru frumuseţea (puţin
obosită, dar încă învăluitoare) a
textului, pentru rigoarea lecturii regi
zorale, pentru elegantul spirit de
emulaţie sub semnul căruia se
situează întreaga echipă de interpreţi.
Este vorba, înainte de orice, de izbân
da unei "dorinţe de a face" şi a unei
tenacităţi neobişnuite pe care au
dovedit-o doi absolvenţi fără post ai
şcolii ieşene de actorie, studenţi până
anul trecut: Roxana Păun Trifan si
Nicolae Ionescu; ei au ales piesa, ei 1-a·u
determinat pe aproape la fel de
tânărul regizor Nikolov Perveli Viii (cu
care mai colaboraseră, fructuos, în tre
cut) şi pe originalul scenograf Nicolai
Mihăilă să gândească montarea, ei au
convins conducerea teatrului să
includă spectacolul în programul
Studioului de Teatru alternativ, găz
duit de venera bila institutie ieseană; în
,
sfârşit, tot ei au obţinut acceptul de co
laborare al câtorva colegi de breaslă,
componenţi ai colectivului actoricesc
al Naţionalului, doi dintre aceştia Mihaela Arsenescu Werner si Petru
Ciubotaru - făcând parte din elita sce
nei româneşti contemporane. Trebuie
adăugat, la toate acestea, faptul că
spectacolul, realizat în condiţii materi
ale incomparabil mai nevoiaşe decât
fata fără zeste din povestea dramatică
spusă de A. N. Ostrovski, a fost posibil
doar adăugând generozitatea cumu
lată a nu mai puţin de 20 de sponsori,
nominalizaţi într-o anexă a minipro
gramului de sală. Trăgând linia şi
adunând, premiera a oferit imaginea
în acelaşi timp entuziasmantă şi
dezolantă a condiţiei teatrului româ
nesc actual. Cu o asemenea istorie a
naşterii sale şi înghesuit în spaţiul Sălii
Studio, sufocant pentru desfăşurarea
întâmplărilor cuprinse în piesă, specta
colul a găsit în sine însuşi resurse sufi
ciente pentru a ieşi cu fruntea sus la
public. El trebuie aliniat reuşitelor
certe ale stagiunii ieşene.
Primul contact, cel vizual, cu locul
acţiunii dramatice, produce frisoane;
oricât de talentat şi de inventiv ar fi
fost scenograful Nicolai Mihăilă, cu
unsprezece scaune de plastic, cu trei
măsute rotunde, de cafenea, d in
acela Şi material şi cu vreo zece metri
de pânză nu putea face minuni. A ales,
în disperare de cauză, soluţia unui
spaţiu de joc neutru, care să permită
personajelor o mişcare precaută (de
care, la aplauze, regizorul n-a ţinut
seama, spre ghinionul lui!). intrări şi
ieşiri fluente şi logice; într-un cuvânt,
"convenţia teatrală" a fost la ea acasă.
Continuând astfel, nu este exclus să ne
reîntoarcem la vremurile eroice ale
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teatrului elisabetan si să vedem actorii
evoluând între pancarte pe care scrie
"Debarcader", "Salon", "Mal de râu"...
Regizorul Nikolov Perveli Viii susţine,
cu acest spectacol, un prim examen
sever al profesionalismului său. Ceea
ce, până acum, a însemnat doar
arpegii (unele, de certă izbândă),
devine, prin Fata fără zestre, o com
poziţie rotundă şi un atestat de matu
ritate. Acţiunea, destul de fragmen
tată, este stăpânită şi dirijată cu acri
bie, personajele, în cea mai mare parte
a parcursului lor, sunt exact definite şi
diferenţiate, trăirile personale sunt
convingător susţinute atât prin valori
ficarea nuanţată a replicii, cât şi printr-o
migăloasă construire a gesticii şi a
mişcării. Unele excese pot fi puse pe
seama emoţiei speciale care însoţeşte
oricare primă ieşire la public a unui
spectacol.
Lumea din Fata fără zestre este una
dură, dispreţuitoare, urîtă în întregul
său. Acestei lumi Larisa, tânăra nobilă,
dar săracă, îi opune, cu onestitate
înspăimântată, singura ei armă - sta
tornicia dragostei. Lupta este vădit
inegală, şi Larisa va muri, dar moartea
ei, ne lasă autorul să înţelegem, are un
efect purificator asupra cinicului
Serghei, care, într-un moment de
implozie a conştiinţei, o va urma din
colo de viaţă. Roxana Păun Trifan s-a
apropiat cu sfială şi, în acelaşi timp, cu
avânt de La risa, căutând să descopere,
dincolo de destinul nefericit al perso
najului, înţelesurile unor mari intero
gaţii umane. Este partea rezistentă a
propunerii sale actoriceşti, care s-ar fi
cuvenit susţinută, pentru obţinerea
unei izbânzi depline, de o mai atentă
moderare a explicitărilor - în priviri, în
mimică, în emisia vocală. Retusurile
necesare pot fi propuse "din m ers".
Ceea ce nu-i poate fi refuzat foarte
tinerei interprete este recunoaşterea
candorii conferite eroinei, acea perma
nentă şi rugătoare nădejde în "ceva"
care ar putea să apară, printr-un mira
col, şi să-i reaşeze viaţa în făgaşul
aşteptat. E un început de drum mai
mult decât promiţător. Celelalte per
sonaje din Fata fără zestre definesc o
faună umană pe alocuri înfricoşătoare.
Un chelner impertinent şi pânditor,
lvan (Cătălin Tudor Manea) se auto
învesteşte cu rolul neoficial de dis
pecer al mizeriei morale cotidiene; un
bufon jalnic, Robinson (Doru Afta
nasiu) etalează cu ostentaţie batjocori
toare grotescul condiţiei sale subu
mane. Din păcate, actorul (posesor, de
altfel, al unui remarcabil simţ al
nuanţei) greşeşte atunci când su
pralicitează histrionismul personaju
lui.
https://biblioteca-digitala.ro

Aristocraticul tandem format din Moki
Knurov (Petru Ciubotaru - impecabil în
scorţoşenia ultrascrobită cu care îşi ţese
manevrele învăluitoare în jurul mamei
şi al fetei) şi Vasili Vojevatov, june
buimac până în măduva oaselor
(Constantin Puşcaşu), animă, la fiecare
apariţie, interesul sălii. O imagine
crispantă a penibilului şi a gândirii sever
raţionalizate izbuteşte, în luli Karan
dîşev, Radu Ghilaş; personajul său,
trasat precis în prima parte a specta
colului, suferă însă un imperceptibil
proces de dezarticulare, prin aban
donarea concentrării, în cea de a doua
parte a reprezentaţiei. Rolul Serghei
Paratov i-a fost încredinţat de regizor
lui Nicolae Ionescu, actor interesant,
aflat, şi el, la început de carieră.
Enigmatic şi sfidător, adică bine decu
pat în componentele lui esenţiale, per
sonajul lasă, totuşi, impresia lucrului
nedus până la capăt; interpretul a părut
încă insuficient "rodat" pentru sub
tilităţile implicite ale personajului,
bizuindu-se în primul rând pe farmecul
şi pe aplombul său personal, mai puţin
pe descifrarea propunerilor cuprinse în
partitura dramatică.
Protagonista premierei rămâne, din
nou şi dincolo de orice îndoială,
Mihaela Arsenescu Werner. Rolul Harita
Ogudalova, în interpretarea ei, se trans-

formă într-un autentic şi antologic
recital actoricesc; personajul este înzes
trat cu un cameleonism nelinistitor,
glisând între panicate tandreţi mater
nale şi viclenii filigranate de Celestină
aflată încă la vârsta cochetelor reven
dicative. Harita Mihaelei Arsenescu
Werner se circumscrie deplin acelei
zone de seisme existenţiale despre ai
cărei locatari se poate spune că,
năzuind prea mult să devină îngeri,

Gogoi

sfârşesc prin a deveni diavoli. Pentru
imaginea reflectată "în afară" a perso
najului său, actriţa a înţeles că perfor
manta nu stă doar în cuvintele textului,
ci, mai ales, între ele, adică în suita de
gesturi şi de mişcări clipitor mărunte
care continuă sau suplinesc vorba, într-un
zâmbet sau într-o privire fluturată,
adică în ritmările evoluţiei spaţiale, la
care textul îl invită pe interpret. Încă o
dată, Mihaela Arsenescu Werner ne-a

convins că este o subtilă autoritate a
profesiunii scenice şi, în acelaşi timp,
purtătoarea unui talent întreg, divers ca
o vioară şi ca timpul.
Suportul muzical, de relevabil efect în
debutul spectacolului, diluat apoi prin
repetare la intervale simetrice de timp,
a fost asigurat de trio-ul instrumental
Cristina Pădurariu, Constantin Dunca,
Emil Urzică.
Constantin Pai u

si satanistii
�

REVIZORUL de Nikolai Vasilievici Gogol . Traducerea: Gabriela Leonte şi Sică
Alexandrescu • TEATRUL "OVIDIU" din CONSTANTA • Data reprezentaţiei:
1 2 martie 2000 • Reg ia: Tudor Mărăscu • Decorul: Ion Olaru • Costu mele:
Mariana Mocanu-Păun • M uzica: Dani Constantin • Distribuţia: lulian
Enache (Skvozni k-Dmuhanovski), Nina Udrescu/Ana Maria Tramundana
(Anna Andreevna), Laura Crăciun/Clara Ghiuvelechian (Maria Antonovna),
Alexandru Mereuţă (Hiopov), Maria Nestor (Soţia lu i), Emil Bârlădeanu
(Lea pkin-Tea pki n), Eugen Mazilu (Zem l i a n i ka), Liviu Manolache
(Dobcinski), Lică Gherghilescu (Bobcinski), Alexandru Boureanu/Cosmin
Mihale (H iesta kov), Nicodim Ungureanu (Osip), Radu Niculescu (Spekin, Un
crainic), Tiberiu Roşu (Mişka), Nae Stângaciu (Neg ustor 1), Marian Miron
(Negustor 11), Mircea Moldovan (Neg ustor III), Dan Brehuţă (Svistu nov),
Gabriela Belu (Posliopkina), lna Tosca (Nevasta unui plutonier), lulian Lincu
(Uhovertov), Gabriel Monţescu (Un chel ner), Vera Linguraru Aurian
(Avdotia), Florentin Roman (Derji morda).
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montare a Revizorului în anul
de graţie 2000 nu putea
pierde ocazia de a specula
satanismul, cuvânt-cheie din inven
tarul termenilor la modă. Cu atât mai
mult cu cât Gogol însuşi vorbeşte
despre diavol şi despre dorinţa sa, a
scriitorului, de a-1 face pe om să-şi
poată râde de acesta din toată inima.
Ales de regizor drept motto al specta
colului său, amintitul cuvânt-cheie
funcţionează mai întâi la nivelul
decorului. Sosirea lui Hlestakov e mar
cată de străpungerea plafonului, prin
care pătrunde nacela cu semnul spe
cific, crucea întoarsă. O cărare de foc
şerpuieşte apoi spre podul scenei,
când, dintr-o ramă, în fundal, apare
crainicul anuntând sosirea adevăratu
lui revizor. Vi�iunea "extraterestră" a
scenografului Ion Olaru îşi asociază
însă şi elemente ceva mai terestre,
amestecând planul supranatural cu
acela pragmatic, în care se consumă
satira propriu-zisă. Scena oferă astfel,
la început, imaginea unei incinte
împrejmuite de un gard banal, peste
care stă să coboare o pânză de păian
jen, simbol aproape rudimentar al lip
sei de orizont a personajelor din
gubernia vizitată de revizorul impos
tor. Cele două idei funcţionează para
lel şi în spectacol, care nu se decide a-i
da lui Hlestakov chipul ispitei şi a-1 face
răspunzător de destabilizarea urbei.
Atât regizorul cât şi interpretul
(Cosmin Mihale) adoptă o variantă să-i spunem - poetică, în care pro
tagonistul, având înfăţişarea unui
iluzionist de la circ, cabotin simpatic
şi farseur inofensiv, dă acţiunii o tur
nură de vodevil. Imaginea temutului
revizor, pe care ceilalţi o proiectează
asupra sa, nu pare a şi-o însuşi decât
tot în ideea amuzamentului. Fără
substratul diabolic pe care-I capătă
de la un moment dat demersul său,
Hlestakov rămâne însă naivul aven
turier din prima parte a comediei, cel
care nu prea ştie cum să întoarcă qui
pro quo-ul în folosul său. Tânărul
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actor adaugă acestei imagini stân
găciile sale de începător, astfel încât
eroul nu are nici pe departe înrudiri
cu simbolul iniţial, necum forţa de a
ne convinge de efectul nimicitor al
prezenţei sale. Prin contrast, celelalte
personaje se comportă de parcă ar
avea în faţă chiar o făptură ame
ninţătoare căreia încearcă să-i intre
în graţii. Un contrast nemotivat, de
vreme ce interpreţii forţează în
direcţia unui joc "la vedere", a afişării
convenţiei şi nu a ignorării ei în scopul
obţinerii efectelor comice scontate
de autor. Dacă personajele cu care
intră în contact falsul revizor nu arată
convingerea că au fost prinse "în fla
grant" de acesta şi nu tremură de
groază, procedeul pus în mişcare de
Gogol nu mai are nici o valoare. Cel
mai contrafăcut este Primarul, în
interpretarea lui lulian Enache. El
joacă "trăgând la public", pe temeiul
unor clişee fals comice precum poza
glasului, ticuri de comportament etc.
care nu fac decât să schematizeze
personajul. În jurul lui, Emil Bârlă
deanu (Leapkin-Teapkin), Alexandru
Mereuţă (inspectorul şcolar Hlopov),
Radu Niculescu (Spekin, dirigintele
Poştei), Eugen Mazilu (Zemlianika -

administratorul aşezămintelor de
binefacere) alcătuiesc o suită prăfuită
de funcţionari rutinaţi, dezumanizaţi,
care însă în plan artistic se traduce
printr-o inexpresivitate supărătoare.
Actorii joacă gros ceea ce îşi în
chipuie a fi dominanta comica-sati
rică a fiecăruia dintre aceste perso
naje, recunoscute pentru pitorescul
lor savuros. Liviu Manolache şi Lică
Gherghilescu sunt singurii care îşi
folosesc hazul natural pentru i ro
nizarea cuplului siamez Dobcinski
Bobcinski, caracterizat şi prin vesti
mentaţia clovnescă - discordantă
însă cu a restului distribuţiei. Cu com
plexe aristocratice nemărturisite,
soţia şi fiica primarului, în interpre
tarea actritelor Ana Maria Tramun
dana şi Cla �a Ghiuvelechian, încearcă
să acrediteze imaginea unor perso
naje cu nostalgia saloanelor în care
n-au călcat niciodată. Fandoselile,
afectările din care-şi fac jocul nu prea
au însă legătură cu moralitatea
îndoielnică a protipendadei provin
ciale pe care autorul a dorit să o ilus
treze aducându-le în scenă. Desi
tratat ca personaj de planul doi, Osi p,
servitorul lui Hlestakov, jucat de
Nicodim Ungureanu, realizează câte-

Nouă

va momente bune, paradoxal, în
scenele în care nu are text, ştiind să
asculte cu perplexitate elocventă
poveştile inventate de stăpânul său.
In general, spectacolul, cu sau fără
voia regizorului, alunecă în direcţia
unei curioase blândeţi şi a unei
bunăvoinţe nefireşti faţă de abjec
tele personaje prin care Gogol de
masca un rău social major: coruptia.
'
Începe şi sfârşeşte în atmosferă de
petrecere specific rusească, dar, între
aceste coperte, trecerea lui Hles
takov prin viaţa urbei nu provoacă
nici o tulburare, iar demonismul in
vocat rămâne doar o figură de stil.
Ar mai fi de discutat despre datoriile
pe care le avem faţă de capodo
perele marelui repertoriu, despre
ideea de şcoală de teatru pe care o
presupune orice întâlnire cu autori ca
Gogol şi despre condiţiile în care
acest principiu devine operant.
Cum la reprezentaţia la care am fost
invitaţi a evoluat distribuţia a doua,
nutrim speranţa că Lucian Iancu,
Alexandru Boureanu, Nina Udrescu,
Laura Crăciun au răspuns mai bine
aşteptărilor regizorului.
Doina P a p p

finaluri

LIVADA DE VIŞIN! de Anton Pavlovici Cehov e TEATRUL ''V.I. POPA" d i n
BÂRLAD • Data reprezentaţiei: 1 8 martie 2000 • Reg ia: I rina Popescu
Boieru • Scenografia: Rodica Arg h i r • Distri buţia: Lily Popa Alexiu
(Liu bov Andreevna Ra nevskaia), Marcel Anghel (lermolai Alexeevici
Lopa h i n), Virgil Leah u (Leonid And reevici Gaev), Constantin Petrican
(Firs), Petronela Ene Dimofte (An ia), Doiniţa Mantale (Varia), George
Sobolevschi (Piotr Serg heevici Trofi mov), Gruia Novac jr. (Si meonov
Pişc i k), Ozana Ciubotaru Costin (Duniaşa), Sorin Ghiorghe (Epi hodov),
Cristian Costin (laşa), Cătălina Rusu (Charlotta l vanovna), Mihai Harnu
(Trecătoru l), Dana Tomiţă (Mama), Eudoxia Volbea (O sluj n ică).

hestiunea "atacării" marilor
titluri din dramaturgia univer
sală de către teatrele cu gaba
rit artistic mai modest se păstrează
mereu deschisă: e bine să joci Hamlet
când nu ai actori nici măcar pentru
Laerte, sau e rău? Şi, mai departe, e
normal şi corect ca un actor bunicei,
dar nu grozav să-şi poată trece în C.V.
roluri de rangul 1, primite fiindcă nu
s-a găsit unul mai breaz care să le
joace, în timp ce un actor superior ca
înzestrare, dar activând într-un teatru
foarte aglomerat să nu se poată lăuda
decât cu partituri secundare? Dar
pentru publicul din urbea X, ce este
de preferat, să vadă Hamlet într-o dis-
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tribuţie aproximativă, ori să se
delecteze în veci cu piese din celebra
specie "Bivoliţa pe frânghie", însce
nate însă cuviincios? Sunt, mă tem,
întrebări sortite să rămână pururi fără
răspuns. De aceea, nu voi afirma nici
eu că bine sau rău au făcut Teatrul V.I.
"
Popa" din Bârlad (lipsit, actualmente,
şi de sediu, din cauza năruirii unor
bucăţi din vechea clădire) şi regi
zoarea ieşeană Irina Popescu Boieru
pornind să abordeze livada de vişini,
cea mai grea, cred eu, dintre piesele
cehoviene, fără să aibă la dispoziţie
echipa necesară pentru această între
prindere. O dată faptul consumat, voi
nota doar că: regia a oferit o descifrare

subliniat sentimentală, chiar melodra
matică a textului (prin scenă trec peri
odic întrupările infantile şi adolescen
tine ale lui Liubov Andreevna şi ale lui
Lopahin, prematur îndrăgostite şi
pentru acest motiv "fugărite" de către
mama celei dintâi, din nostalgicul
dulap al copilăriei ies felurite obiecte
de mirare, ca din cutia magică a unui
scamator, etc.), Lily Popa Alexiu,
actriţă, de altfel, serioasă şi stimabilă,
s-a dovedit copleşită de dificultatea
rolului Ranevskaia, am văzut portre
tizări convingătoare (Marcel Anghel -

Lopahin, George Sobolevschi - Petea
Trofimov, Ozana Ciubotaru Costin Duniaşa) alături de ipostazieri com
plet anapoda (Petronela Ene Dimofte
- Ania, Doinita Mantale - Varia,
Cătălina Rusu .:._ Charlotta lvanovna),
precum şi un Firs interpretat impeca
bil (şi aproape incredibil, în context)
de către Constantin Petrican, am auzit
muzică în supraabundenţă şi, în
deobste, în dezacord cu atmosfera,
am a sistat la vreo nouă finaluri succe
sive (chiar îmi pare rău că nu le-am
numărat cu dinadinsul), publicul din

sala Teatrului "Luceafărul" din laşi unde a fost găzduită reprezentaţia -,
alcătuit preponderent din tineri, a
urmărit cu atenţie spectacolul şi a
aplaudat călduros la sfârşit. Concluzia:
la Teatrul ''V.I. Popa" din Bârlad s-a pus
în scenă Livada de vişini de Anton
Pavlovici Cehov.
Alice Georgescu
P.S. Trebuie lăudată fără rezerve Îndâr
jirea cu care ansamblul bârlădean
luptă pentru a se menţine, cum poate,
În formă.

Hazul sinucigaşilor
ataţii a u o problemă cu sinu
ciderea: dacă e adevărat că
viaţa le refuză orice împlinire,
atunci şi ultimul act va fi tot un eşec. E
nevoie de multă decizie şi concizie
pentru a-ţi lua viaţa, e necesar un bun
raport cu timpul şi cu trecerea lui; fără
o capacitate de anticipare şi o reacţie
adecvată la accidentele neprevăzute,
intentiile devin ridicole. Iar ridicolul nu
ucide decât în literatură.
Cei trei sinucigaşi din piesa lui Paul
Ioachim sunt, de fapt, nişte pala-..:r agii
ai suferinţei, regizori leneşi ai unei pie
se a cărei premieră nu va avea loc
niciodată. Ei ajung pe podul sinuci
gaşilor încărcaţi de obiecte-amintiri,
de care, evident, nu se pot despărţi.
Memoria aspiraţiilor, a jignirilor îi ţine
în viaţă, stavilă în calea unei desprin
deri autentice. Le lipseşte instinctul
autodistrugerii; dimpotrivă, ei vor să
pedepsească lumea, să o trezească din
indiferenţa ei. Sunt nişte fiinţe supă
rate, umilite din cauza indiferenţei
vieţii.
Derivată din teatrul absurdului, scrisă
într-o vreme când acest curent coagu
la expresia filozofică a mitului lui Sisif şi
deriziunea ucigaşilor fără simbrie,
aşteptarea fără speranţă şi sinuciderea
lumii prin toleranţa faţă de rinoceri şi
incendiatori, piesa foloseşte pro
cedeele elaborate în capodopere
modelând disperări de romanţă. E ca şi
cum s-ar face ciorbă de peşte· din
saumon fume. Dar rezultatul e plăcut
(gustos), pentru că are haz: Horaţiu
Mălăele asumându-şi parţial sau inte
gral aproape toate elementele de con
cepţie ale spectacolului, îi conferă
acestuia unitate şi fluiditate. Decorul şi
costumele creează cadrul vag simbolic
al acţiunii, obiectele caracterizează
personajele dincolo de ceea ce vor
acestea să se ştie despre ele. Ritmul
trece cu bravură peste dorinţa de
înduioşare.
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PODU', versi u ne scenică de Horaţiu Mălăele d u pă comed ia Pod ul sinucigaşilor
de Pau l Ioachim • TEATRU L NAŢIONAL ui.L. CARAGIALE" d i n BUCUREŞTI • Data
reprezentaţiei: 1 8 martie 2000 • Reg ia şi scenog rafia: Horaţiu Mălăele • M uzica:
N icolae Voiculeţ • Distribuţia: Horaţiu Mălăele (Neînţelesul), George lvaşcu
(Îndrăgostitu l), Ioana Moldovan (Fata).

în distribuţia tipărită în caietul-pro
gram, personajul interpretat de
George lvaşcu este definit ca Îndră
gostitul. Poate e îndrăgostit de propria
persoană, atât de măreaţă în viziunea
sa, atât de neînsemnată în ochii celor
din jur şi atât de zbuciumată ca urmare
a interiorizării acestui decalaj. Actorul
izbuteşte să arate convingător cum
conştiinţa propriei superiorităţi se
exprimă prin ticurile complexului de
inferioritate, comicul este de sorginte
intelectuală, dobândirea concluziilor
eronate, ne arată actorul, presupune
tot atâta efort cât şi pentru cele
corecte. Privit din afară, acest efort
este comic. Autoritar şi energic, Ho
raţiu Mălăele dinamizează evoluţia
conflictului. Agresiv şi bădăran, sigur
de sine şi când este derutat, persohttps://biblioteca-digitala.ro

najul pare foarte transparent, dar
actorul, cu extraordinarul său instinct,
sugerează complicaţiile, meandrele
unui asemenea temperament. Investi
gaţia sa în posibila mârlănie a sinuci
derii e inedită şi asigură surpriza în
desfăşurarea unei fabule previzibile.
Ioana Moldovan, evident crispată la
început, îşi regăseşte, o dată cu stă
pânirea de sine, şi aplombul necesar.
Inclus în programul de promovare a
dramaturgiei româneşti contempo
rane, spectacolul se autopromovează
într-un mod convingător, nepro
punându-şi mai mult decât poate da.
Probabil că acest program ar trebui
utilizat pentru proiecte în care ame
ninţarea sinuciderii să fie mai consis
tentă.
Magdalena Boian g i u
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Iarna şi măgarul
metafizic
VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ de Wil liam Shakespeare e TEATRUL TINERETULUI d i n
PIATRA N EAMŢ • Data reprezentaţiei: 5 martie 2000 • Versiu nea scenică şi regia:
Andreea Vulpe • Scenografia: Horaţiu Mihaiu • Coloa na sonoră: Cristian Juncu •
M işcarea scenică: Felicia Dalu • Distribuţia: Ovidiu Crişan (Theseu), Lucreţia
Mandric (Hippolyta), Victor Giurescu (Lysa ndru), Constantin Lupescu (Demetri us),
Clara Flores (Hermia), Ecaterina Hâţu/Gabriela Crişu (Helena), Cornel Nicoară
(Egeu), Daniel Beşleagă (Oberon), Roxana Fru nză (Tita n ia), Bogdan Talaşman
(Puck), Corneliu-Dan Borcia (Peter Pană), Dan Grigoraş (Fundu lea), Tudor Tăbăcaru
(Suflete), Pompiliu Ştefan (Ştuţ), Florin Mircea jr. (Biând uţ), Paul Chirilă (Foa me),
Olimpia Mălai, Dorina Maria Haranguş, Smaranda Astanei, Gabriela Crişu, Ecaterina
Hâţu, Alina Grigore, Bogdan Matei, Ştefan Ruxandra, Marius Blaj (Spi riduşi).
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stăzi nu se mai poate vorbi
despre curajul de a monta
Shakespeare: toată lumea o
face, fără prea multă pietate. Mai
bine să ne referim la firescul cu care
Andreea Vulpe dovedeşte, în specta
colul de la Piatra Nea mţ, că a re
asupra textului shakespearian o per
spectivă coerentă şi - aşa cum decla
ră ea în caietul-program - posibilă. E
drept, nu însă şi condamnabil, că, în
numele acestei perspective, regi
zoarea taie şi adaugă replici (pentru

A

prolog, se inspiră din Ovidiu, Hero
dot, Chaucer, Thomas North). Nimic
forţat, atâta timp cât există argu
mente. Visul unei nopţi de vară se
petrece ... iarna. De ce? Acolo unde
lipseşte dragostea, bântuie, în loc,
viscolul. Soarele apare numai o dată
cu armonia dintre îndrăgostiţi. Deo
camdată, însă, personajele dârdâie
de frig şi, din când în când, beau un
ceai cald, ca să se încălzească. Dar
noaptea de pomină în care se
petrece o mare pa_rte din acţiune nu
este chiar polară. In piesa lui Shake
speare, cele două perechi adorm, în
pădure, pe un covor de flori. La
Andreea Vulpe, covorul e prezent, la
propriu, cu flori colorate care răs
pândesc în jur o lumină dulce,
primăvăratică şi pare că prefigurează
o insulă a fericirii. Până la urmă, o
dată cu iubirea, vin si zorii . Iese
soarele - o minge galbenă, fosfores
centă, de efect vizual, pe care actorii
o trec de la unul la altul, ca într-un
joc plin de bucurie.
Povestea, paralelă cu textul, pe care
o inventează Andreea Vulpe este
perfect închegată logic şi susţinută
de scenografia lui Horaţiu Mihaiu un plan înclinat, acoperit cu
"zăpadă" şi presărat cu trape ca nişte
găuri de cârtiţă, din care intră şi ies
personajele. Dar ceva şchioapătă.

�f

Ceva important. Pe scenă se mişcă
doar nişte carcase goale, care nu te
impresionează decât vizual (uneori,
nici măcar atunci: în timpul nopţii de
vară/iarnă, siluetele eroilor sunt scu
fundate într-o penumbră obosi
toare, fără nuanţe). Relaţiile sunt
menţinute la geometria aparenţelor,
ca într-un joc de şah. Nu mai există
decât do�ă categorii: oameni i şi
duhurile. lndrăgostiţii, Lysandru şi
Helena, Demetrius si Hermia, Theseu
şi Hippolyta, sunt î m brăcaţi în negru.
Primii patru, atât de asemănători
unul cu altul, par, vorba lui Jan Kott,
interşanjabili. Pe de altă parte, nu
reiese de nicăieri că lui Puck, lui
Oberon şi Titaniei li s-ar acorda o mai
mare importanţă decât spiriduşilor
de rând. Ca şi ei, sunt spirite inexpli
cabil uniformizate, purtând costume
a l be cu croială aproape identică,
similare celor de bebeluşi (tot ca nou
născuţii - aluzie pe care nu am pri
ceput-o -, spiriduşii dau din mânuţe
şi din picioruşe). La capitolul "deşi",
aş include, din păcate, şi interpreţii:
hotărît lucru, nu este un spectacol
"de actori". Pe unii i-am văzut mai
inspiraţi în alte producţii. Totuşi, în
montarea de faţă aproape că nu
i-am remarcat. Sau, dacă am făcut-o,
m-au lăsat rece. De exemplu,
Bogdan Talaşman, un Puck grăsun şi
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destul de drăgălaş, stropeşte pu
blicul cu jeturi de elixir dintr-o se
ringă. Cu toate astea, îţi vine să spui:
"Şi ce dacă?" Ce să mai vorbim de
debutanţi? Corecţi, dar fără sare şi
piper. La fel, trupa de meşteri care, în
mod obisnuit,
face farmecul
.
Visului..., ai ci nu prea are haz.
în spectacolul Andreei Vulpe emo
ţionează - paradoxal pentru tra
diţionalişti - pasajul unde regizoarea
"intră" cel mai adânc în povestea
originală: după ce cuplurile de
amorezi se trezesc din somn şi trupa
de meşteri prezintă o mică bucată
teatrală, Fundulea moare. El este cel
care, "transformat" în măgar, a con
stituit, de-a lungul nopţii, una dintre
pricinile dezlănţuirii simţuri lor.
Pentru Fundulea, experienţa nu a
fost defel comică şi nimic nu mai e ca
înainte. Ceva ireparabil s-a produs:
contactul cu cealaltă lume îi este
fatal. Nu se mai poate readapta
(lucru pe care Dan Grigoraş îl arată
foarte bine). Dispariţia lui stârneşte
la început râsete, ca şi cum ar face
parte din scenariul hilar al lui Peter
Pană. Abia apoi personajele şi pu
blicul sunt zguduiţi ca de un frison:
Fundulea a trecut dincolo. Noaptea
în pădure nu a fost o glumă.
M i rona Hărăbor

De ce?

__
__
__
__
__

pectacolul Andreei Vulpe Visul unei nopţi de vară
de William Shakespeare se petrece... iarna.
Regizoarea a adăugat un prolog în care concen
trează mitologia referitoare la isprăvile lui Theseu. E
dreptul unui regizor să-şi privească personajele din ce
unghi vrea. E dreptul unui regizor să îşi închipuie
spiriduşii puerili, pe Puck, tâmp, pe regina ama
zoanelor, punkistă şi pe Titania, odaliscă flască. Dar e şi
dreptul meu, ca spectator, să mă întreb: de ce?
Am înţeles, bunăoară, că vrajba dintre zei a preschim
bat anotimpurile, dar atunci de unde a luat Puck - mai
ales aşa greoi la trup şi la minte! - floarea cu pricina în
plin univers hibernal?
Nu neg ingeniozitatea artistică, nici importanţa inven
tivităţii sau a noului în interpretare. Dar am o mică pre
tenţie: ca totul să se înlănţuie logic. Şi, ca dovadă că nu
sunt nici partizana tradiţiei, nici închistată în preju
decăţi: am apreciat şi că aici am văzut primul Fundulea

tânăr, şi nota de melancolie a acestui personaj, şi faptul
că moare într-adevăr, am reţinut în partea pozitivă a
bilanţului şi că în final am văzut primul Theseu înge
nuncheat. Dar tot mă întreb: de ce, dacă regizoarea a
simţit nevoia unor intervenţii (parafrazări, adaosuri,
contemporaneizări) în textul lui Shakespeare, dacă nici
traducerile nu i-au plăcut pe de-a-ntregul, de ce s-a mai
oprit la marele Will? Există la ora actuală în lume piese
unde Julieta e capitalistă, Romeo - lider sindical, sau
unde beţivanul Sly se visează Macbeth; dar acestea nu
poartă pe afiş semnătura lui Shakespeare. După cum
există montări împotriva tuturor exegezelor literare (de
exemplu, o îmblânzirea scorpiei unde Catarina, după
tirada finală despre supunere, îşi taie venele), dar care
nu au schimbat nimic din text. De aceea, tocmai pentru
că vreau să mă dumiresc de ce am văzut ceea ce am
văzut, mă întreb din nou: de ce?
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DINEU CU PROŞTI d e Francis Veber. Traducerea: Tudor Ţepeneag. Ada pta rea :
Radu Beligan şi Liviu Dorneanu e TEATRU L NAŢIONAL d i n TÂRGU-MU REŞ,
COMPAN IA nLIVIU REBREANU" e Data reprezentaţiei: 20 ianuarie 2000 e Reg ia:
Mircea Cornişteanu • Scenografia: Labancz Klara • Distribuţia: Cornel Popescu
(Pierre), Aurel Ştefănescu ( F ra nc;:ois), Mihai Gingu lescu ( Lebla nc), Ion Săsăran
(Cheva l), Serenela M u reşan (Marlene), Tina Moga-Oitean (Ch ri sti n e), Vasile
Vasiliu (Archambaud), Delia Martin (<:;harlotte), Alexandru Pavel (Menea ux).

ucrul la spectacol a avut mult de
suferit de pe urma disensiunilor
ivite şi perpetuate artificial prin
"intestinele" instituţiei. Ştim foarte
bine că lumea are nevoie de comedie,
dar, de la nevoia de râs până la un
spectacol reuşit, e o cale lungă şi deloc
netedă, îndeosebi la Târgu-Mureş.
Dineu cu proşti este o comedie bule
vardieră franţuzească contempo
rană, din bogata gamă de piese şi
piesuţe ce fac afişele teatrelor din
multe ţări. După cele mai reuşite s-au

L
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turnat filme de lung-metraj sau de
televiziune ce se transmit când ţi-e
lumea mai dragă. Aici, Francis Veber
aduce în scenă câţiva reprezentanţi,
mai curând obtuzi, ai clasei de mijloc.
Pierre cheamă în vizită, spre deliciul
prietenilor, pe un oarecare Franr;ois,
"un prost", care, spre surpriza tuturor,
îi va da o lecţie de etică. Descon
siderat şi batjocorit de toţi, Franr;ois
devine, la sfârsit, raisonneur-ul piesei
şi al spectacol u lui. încurcând iţele, el
dă naştere unor situaţii de mare haz,
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care se preci pită spre final într-o
soluţie moralizatoare.
Regizorul Mircea Cornişteanu a avut
ocazia, zic eu norocoasă, de a lucra
cu un scenograf inventiv - Labancz
KlaOra - care, de astă dată, nu a fost
însă solicitată la adevărata ei capaci
tate. A creat un living ca în locuin
ţele-standard ale celor din clasa de
mijloc. Cornişteanu a distribuit o
trupă de actori cu renume, stâlpii
companiei, precum Cornel Popescu,
un Pierre lipsit de scrupule în a-i
înjosi pe cei mai puţin înstăriţi, Mihai
Gingulescu, Leblanc, prietenul la
nevoie, Ion Săsăran, Cheval, calul de
bătaie, păcălitor şi păcălit, Vasile
Vasiliu, doctorul Archambaud, medic
de familie. Se adaugă mai tinerii lor
colegi Serenela Mureşan, Marlene, o
metresă ce prin comportament fri
zează demenţa, Tina Moga-Oitean,

soţia trădată şi marcată de tertipurile
lui Pierre, Delia Martin si Alexandru
'
Pavel, prima, vizibilă într-un singur
moment, cel de-al doilea, invizibil din
sală. Marea delectare a montării este
evolutia actorului Aurel Stefănescu,
în rol u l "prostului" Franc;:oi s, rol inter-

pretat cu mult aplomb şi căldură, cu
fantezie şi profesionalism. Specta
colul însuşi devine un omagiu pentru
Aurel Ştefănescu, actor carismatic ce
a atins vârsta pensionării, fiind săr
bătorit "la scenă deschisă " o dată cu
premiera Dineului cu proşti.

Oricum ar fi, "ataca rea" unei comedii
într-un teatru de repertoriu nu tre
buie motivată nicicum; aceasta tre
buie doar jucată de cât mai multe ori,
spre deliciul publicului.
Stracula Attila

Politica
1n teatru

A

PORTRET DE CRIMI NAL de Slawomir Mrozek. Traducerea: Stan Velea
d i n BRAŞOV • Data reprezentaţiei:
25 februarie 2000 • Reg ia: Claudiu Goga • Decoru l: Mihai Mădescu
• Cost u m e l e : Luana Drăgoescu • Distribuţia: Costache Babii
(Bartodziei), Virginia ltta Marcu (Oktawia), Mircea Andreescu (Anatol),
Viorica Geantă Chelbea (Ps i h iatru!), Iulia Popescu (Anabella).
• TEATRU L uSICĂ ALEXANDRESCU"

ânărul Claudiu Goga s-a impus
de anul trecut ca un nume
pormiţător în regia româ
nească: prin Şantaj de Ludmila Razu
movskaia şi Conu' leonida faţă cu
reacţiunea de 1. L. Caragiale (premiul
U N ITER pentru debut). Acum s-a
oprit asupra unei piese de Slawomir
Mrozek - dramaturg contemporan
bine (şi de mult) cunoscut scenelor
noastre prin Emigranţii, Tango, Casa
de la frontieră s.a.
Din caietul-prog ram, presupus a sluji
spectacolul în vederea căruia e
alcătuit, reiese că este vorba despre o
piesă absurdă, ruptă (conform decla
raţiilor autorului) de orice fapte reale.
Or, unitatea montării brasovene e dată
tocmai de contextul pol itic abia apus.
Frecventele secvenţe filmate referi
toare la viaţa tătucului Stalin şi cu care
spectacolul e înţesat şi scenele ce
sfârşesc în gesturi fărâmiţate - parcă
îngheţate de timp - conferă faptului
teatral o stranie atmosferă cine
matografică. Dar mă tem că apelul
prea des - împins până la obsesie
(chiar şi psihiatru! poartă stema comu-

T

nistă pe chipiu!) - nu e gustat de pu
blicul românesc actual. Deşi deseori ne
referim la o anumită parte a societăţii
calificând-o drept nostalgică", rănile
"
produse de regimul totalitar (care,
indiferent de câte nume a purtat, a
dominat Europa mai bine de jumătate
de veac) se mai văd şi se mai simt încă
în noi toti;
' de aceea, mă întreb dacă
publicul poate recepta Portretul de
criminal altfel decât ca pe un docu
mentar şi, în general, dacă mai are
forţa să suporte atari amintiri. Mai
mult, aglomerarea acestora împiedică
reperarea unor probleme mai pro
funde: bunăoară, grozăvia piesei e că,
după ce i-a distrus viaţa denunţându-1,
Bartodziei îi fură lui Anatol si
, moartea,
mărturisindu-i.
În această piesă nu există personaje
complet pozitive şi nici vini totale.
Acţiunea şi atitudinea fiecărui perso
naj în text sunt, într-un fel, logice. Dar
în spectacol, personajele sunt - cu
excepţia Psihologului şi a lui Anatol
(mai cu seamă în faza de spectru!) destul de inconsistente. Profunzimea
lor sufletească nu e îndeajuns de bine
https://biblioteca-digitala.ro

redată, astfel încât traiectoria şi decizi
ile lor par slab motivate sau chiar ilo
gice. De exemplu, doar cu greutate
înţelegi de ce şi de unde a luat
Oktawia fermitatea cu care să se
impună soţului ei, Bartodziei, sau de
unde vine cinismul Anabellei, pe care
nimic din interpretarea Iuliei Popescu
nu îl anuntase si nu îl scuză.
Spectacol u l se d esfăşoară în Sala Mare,
deşi, ţinând cont că spectatorii aşezaţi chiar pe scenă - sunt puţini la
număr, Studioul ar fi fost suficient. Mai
ales că o piesă cu cinci personaje nu
are nevoie de vreun spaţiu amplu. Dar
Claudiu Goga a optat pentru o extin
dere pe lung a cadrului. El ne-a
prezentat un întreg apartament, cu
baie, bucătărie şi uşi de fundal suge
rând existenţa unui hol de trecere şi a
palierului blocului. E drept că un spec
tator chiţibuşar poate nota cum,
într-un decor atât de atent reconsti
tuit, interpreta Anabellei merge la baie
fără a fi intrat, în prealabil, în casă...
Spaţiul de joc este despărţit de public
prin imense panouri de pânză albă,
care constituie suportul proiecţiilor
şi sugerează totodată (datorită sec
venţei psihiatrice) că totul se petrece
într-o lume de nebuni. Şi că noi, spec
tatorii, fiind urcaţi la acelaşi nivel cu
actorii, trăim într-o lume de nebuni.
Schimbarea titlului - de fapt, lungirea
lui - din Portretul în Portret de crimi
nal pe de o parte dezvăluie ceva din
subiectul piesei, diminuând tensiunea
voită de autor, pe de alta mai mult
complică lucrurile: cine e criminalul?
Stalin, pentru a fi determinat, prin
regimul instaurat de el, pe un prieten
să-şi toarne prietenul, sau acela care
într-adevăr a făcut-o? ... A ne ascunde
în spatele secvenţelor filmate folosite
şi a spune că oamenii erau manipulaţi
şi îndobitociţi e prea simplu ...
In fond, după cum zice o minusculă
frază din piesă: toţi, buni, răi, suntem
rezultatul trecutului.
Daria Dimiu
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Teatru
fără dramaturgie
LAZARET d u pă F. Bru nea-Fox ş i Leonid Andreev • TEATRU L uANDREI
MUREŞANU" d i n SFÂNTU GH EORGHE e Data reprezentaţiei: 20 mar
tie 2000 • Reg ia: Gelu Badea • Scenografia: Cristian Gătina • M iş
ca rea scen ică: Ilie Bujanca. • în d i stribuţie: Sergi u Aliuş, Adrian
Ancuţa, l na Andriucă, M i rela Bucur, Va lentina Cazacu, Mona
Codreanu, N icolae Ion Croitoru, Cristian Drăgan, Ioana Gajdo, Elena
Manoliu, Valeria Olaru, Camelia Paraschiv, Nelu Roman, Tiberiu
Tudoran, IDan Tu rbatul.

ăzut la jumătatea lui martie
2000, Lazaret - un spectacol de
Gelu Badea după F. Brunea-Fox
şi Leonid Andreev, producţie a Tea
trului "Andrei Mureşanu" din Sfântu
Gheorghe (stagiunea 1 998-1 999),
atrage atenţia asupra calităţilor unui
tânăr regizor fără îndoială înzestrat.
Absolvent al "şcolii de regie de la Cluj"

V

(!?!), cum zice un actor în caietul-pro
gram al spectacolului, el ştie să con
struiască remarcabile tablouri vivante
(termenul nu e cel mai potrivit, mai
ales aici, dar e singurul consacrat), să
pună lumina cum trebuie în com
poziţii plastice atent studiate, să
creeze atmosferă şi momente de ten
siune dramatică de real interes. Nu ştie
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încă să ritmeze un întreg spectacol, să
evite redundantele de tot soiul si
băgarea degetu i ui în ochi, să d ea
credit sugestiei, mai ales în jocul acto
rilor. E încrezător până peste poate în
sensul teatral, ceea ce poate că nu-i
rău, dar e total neîncrezător în dra
maturgia spectacolului, ceea ce sigur
nu e bine. Căci scenariul domniei sale,
după Brunea-Fox şi Leonid Andreev,
spune aproape tot ce are de spus în
primele 1 0-1 5 minute ale spectacolu
lui, reprezentaţia epuizându-şi re
sursele conflictuale şi trăgând u-şi apoi
sufletul, încă o oră, doar prin învârtitul
în jurul cozii. Trupa e docilă şi-i
slujeşte regizorului toate intenţiile
artistice, din păcate destul de puţine
şi fixe. Reţinem, printre cele mai izbu-

tite momente, cel al "zborului", grăitor
pentru prăpastia existentă între aspi
raţiile personajelor şi precaritatea
condiţiei lor umane. Scenografia sem
nată de Cristian Gătina e sugestivă
pentru un spaţiu concentraţionar,

chiar dacă aminteşte de unele specta
cole ale lui Silviu Purcărete.
Cu timpul, e de presupus că regizorul
va căpăta respectul cuvenit faţă de
textul dramatic, ca suport indispen
sabil al spectacolului teatral. Căci

montarea sa e elocventă pentru fap
tul că, la nevoie, teatrul s-ar putea
juca şi fără cuvinte, dar nu fără dra
maturgie.
Victor Parhon

Altfel?
i n caietul-program conceput
pentru spectacolul Domnul de
Pourceaugnac aflu, în detaliu,
curriculum-ul Teatrului Masca (în
fiinţat în 1 990 şi condus de Mihai
Mălaimare). Este foarte bogat: repre
zentaţii în parcuri, spitale, case de
copii, numeroase turnee în străinătate
ori participări la festivaluri de teatru de
stradă. În prezentarea istoricului sunt
inserate amănunte privind condiţiile
precare în care trupa a lucrat şi a rea
lizat ..faptele de vitejie". Tonul este
vehement şi, parcurgând rândurile, ai
senzaţia neplăcută că ţi se reproşează
ignoranţa. Recunosc, în ceea ce mă
priveşte, deşi auzisem despre Clovnii
şi A murit moartea, măi!, până la
montarea de faţă nu am mai văzut
vreo producţie a Teatrului Masca. Nu
stiu a cui e vina. Probabil că a mea.
S pectacolul în regia lui Mălaimare,
jucat la Teatrul "Nottara", are la bază
un scenariu după piesele lui Moliere.
Caut să reproduc firul epic, cu toate că
el nu răzbate foarte clar din ce se
petrece pe scenă: Pourceaugnac,
după ce şi-a părăsit nevasta, copiii şi
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DOM N U L DE POURCEAUGNAC d u pă Moliere e TEATRU L MASCA e Data
reprezentaţiei: 1 3 martie 2000 • Reg ia: Mihai Mălaimare • Scenog rafi a : Nina
Brumuşilă • M uzica: George Natsis • Distri buţia: Sorin Dinculescu (Dom n u l de
Pou rcea u g nac), Nicolae Pungă (Oronte), Ana-Maria Pâslaru (J u l i e), Mioara lfrim
(Neri ne), Dora lftode (Docto rul), Daniel Barbu (Era ste), Erland Scrieru (Sbri g a ni),
Eduard Savin (Poliţistul); în a lte rol u ri: Delia Sabău, Dora lftode, Cătălin M i rea,
Darius Munteanu.

oraşul natal, încearcă să-şi ascundă
trecutul în noua comunitate din care
face parte; în cele din urmă, este
demascat şi izgonit înapoi de unde a
plecat. Montarea marchează o trecere
a trupei Masca de la "tăcere" la
"cuvânt", adică la text. Cât despre pro
gramul estetic, el se păstrează ne
schimbat: "gest, pantomină şi expresie
corporală". Nu ştiu cum o fi fost în
perioada de "tăcere". Aşadar, nu am
termen de comparaţie. Dar, îmi permit
să întreb: atitudinile triviale, loviturile
şi şuturile în fund "pe bune", alergă
tura şi fugărirea reciprocă intră în
"expresia corporală"? Zbieretele asur
zitoare, chiţăiturile, răţoielile pe di
verse tonalităti înseamnă "cuvânt"? Si
toate la un loc - commedia dell'arte ?

Dacă da, păcat de actorii care au voci
ferat, după indicaţii, cu multă - chiar
prea multă - convingere (Ana-Maria
Pâslaru este realmente o actriţă cu
simţ scenic şi talent). Păcat de cos
tumele şugubeţe ale Ninei Brumuşilă.
Păcat de timpul spectatorilor. Totuşi,
aici stă tristeţea mea cea mai mare: pu
blicul a râs. lnsă a făcut-o într-un chip
atât de strident şi fără discernământ
încât mi-a adus aminte de hohotele de
la show-uri de genul Glumăreţu'-lui cu
Doru Octavian Dumitru şi chiar şi de
cele - de data asta, de plâns - răsunând
la "Surprize, surprize". De Vacanţa Mare
şi telenovele... Păcat de un teatru care
putea fi aşa cum se recomandă: altfel.
M i rona H ă răbor

poţiA visa. .
,,
decat cu 1n1ma

n mod neaşteptat, la prima repre
zentaţie cu public, zarva celor
patru clase întâi s-a stins ca ·prin
farmec la ridicarea cortinei. Scenariul
după care se desfăşoară îndeobşte
orice spectacol pentru copii a fost
(spre marea mea mirare, recunosc)
pe deplin uitat. Mişcarea actorilor,
claritatea cântecelor, frumusetea si
.
originalitatea decorurilor au fă c ut să
contenească pe dată obişnuitele
întrebări şi nu au dat prilej repe
tatelor observaţii pe care învăţătorii
şi părinţii se văd în genere nevoiţi să
le ţipe dintr-un capăt în altul al sălii

I N I MĂ RECE d u pă Wi l helm Hauff. Dra matizarea: Ban u Rădu lescu • TEATRU L
"ION CREANGĂ" • Data reprezentaţ(ei: 1 4 decembrie 1 999 • Reg ia: Sorana
Coroamă Stanca • Scenografia: Anca Pâslaru • M uzica: George Marcu •
Coreg rafia: Păstorel Ionescu • Distri buţia: Lucian lfrim (Peter M u n k) , Anca
Zamfirescu ( M a m a ) , Carmen Palcu ( L i s beth), Cristia n l ri m ia ( M i c h a e l
Ola n dezu l), Alexandrina Halic (O m u leţul de Sticlă), Şerban Georgevici (Ezec h i e l
Burtosul), Mihai Verbiţchi (Sc h l u rker Lunga n u l), Daniel Tudorică (Reg e l e dan
s u l u i), Mircea Muşatescu (Bunicu l), Gabriel Coveseanu (Om u l d e A u r) ş.a.

micuţilor plictisiţi. Dimpotrivă, reac
ţiile unei săli pline până la refuz cu
elevi de 7-8 ani, departe de a consti
tui o simplă însemnare de reportaj,
a lcătuiesc în mod sigur, semn u l
https://biblioteca-digitala.ro

_?dmiraţiei pentru munca regizorului.
Indeosebi când piesa nu se apropie
defel de basmele noastre.
Inimă rece de Banu Rădulescu după
W. Hauff vine din spaţiul culturii ger29
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mane. Personajele fantastice (Mi
chael Olandezul, Omuletul de Sticlă)
sunt complet străine tradiţiilor noas
tre. Totuşi, nici o lămurire nu a fost
cerută, nici o întrebare nu a străpuns
liniştea încordată. Numai personajul
negativ Michael Olandezul - straniu
căpcăun şchiop şi gigant, amintind
oarecum de piratul Hook - a fost, de
fiecare dată, datorită apariţiei sale
aproape cinematografice, întâm
pinat ca vi rajele bruşte ale unei
imense montagne russe.

Deznodământul însuşi al poveştii a
fost surprinzător de bine primit pen
tru un teatru obişnuit să arate cum
soarta se milostiveşte de cei buni şi
oropsiţi (gen Cenuşăreasa, Albă ca
Zăpada ... ), n u să pledeze pentru
revenirea la starea initială (Peter
Munk preferă să fie d(n nou căr
bunarul inimos) prin iertarea unei
dorinţe nesăbuite.
Pentru un adult, morala că nici măcar
în poveste nu este de imaginat cine
va trăind fără grijile date de pârdalni-

ca de inimă, dar păstrându-şi umani
tatea e amar de clară! Părea însă de
neconceput ca aceasta să fi ajuns la
micul spectator român, ca pentru un
crud şcolar să existe vreo diferenţă
esentială între o inimă de carne si un
bolo�an. Dar o vocişoară din spatele
meu i-a explicat în şoaptă mică unui
coleg de stai, contrazicându-mi ast
fel gândul fără glas, că "Nu poţi visa
decât cu inima" şi că totul a reintrat
deci pe drumul firesc.
Daria Dimiu

Ascensorul
C H ELNERUL M UT de Harold
Pinter e COMPANIA DE TEATRU
uD'AIA" e Data reprezentaţiei: 24
martie 2000 • Reg ia: Şerban Puiu
• Scenogra fia: Ştefa n Caragiu
• în d i stri buţie: Florin Piersic jr.,
Liviu Lucaci.
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n dicţionar, cuvintele din titlul pie
sei lui Harold Pinter, Dumb waiter,
sunt traduse aşa: "Masă rotativă
cu poliţe pentru gustări, servantă,
ascensor pentru ridicarea mâncăru
rilor de la bucătărie la sufragerie".
Dispozitivul electric care transportă
mâncarea de la bucătărie la sufra
gerie şi vasele murdare în sens invers
este prezent în spectacol cu mult
zgomot, ritmându-i evoluţia, şi nu
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pot să le fac creatorilor insulta că au
tradus literal titlul, fără să se gân
dească la sens. Nutresc bănuiala că
s-au decis conştient să mai adauge la
ambiguităţile textului şi ale specta
colului încă una: pe cea a chelnerului
mut, personaj inexistent şi despre
care nu se vorbeşte.
Cele ce există şi cele despre care se
vorbeşte stau sub semnul nesigu
ranţei: colecţia de obiecte din decor

dă impresia de încropit, de soios,
ambianţa este imaginea unui provi
zorat detestat chiar şi de locatarii ei
provizorii. Obiectele nu servesc unui
scop, ci par a fi rămăşiţele uitate ale
unui scop depăşit: paturile-priei, care
nu au fost niciodată curate, ceştile
inutile, deşi au o ramă aurie neîntre
ruptă, gazul care se aprinde, dar se
stinge înainte de a fi fost util, chibri
turile care apar prea târziu, nu se ştie
de unde; periodic, liftul aduce co
menzile de mâncare, feluri sofisti
cate, cele două personaje nu trimit
nimic, pentru ca în cele din urmă să
cedeze bietele lor rezerve de plăcintă
uscată şi de pufuleţi. Ce se aşteaptă
de la cei doi? Să ucidă, cum par ei să
creadă, agitând pistoalele şi bizuin
du-se pe nişte amintiri incerte - nu se
ştie precis dacă adevărate sau inven
tate -, sau să pregătească mâncare în
această bucătărie dezafectată? Nu
are importanţă, pare a spune autorul,
tragică e deruta, neputinţa de a face
faţă unor cerinţe confuz exprimate.
Cei doi sunt în serviciu comandat,
dar nu se ştie nici cine comandă, nici
care sunt obiectivele de atins. Fiinţa

umană, oricum precară sub raportul
inteligenţei şi handicapată sub cel al
simţirii, este prinsă într-un sistem
obscur de relaţii, însoţit de gratificaţii
şi pedepse.
Dar, pentru ca viaţa să poată fi trăită,
puterea abstractă trebuie tradusă în
relaţie concretă - şi aceasta este
esenţa tramei din piesa lui Pinter: cine
comandă, cel care înţelege puţin sau
cel care nu înţelege deloc? Primul
pare a fi în legătură cu raţiunea supe
rioară, ceea ce-i dă autoritate, dar
neputinţa de a o interpreta blochează
acţiunea; al doilea are energia primară
a candorii, ceea ce înseamnă, în
acelaşi timp, acţiune fără remuşcări şi
fără ezitări, el este dependent de
lumea ininteligibilă.
Regizorul şi cei doi interpreţi au izbu
tit să ne arate balansul iniţiativei, alter
nanţa dintre furie şi împăcare, ce este
indestructibil si ce este întâmplător
într-o legătură 'omenească. Întrebările
majore ale dramaturgiei lui Pinter cine cui, care pe care - şi dinamica lor
sunt descrifrate cu subtilitate şi capătă
tensiune, aşa cum le trăiesc şi ni le
arată Florin Piersic jr. şi Liviu Lucaci.

Destindere
urimul este o sărbătoare pe
jumătate religioasă, pe jumă
tate laică (aşa sunt, de fapt,
toate sărbătorile autentice) care
"cade" întotdeauna primăvara şi care
le aminteşte evreilor de pretutindeni
că, în vremile biblice, o regină din
neamul lor, pe nume Esther, şi-a con
vins soţul, pe regele asirian Ahas
verus, să nu-şi plece urechea la vor
bele otrăvite ale sfetnicului Ham
man, salvându-şi astfel consângenii
de la măcelărire. E o sărbătoare
veselă (există si sărbători triste), la
care oamenii sunt îndemnati să se
distreze, să chefuiască (este u na din
tre rarele ocazii când se îngăduie
libaţiunile alcoolice prelungite) şi să
huzurească mâncând pe sătu rate
humântaş (nişte prăjiturele triunghiu
lare, reproducând aspectul pălăriei
lui Hamman cel detestat, care, astfel,
este "distrus" în efigie). Relaxa rea tru
pească e însoţită de o destindere
spirituală: de Purim ai voie să-ţi critici
superiorii ierarhici - fie această ie-
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rarhie religioasă, socială ori alt
minteri -, expunându-le în public
defectele şi făcând haz pe seama lor;
evident, fără a fi pedepsit pentru
asta. lată, aici, un inedit "sâmbure" de
teatru. Si, într-adevăr, Purimul este
sărbăto�it, în fiecare an, şi printr-un
spectacol special, găzduit, la
Bucureşti, de Teatrul Evreiesc de Stat
şi realizat, de multă vreme încoace,
de către directorul acestuia, regizorul
Harry Eliad. Spectacolul constă dintr
o înlăntuire de "numere" muzicale,
muzica i'-coregrafice şi comice, la care
îşi dau concursul atât angajaţii TES,
cât şi actori, evrei şi ne-evrei, din alte
teatre bucureştene; dintre aceste
momente nu lipseşte niciodată
"Povestea Purimului" (povestea
întâmplărilor pe care le-am descris la
început), spusă, cu felurite aluzii la
actualitate, de diferiţi autori. Purim
5750 (adică, după calendarul ebraic,
Purim 2000), celebrat pe 21 martie,
i-a adunat laolaltă, printre alţii, pe
Theodor Danetti, Dan Tufaru, Mihai
https://biblioteca-digitala.ro

Primul joacă nesupunerile, instabili
tatea şi încăpăţânările unui suflet sim
plu, celălalt, impulsurile autoritare ale
slujbaşului dotat cu o infimă putere şi
amândoi - convingător - realitatea
singurătăţii în doi, neputinţa comu
nicării strecurată prin şirul neîntrerupt
de întrebări şi răspunsuri, momentele
de comuniune în spaimă şi pe cele de
ostilitate în certitudini. Regizorul a
planificat riguros unităţile din struc
tura spectacolului, dar fragmentele
nu se asamblează în imaginea între
gului. Segmentele de acţiune, repeti
tive în concepţia autorului, superficial
identice şi inegale ca profunzime, în
viziunea regizorului, trebuiau diferen
ţiate cumva pentru a menţine intere
sul spectatorului şi după ce acesta a
înţeles că nu va avea la îndemână
multe elemente pentru a putea
descifra subiectul.
Spectacolul este un exerciţiu care ne
face cunoştinţă cu trei tineri simpa
tici; nu ne putem aştepta de la ascen
sorul ocultat, în titlul românesc, să ne
aducă mâncare pe săturate.
Magda lena Boi a n g i u

spirituală
Ciucă, Nicolae Călugăriţa, Rudy
Rosenfeld, Candid Stoica, Roxana
Guttman, Maia Morgenstern, Leonie
Waldman Eliad, care, cu scheciuri sau
cântece, au amuzat ori au înduioşat
sala, plină-ochi. Au contribuit, ca în
fiecare an, Grupul Coral "Talmud
Tora" (dirijor: lzu Gott) şi Formaţia
vocal-instrumentală "Menora" (diri
jor: Gerry Podgoreanu). Nu au lipsit
însă nici surprizele: un potpuriu de
cântece hasidice, interpretat de
Tibor Kovary, şi, mai ales, o seamă de
"Amintiri despre ... Purim", debitate,
cu irepresibil instinct ludic şi cu
inegalabil farmec, de către prof. univ.
Stefan Cazimir. Seara s-a încheiat,
fi reşte, cu humântaş. În spiritul
Purimului, îmi permit şi eu să observ:
dacă şi la celelalte spectacole ale TES
primitoarea sală Baraşeum ar fi la fel
de aglomerată, cu siguranţă că toţi
Hamman-ii - rel igioşi, teatrali şi de
alte specialităţi - ar muri de ciudă!
A. G.
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Al

n 1 936, rusul Serghei Prokofiev
(proaspăt repatriat din Occident,
unde petrecuse mai bine de un
deceniu şi jumătate) s-a gândit să-i
"alfabetizeze" pe copii în ceea ce
priveşte instrumentele din orchestra
simfonică, prin intermediul unei
poveşti muzicale: Petrică şi lupul. Un
sfert de veac mai târziu, un alt pianist,
dirijor şi compozitor de renume americanul Leonard Bernstein -, a
resimtit aceeasi
' nevoie de a educa
viitoru l public al concertelor simfo
nice, chiar dacă acţiunea lui s-a con
cretizat nu într-o partitură proprie, ci
în expunerea de eşantioane din crea
ţiile altora, în cadrul unor admirabile
prelegeri publice, imortalizate tot
odată cu mijloacele televiziunii. Şi
unul, şi celălalt nu se poate să nu fi
cunoscut însă demersul similar al unui
muzician italian .din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea: Domenico Ci
marosa. Opera acestuia 1 1 maestro di
cappella (într-o traducere liberă şi cum vom vedea mai încolo - contem
porană: Dirijorul) nu este altceva
decât o amplă "lecţie de instrumente",
deghizată într-o repetiţie de orchestră
condusă de către "profesorul"-solist.

�
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Cu această din urmă lucrare, Opera
Comică şi-a înscris în repertoriu cea
de-a şaptea montare realizată în
coproducţie cu Teatrul de Operetă
"Ion Dacian", echipa de creatori
alăturându-i acum scenog rafei Vie
rica Petrovici (singura prezentă pe
afişul tuturor celor şapte spectacole)
pe dirijorul Marian Didu, pe basul
Vincenţiu Ţăranu şi pe Ludovic Spiess
în calitate de regizor.
În ambianţa creată de tripticul pseu
do-gravurilor de epocă ale Vioricăi
Petrovici, decorul este constituit de
către ... însăsi orchestra Teatrului de
Operetă, afl ată pe scenă (dar - fireşte
- condusă efectiv din fosă!) şi supusă
permanent indicaţiilor, criticilor şi
elogiilor unicului cântăreţ al operei,
care joacă rolul Dirijorului. În această
ipostază, Vincenţiu Ţăranu - desigur,
respectând viziunea regizorală a lui
Ludovic Spiess - nu se mulţumeşte
să strunească ansamblul cu ajutorul
arcuşului de prim-violonist (aşa cum
se întâmpla pe când formaţia simfo
nică se afla abia în anii copilăriei sale),
nici să-I comande prin bătăile în
podea ale bastonului "împrumutat"
de la maeştrii de ceremonii (cum se
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petreceau lucrurile în perioada de
adolescenţă a orchestrei - adică
exact atunci când Cimarosa scria
această operă comică). ci foloseşte
bagheta (adoptată de către arta diri
jorală abia la vârsta maturităţii ei).
Ce câştigă, dar şi ce pierde astfel
interpretul sub raportul expresiei
scenice a personajului este evident:
câştigă posibilitatea de a se mişca
liber şi rapid printre instrumentişti,
însă pierde atât autenticitatea (prin
discrepanţa anacronică dintre costu
maţia de epocă şi bagheta modernă),
cât si resursele de umor de care ar fi
put u t uza mânuind bastonul. Iar
dacă anacronismul oricum exista în
relatia dintre vestimentatia cân
tărei ului şi fracurile instrum e ntiştilor,
poate că n-ar fi stricat ca Ludovic
Spiess să completeze lecţia de instru
mente muzicale a lui Cimarosa cu o
lecţie de istorie a dirijatului, punân
du-1 pe Vincenţiu Ţăranu să între
buinţeze rând pe rând arcuşul, bas
tonul şi bagheta. Ar fi putut specula
astfel chiar şi un episod real, întâm
plat exact pe vremea lui Cimarosa: în
1 787, dirijând orchestra, celebru l
Jean-Baptiste Lully a izbit din gre-

şeală cu bastonul nu în podea, ci în ...
laba piciorului său - şi încă atât de
puternic, încât s-a ales cu o rană de
pe urma căreia, în cele din urmă, a şi
murit...
Dar am comentat destul ceea ce se
vede în noul spectacol al Operei
Comice; voi spune acum, despre
ceea ce se aude, că glasul lui
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Vincenţiu Ţăranu sună bine (puternic
şi sensibil, precis şi expresiv). iar pen
tru orchestra Teatrului de Operetă
reîntâlnirea cu excelentul d irijor
Marian Didu (care a condus-o timp
îndelungat) constituie o fericită
ocazie de a-şi pune în va loare
calităţile profesionale indiscutabile.
Lumi niţa Vartolomei

P.S. Din păcate, nu pot trece cu vederea
calitatea mai mult decât Îndoielnică a
traducerii libretului, făcută probabil de
către o persoană care poate că ştie
oarece italiană, dar cu siguran,tă
habar n-are de limba română, din
moment ce echivalează replica "Che
diavolo?" cu ... "Ce diavol!", când sensul
era - clar - "Ce dracu'?".

S

Recursul la

Don Quijote

ândva, demult, în repertoriul
Operei existau mai toate
baietele importante. Treptat,
ele au dispărut şi o lungă perioadă a
fost secetă. Apoi, unul câte unul, au
început să revină, în coregrafii noi;
doar câteva au fost menţinute în vari
anta veche, semnată de Oleg
Danovski sau de Vasile Marcu. De
regulă, o reluare este dublată de o
regândire consistentă nu doar a
l ibretului, ci şi a stilului coregrafie,
tendinţa fiind de recurgere la liber
tatea oferită de vocabularul neo-cla
sic. Este, de aceea, reconfortant şi
totodată surprinzător că ni se restitu
ie un Don Quijote cuminte, în care
personajele îşi menţin nu doar
epoca, ci şi dulcele stil de demi-ca
racter, mai puţin pretabil la moder
nizare.
Mihai Babuşka, ca regizor şi coregraf
al recentei premiere de la O.N.R. - de
altfel, şi singurul balet "mare" nou
din stagiune - este la prima ataca re a
unei partituri de amploare, în a cărei
versiune anterioară a evoluat ca
prim-solist. El optează aşadar pentru
o adaptare după coreg rafia clasică
Petipa-Gorski, printre rândurile că
reia se întrevede versiunea Barîs
nikov, alături de elemente şi idei pe'r
sona le. Desigur, adaptarea a fost
determinată şi de motive obiective:
scurtarea la două acte (patru tablo
uri). într-un decor unic, cu un ansam
blu de dimensiuni moderate, este
cerută atât de perspectiva unor
turnee, cât şi de dorinţa de a câştiga
în accesibilitate, sub forma unei noi
coerenţe.
Prin prelucrări succesive, romanul lui
Cervantes a rămas doar un punct de
pornire, selecţia operată de libretul

C

baletului oprindu-se la un filon cu

happy-end: nunta Quiteriei - pe care

bătrânul hidalgo o tot confundă cu
Dulcineea visurilor sale -, agrementată cu evolutii de bravură, în buna
tradiţie a baletelor de la mijlocul se- .�
colului trecut. Totul se petrece într-o §
piaţă din Barcelona, inclusiv Visul lui �
Don Quijote (moment fără acoperire ·�
în roman, dar indispensabil în logica '§
baletelor epocii romantice); lupta cu 3
morile de vânt e rezolvată printr-o 8
proiecţie pe fundal; secvenţa întâi- -2
nirii cu "gitanii" este înlocuită cu mo
mente coregrafice de complezenţă;
fantasma Dulcineei capătă o pre
zenţă concretă (dar insuficient con
turată, neutră). iar Vlad Toader în
Vagabondul are câteva intervenţii de
tehnicitate, care îl recomandă pentru
roluri mai importante.
Toate acestea presupun şi introdu
cerea unor pagini muzicale mai puţin
cunoscute, pe care dirijorul Lucian
Anca le tratează cu înţelepciunea
celui care a auzit multe în cariera sa:
fără grabă, ba chiar trenant pe-alo
curi, ceea ce nu face totuşi orchestra
să sune mai bine decât modesta ei
reputaţie.
Din punct de vedere coregrafie, sunt
respectate aproape întru totul câteva
părţi consacrate (în măsura în care
fiecare creator îşi pune totuşi am
prenta asupra montării sale), iar în
cele noi este reconstituit stilul de
demicaracter şi caracter spaniol, care
dă unitate baletului. Din punct de
vedere regizoral, s-a intenţionat - şi
s-a realizat - un spectacol alert, fără
multe înflorituri, în care să primeze
bucuria dragostei şi a dansului. Nu
întotdeauna însă acţiunea soliştilor
se decupează limpede în faţa ansam-

blului, iar când acesta dansează, cei
de pe margine u rmează doar indicaţii
generale, creând imagini neclare.
La bruierea vizuală a privitorului con
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tribuie mai ales costumele Adrianei
Urmuzescu, pestriţe, neurmărind
game cromatice armonizate între ele;
uneori acestea par rătăcite din alt
spectacol (şi din alt stil), sau dove
desc de-a dreptul un gust vestimen
tar îndoielnic.
Într-o distribuţie echilibrat gândită,
greul spectacolului cade pe umerii
Corinei Dumitrescu. Quiteria ei este
copilăroasă, şăgalnică sau îmbufnată,
pusă pe şotii şi sentimentală. Totul,
cu o indiscutabilă curătenie tehnică
şi expresivă. (De altfel, m omentele de
"recitative" pantomimice sunt foarte
îngrijit lucrate, ceea ce înainte vreme
se cam neglija.)
Andrian Fadeev, Basilio din seara pre
mierei, este prim-solist al Teatrului
Kirov din Sankt-Petersburg. Are 23 de
ani, un cap blond angelic şi o confor
maţie fizică rasată, numai bună pen
tru rolurile de prinţ liric. Provenind
dintr-o şcoală atât de solidă precum

cea rusă, el îşi etalează cu naturaleţe
expresivitatea liniei, o săritură amplă
şi elastică, o turaţie bună, o prezenţă
scenică extrem de agreabilă şi, nu în
ultimul rând, capacitatea de a se
adapta urgent, dată fiind puţinătatea
repetiţiilor la care a participat, unei
partenere noi.
In distribuţia de "acasă", Alin Gheor
ghiu e mai robust ca aspect, mai
macho ca prestaţie scenică şi cu o
gestică mai subliniată.
Cealaltă pereche solistică, Mercedes
Espado, se apropie mai mult de sen
zualitatea dansului spaniol, transfi
gurată în mişcările braţelor (Cristina
Uţă) şi în entuziasmul juvenil, dar
insuficient de temperamental, al lui
Ion Dumitrescu.
Cuplul Don Quijote-Sancho Panza se
echilibrează prin hieratismul absent
al lui Anton el Oprescu, în jurul căruia
mişună inventivul Răzvan Marinescu.
Excelentă, Oana Popescu în rol u l

Amoraşului din vis, minionă, i ute ş i
delicată, o balerină c u resurse prea
puţin exploatate. Adorabil şi Mihai
Fotescu, în filfizonul Camacho: obiş
nuit al rolurilor comice, care-i vin ca
turnate, nu ar avea nevoie de perucă
şi machiaj ca să fie hazos. Laura Blică
şi Loredana Salaoru, cele două pri
etene ale Quiteriei, formează o
pereche asortată, atât ca aspect, cât
şi ca dotare şi sincronizare. Întregul
ansamblu de fete (slavă Domnului,
mult întinerit şi destul de omogen) se
dovedeşte a fi în progres; băieţii însă
formează grupuri mai puţin fericite.
Fără a fi o reuşită superioară montării
vechi, Don Quijote umple un gol
repertorial cu un spectacol colorat şi
vesel, din care se detaşează câţiva
soli şti de valoare (Corina Dumitrescu,
Cristina Uţă) şi o molipsitoare poftă
de a dansa.
Vivia Săndulescu

�atru

ISTORIE de istorie,
de istorie ...
rintre extrem d e puţinele emi
siuni de cultură autentică pe
care le mai "suportă" astăzi
micul ecran, se poate descoperi o
bijuterie inestimabilă, ascunsă cu
modestie (citeşte: fără a i se face
reclama pe care ar merita-o din plin)
şi ingratitudine (la ora telejurnalului
de seară) la TV2, încă de pe când
acesta nu devenise un post· "salva
tor"! Pagini d i n istoria teatrului
românesc este un serial real izat
acum aproape două decenii, când a
fost conceput într-o agreabilă
manieră colocvială, strălucit materia
lizată datorită farmecului indicibil al
maestrului Radu Beligan. Domniţei
Munteanu i-a revenit misiunea de a
fluidiza densitatea scenari u l u i l u i
Constantin Paraschivescu prin ima
gini-document furnizate de Arhiva
Naţională de Filme. Astfel, pentru
încă o dată, artele-surori, teatrul şi fil
mul, se oglindesc reciproc într-o ge
neroasă mise en abÎme care permite
incursiunea în istoria scenei şi,
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deopotrivă, a cinematografului ro
mânesc.
De exemplu, episodul 2 1 , intitulat
"Scrisoare către un actor trist", execută
un slalom de virtuozitate printre con
tribuţiile creatoare ale unor mari per
sonalităţi precum Lucia Sturdza, Tony
Bulandra, Ion Manolescu, Gheorghe
Storin, Aristizza Romanescu, Romald
Bulfinski, Alexandru Davila, Liviu
Rebreanu, jalonând în timp un · con
cept estetic de interpretare actori
cească "realistă". Ilustraţia a constat în
fragmente din filmul Trenul fantomă
şi în crâmpeie înregistrate direct din
spectacole de teatru cum ar fi Pro
fesiunea doamnei Warren sau Ma
mouret.

Revenind la amfitrionul acestui serial
apa rte, Radu Beligan este "omu l
potrivit l a locul potrivit", pentru c ă pro
pria-i biografie artistică îi permite să se
constituie într-un tezaurizator compe
tent, capabil, cu brianta-i inteligenţă şi
farmecul său de causeur, să transmită
informaţiile într-o manieră atrăgăhttps://biblioteca-digitala.ro

toare, elegantă, palpitantă. Fiindcă
ştie, printr-o simplă frazare sau un gest
anume, să sublinieze sau să estom
peze unele lucruri, dând relief comu
nicării, animând realmente paginile de
istorie.
Să sperăm că "acolo sus" cineva
plănuieşte, cum s-a zvonit, şi o prelu
are de ştafetă, pentru că istoria teatru
lui românesc este în plină desfăşurare,
sincron cu mişcarea mondială. Chit că
temporar a dispărut "din grilă" singura
emisiune de specialitate, "Scena", care
furniza preţioase amănunte pentru
prezenta şi viitoarea istorie.
Trebuie spus răspicat, aici şi aiurea:
teatrul românesc nu poate fi "eliminat"
de o transmisiune în direct a indiferent
cărui campionat sportiv şi nu are
nevoie - cel puţin la un post public 
de televoting (stupid barbarism, nu o
dată compromis) pentru a-şi recăpăta
dreptul la existenţă şi - de ce nu? - la
supremaţie pe micul ecran.
Irina Coroiu

g

e

n

r a

e

t
,

•

1

a

Cin 1 1ner1
•

•

Al

n sfâ rşit, u n suflu tineresc la
Teatrul de Stat din Oradea, cu
spectacolul Delir î n doi, în trei,
în câţi vreţi de Eugen Ionescu.
Lucru bun, fiindcă aici, în "provin
cie", văzând mereu aceiaşi actori în
diferite roluri, în loc să distingi per
sonajul, ghiceşti sub el mereu, fără
voia ta, actorul, omul. El nu te lasă
să-i uiţi stilul, modul propriu de a
juca teatru. Iar la Oradea, pe scenă,
se "joacă" prea mult "teatru".
Pilonii spectacolului şi ai delirului au
fost cuplurile: blonda în alb vorbind
cu brunetul în negru (Angela Tanko
şi Andrian Locovei). iar în oglindă,
roşcata în negru certându-se cu
blond u l în a l b (Paula Chiri l ă si
Şerban Bonda). Cei doi "ei" s'unt
actori recent intrati în teatrul
orădean, ambii absolvenţi în 1 999 la
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Târgu-Mureş, la clasa aceluiaşi pro jocul nebunesc de copil dezlănţuit.
fesor (Ion Săsăran). Serban Bonda O reusită contributie a avut tânăra
ştie să fie convingător, ferm, sigur scenog rafă Camelia Koteles. într-un
pe el, împi ngându-şi personaj u l spaţiu scenic simplu, sugerând
până l a demenţă, î n fond, până l a două apartamente vecine, gemene,
esenţa "delirului". Al doilea, copie urmărim alternativ scenele care se
fidelă a replicilor primului, însă cu desfăşoară între cele două cupluri,
intonaţie proprie, stă în umbră, deşi , reprezentative ca dualităţi prin cos
e egal "în drepturi" cu celălalt per i tumele alb-negru . Înspăimântător
sonaj. Dar şi un pic prea teatral, un ! (ca efect) si foarte relevant - decorul
din final: ·zdrenţe curgând din cer,
pic fals, un pic forţat.
Da � ă : ei doi sunt oare � u m în alături de capete sau mâini sfârte
ant1teza, "ele" se dovedesc m com cate de copii-păpuşi, victime ale
plementaritate: Paula Chirilă a re unui război imaginar, însă posibil.
profunzime în timbru şi replicile Tot din decor face parte şi perso
bine învăţate, e matură şi peste najul Soldatul, pansat, însângerat,
măsură de serioasă, de "ca la carte"; disperat, căutând-o pe a sa Jean
Angelei Tanko îi "iese" foarte bine nette.
trecerea bruscă în expresie de la
Sanda Tivadar
bucuria debordantă la durerea insu
Filologie 11, Oradea
portabilă, de la seriozitatea gravă la

Singură,
coloana sonoră
O

z i din viaţa l u i Robinson
Crusoe (la Teatrul Naţional

din Bucureşti, în programul
"Iniţiative actoriceşti") este un spec
tacol cu de toate, cu câte puţin din
multe subiecte, stiluri, genuri şi, în
fapt, cu mai nimic.
Textu l semnat de Dan Cojocaru
(autor aflat la debut, regizor de for
maţie) şi adaptat scenic de Ovidiu
Moldovan prinde contur sub forma
unei parabole. Stăpân peste o insulă
mică, plină de capre şi oi, loc unde
se poate striga în voie "Moarte in
telectualilor!", Robinson aşteaptă o
corabie care să-I ducă înapoi, în

mijlocul civilizaţiei, în Eu ropa. are sens. Decorurile - Ioana Creangă
Speranţa, trăită ani în şir, se spul 1 - si costumele - Adelina Pater - sunt,
beră, în final, fiind înlocuită de con . în' fond, tradiţionale, simple, corecte,
cluzia că, nici acolo, în Europa, deşi dar nimic mai mult decât atât.
altfel, problemele existente nu-şi Doar coloana sonoră, realizată de
Dorina Crişan Rusu, contrastează. Ea
vor găsi rezolvarea.
Montarea regizorului Vlad Stănescu reprezintă sprijinul cel mai important
s-a dorit a fi una comercială. Jocul adus montării (pe care o transformă
actorilor Alexandru Georgescu (Ro chiar într-un musican şi este singura
binson) şi Ovidiu Moldovan (Vineri), care salvează, cât de cât, spectatorii
într-o complicitate permanentă cu de la înecul într-o mare de plictiseală.
publicul şi plin de "cioace", se înscrie Aplauzele oferite, cu mult prea multă
astfel pe linia comercialului. Tot pe generozitate, de public i se dato
seama sa trebuie pusă coregrafia rează în totalitate.
rudimentară a Roxanei Colceag ce
I ri n a Ionescu
pare să-şi fi spus că nici un efort nu
https://biblioteca-digitala.ro
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Scoala de teatru si
şocul prezentului (11)
�

�

Alte oraşe, alte
1 . Se poate observa o i nfl aţie d e actori a bsolvenţi ca re n u-şi
găsesc un loc în teatre?
2 . Există perico l u l îm bătrâ n i r i i corpu l u i p rofesora l, ceea ce a r
a d u ce d u pă s i n e scă d e rea î n ra n d a ment a studentu l u i d i n
i n stituţ i i l e de spec i a l itate?
3. Este pos i b i l să vorb i m des p re o i n fuzie i n s uficientă de fon
d u ri , c a re ar p u tea b l oca pro d u cţia a rti stică d i n şco l i l e d e a rtă
şi, eve n tu a l , sa l a ri i ! � p rofesori lor?
4. Drept con seci nţă a fe n o m e n e l o r d e l a p u n ctel e 2 ş i 3, poate
avea l oc o m i g ra re a corp u l u i d id actic d i n s pre i n stituţi i l e a rt i s
tice d e stat către cele pa rti c u l a re?
5. În context u l refo r m e i necesa re a învăţă m â nt u l u i d i n
Ro m â n i a , şcol i l e d e a rtă s u n t i g n o rate sa u sac rificate?

Marius Bodochi,
lector universitar
Departa m e n t u l d e Tea t ru
a l U n ive rsităţii d i n C l uj

"

lncropeala de Stat
şi Încropeala privată
1 . Da, însă nu neapărat din cauza
puţinelor posturi vacante, ci chiar din
pricina absolvenţilor, care nu vor să
joace decât în Bucureşti sau, cel mult,
în două-trei oraşe mari. Eventual aici
se poate vorbi de o inflaţie, însă ma
joritatea teatrelor din ţară se resimte
de lipsa actorilor tineri.
2-3. Poate. La Cluj "se spune" că sun
tem încă tineri. (Eu, de fapt, sunt cel
mai bătrân" dintre cei care au clase
"
de Actorie.)
Însă nu cred că este
vorba neapărat de vârsta noastră
biologică, ci de o anume oboseală,
de o plictiseală provenită din faptul
că nu suntem stimulaţi în nici un fel.
Salariul meu, de pildă, este de 1 1 00 000
de lei, iar clasa cuprinde şaisprezece stu
denţi. După o socoteală simplă, se

�
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poate constata că îmi revin mai puţin
de 1 00 ooo de lei pe lună pentru
pregătirea fiecărui student. Dacă aş
da meditaţii, aş câştiga mult mai
mult. Ca să nu mai vorbim de banii
alocaţi producţiilor studenţeşti! La
Cluj avem, totuşi, noroc cu Teatrul
Naţional, pentru că ne mai împru
mută costume. Dar nici asta nu con
stituie o soluţie, câtă vreme realizezi
un spectacol nou cu costume din
alte montări (care aparţin altui
scenograf), încălcând grav Legea
drepturilor de autor.
4. Eu, personal, nu cred, pentru că şi în
cadrul învăţământului particular lucru
rile sunt asemănătoare. Am văzut spec
tacole ale studenţilor de la astfel de fa
cultăţi şi nu m-au convins; erau tot
încropite. Pe urmă, n-am auzit ca profe
sorii de acolo să fie mai bine plătiţi.
5. Şi una, şi alta. lgnorându-le, le
împingi spre sinucidere. Ele mor,
singure sau ajutate cumva şi de
guvernanţi, din cauza indiferenţei
acestora. Pe urmă, fie-mi iertat, dar
nu cred că, înmulţindu-se într-atât
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numărul şcolilor de teatru, se pot
găsi şi suficienţi profesori capabili.
Cred că o evaluare riguroasă a cor
pului didactic este necesară. Sunt,
totuşi, în joc bani publici, şi aşa
puţini câţi sunt a r fi bine să fie
împărţiţi cum se cuvine.

Virgil Flonda,
conferenţiar universitar
U n ivers itatea
"Lucian Blaga", S i b i u

Doctori fără profesie
1 . Nu cred că poate fi vorba despre o
inflaţie de absolvenţi în învăţămân
tul teatral românesc. Competiţia e
binevenită şi în teatru. Nenorocirea
este că sunt foarte puţini cei care îşi
continuă cariera artistică după ce au
terminat facultatea. Pe mulţi dintre
absolvenţi îi găsim în domenii mai
puţin artistice, deşi teatrele din ·
România sunt în aşteptarea tinerilor
(actori, regizori, scenografi). Din
neferici re, absolitenţii doresc să
rămână la Bucureşti, oraş în care sunt
puţine teatre ... în comparaţie cu alte
capitale europene (Viena are 47 de
teatre "de proză", plus încă pe atâtea
pentru copii, variete, Op�ră, Operetă
şi experimentale. lată cum tânărul
actor de la Viena a re o multime de
oferte pentru a-si exercita profesia).
Într-un oraş c� zece-unsprezece
teatre, tinerii absolventi nu-si vor
găsi loc de muncă şi atunci vor 'migra
spre alte profesii. Trebuie să le oferim
condiţii şi abia d u pă aceea să-i
judecăm.
2. Există pericolul dispariţiei cu
desăvârşire a corpului profesoral de
elită. Introducerea doctoratului (obli
gatoriu) în teatru creează condiţii

pentru apariţia unor doctori în acto
rie sau regie care să nu fi urcat deloc
pe scenă şi care nu vor avea nici o
legătură cu profesiile pentru care au
"patalama". În loc să fie un artist
desăvârşit, profesorul viitorului va fi
un "doctor" fără profesie...
Actoria nu e o specialitate pur teo
retică. Profesorii pot să citească
toate tratatele sau teoriile despre
actor şi să le dicteze studentului.
Degeaba. Acesta din urmă nu va
învăţa nimic. Lui trebuie să i se
aducă m urmurul scenei, să fie
determinat să asculte acest murmur
şi să-I înţeleagă şi iubească. Actorul
îşi dă doctoratul în fiecare seară în
faţa publicului.
3. În toate domeniile se poate vorbi
despre insuficienţa fondurilor. O
societate slăbită nu are forţa nece
sară pentru a deveni performantă
din punct de vedere intelectual. O
lume săracă va alerga după hrană
fizică, cea sufletească rămânând pe
planul doi.
Dacă nu vom găsi soluţii alternative
de finanţare şi vom sta cu mâna
întinsă la Guvern, riscăm să ne
autodesfiinţăm în doi-trei ani. Sigur
că salariile profesorilor sunt indecent
de mici, dar ... trebuie găsite soluţii de
parteneriat cu universităţi sau şcoli
de artă din ţările dezvoltate, posi
bilităti de a oferi dublă licentă absol
venţi i or şcolilor noastre (cu 'cond[ţia

de a juca în mai multe limbi).
lată cum putem să ajutăm actorul
român să ducă o existenţă decentă,
făcându-şi profesia.
4. Nu e important dacă o instituţie
este de stat sau particulară. Asta e o
falsă problemă ... Dacă instituţia par
ticulară de învăţământ superior e
una serioasă şi nu un S.R.L. oarecare,
atunci studentul o va urma cu plă
cere, chiar dacă e mai scumpă. Dacă
instituţia respectivă e o încropeală
penibilă, care funcţionează de azi pe
mâine, atunci va fi frecventată doar
de vânătorii de diplome şi de cadrele
didactice care, având salarii mici, vor
să-mpuşte leul.
5. Apariţia peste noapte a "docto
rilor" în profesiile artistice (actorie,
regie, operatorie, pictură, sculptură,
artist instrumentist) va duce la cas
trarea învătământului românesc de
artă ... Ce a 'experimentat Vestul vre
me de trei-patru decenii noi vrem să
implementăm (că tot e un cuvânt la
modă) în trei-patru nopţi ... E păcat...
Artistul român (din toate domeniile
artistice) era (şi încă mai este) perfor
mant pentru că învăţământul artistic
românesc era foarte temeinic.
Corpul profesoral era format din pro
fesionişti redutabili, adevărate per
sonalităţi artistice. Ideea de a crea
peste noapte "doctori", cu orice preţ,
e una nefericită.
Restul sunt speculaţii.
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Cornel Popescu,
profesor asociat
Aca d e m i a de Artă-Teatra lă,
Tâ rgu -M u reş

Experienţa de viaţă
şi viaţa experienţei
1 . Până în 1 976, exista o singură
şcoală de teatru: IATC "1. L. Caragiale"
d i n Bucuresti. Teatrele d i n tară
simţeau, totuşi, o lipsă de actori
tineri ... După 1 976, se reînfiinţează
Institutu l de teatru de la Târg u
Mures, care rezolvă întrucâtva nevoia
de actori tineri a teatrelor. Până în
1 994, Institutul din Târgu-Mureş a
dat teatrelor 85 de tineri actori, din
tre care 20 sunt actori ai teatrelor
bucureştene, unii chiar vedete! Dar ...
a venit anul 1 990 şi au apărut, ca ciu
percile, o puzderie de şcoli de teatru
care mai de care mai improvizate,
care scot "pe bandă" (şi pe bani)
actori mai mulţi decât este nevoie!
S-a creat un surplus, o "inflaţie", cum
spuneţi dumneavoastră, de actori
pregătiţi în condiţii improprii, slab
cotaţi, care "fac tuşa" cu diploma în
mână şi cu licenţa luată (sau nu) la
Bucureşti sau Târgu-Mureş. Iar dacă
îşi găsesc - cu mari eforturi - un loc
în teatru, asta nu înseamnă că şi-au
găsit şi un loc... pe scenă!
2. Mi se pare cel puţin nefirească
această întrebare, în afară de cazul în

care nu are un scop ascuns. Îmbătrâ
nirea profesorilor de actorie nu poate
fi niciodată "un pericol", ci "o şansă"
pentru randamentul studentului
actor, regizor sau operator! Profesorii
de actorie predau viaţa aşa cum este
ea, sau aşa cum o imaginăm, predau
sentimente, mecanismul de do
bândire a unei stări, de fiecare dată
alta, şi predau experienţă, pe care
nimeni n-o poate dobândi decât o
dată cu vârsta ... Experienţa profe
sorului "bătrân" este o mină de aur
pentru studentul-actor, dar şi pentru
profesorii tineri dornici de acumulări.
Punctul meu de vedere se referă
numai la profesorii care, o dată cu
înaintarea în vârstă, sunt capabili de
o împrospătare a mij loacelor de
predare şi de muncă efectivă cu stu
denţii. Sigur, există şi altfel de profe
sori, dar ... puţini! Probabil, la ei faceţi
referire.
3. Guvernanţii noştri apelează mai
degrabă la "perfuzie" în încercarea
disperată de a ne scoate din starea
de colaps în care ne aflăm, decât la o
infuzie care ar presupune o revi
talizare a învăţământului artistic şi nu
fabricarea forţată de doctori şi
docenţi într-un teritoriu al practicii!
Nu înmormântarea l u i prin de
clanşarea unui .adevărat război pen
tru obţinerea în mod artificial - şi
deci inutil, dar pe bani grei - a unei
diplome de doctor (în actorie?!). Cât
despre salarii. .. După ce că sunt de
mizerie (niciodată nu m-am simţit
mai umilit ca-n ultimii doi ani!), nici
nu se plătesc! Eu conduc o clasă de
actorie (este a patra promoţie pe care
o conduc către scenele ţării) şi sunt în
situaţia de a nu fi primit salariu din
noiembrie anul trecut! Sunt cumu
lard, este adevărat, iar norma mea de
bază este la teatru. Dar, până de
curând, când primeam salariul, am
fost la fel!
4. Adevăratele şcoli de teatru, adică
acelea de la Bucureşti şi Târgu-Mureş,
din câte cunosc eu, sunt la ora actuală
susţinute (moral, că practic, nici
pomeneală!) de stat. Ele sunt acredi
tate să elibereze diplome de licenţă şi
pentru celelalt� şcoli (cele particulare
şi cele care funcţionează pe lângă
universităţi). Vă spun sincer că nu am
încredere în şcolile particulare care,
pentru moment, nu au condiţii cores
punzătoare. Am impresia - deşi nu
vreau să fiu Cassandra învăţământu
lui particular - că nici în următorii
zece ani, în condiţii economice "nor
male", n u se vor putea pune pe
făgaşul normal câteva şcoli particu
lare de teatru. Aş vrea ca realitatea să
mă contrazică, pentru că eu cred în
viitorul unei reţele puternice de şcoli

de teatru în România, dar... CINE să
investească în construirea unei baze
materiale moderne? Noi nu suntem
capabili să susţinem două şcoli
importante, care să asigure necesarul
de actori, şi vrem o duzină de şcoli
particulare. Părinţii care au bani
plătesc din greu pentru ca odrasla lor
să aibă o diplomă, iar profesorii sunt
tentaţi de salarii mai bune, dar, pen
tru condiţiile improprii în care
lucrează, nu cred că merită efortul.
5. Şi şcolile de artă - ca şi învăţămân
tul în general şi cultura în special sunt şi ignorate, şi sacrificate! Toate
astea, în numele unei reforme-fan
tomă care mai mult d istruge decât
construieşte, în încercarea, inexplica
bilă pentru mine, de a ne alinia cât
mai g rabnic la standardele euro
pene! Eu cred - şi nu sunt singurul,
au spus-o alţii înaintea mea - că
poporul care (prin reprezentanţii săi)
nu este capabil să-şi ocrotească
învăţământul şi cultura, nu le merită!

Sergiu Tudose,
profesor universitar
Acade m i a de A rte
"George E nescu", laşi

De ce să reformăm
ceea ce merge bine?
1 . Aveţi dreptate, e vizibilă această
inflaţie a actorilor tineri care îşi
găsesc din ce în ce mai greu un loc în
teatre, deşi în presă se anunţă,
mereu, concursuri. Situatia,
din
'
punct d e vedere matematic, este cât
se poate de reală; din punct de
vedere al finalizării studiului acto
ricesc, ea este, într-adevăr, drama
tică. Dar - există întotdeauna un dar
- în ceea ce priveşte teatrul conjunc
tura de faţă este cât se poate de bine
venită! Să mă explic. Chemarea sa
către teatru dovedeşte resursele
interpretative certe ale acestui
popor; opţiunea tinerilor pentru
actorie înnobilează meseria noastră
şi chiar îi prefigurează un viitor fru
mos. De altfel, în Anglia - îmi spunea,
cândva, cineva -, inflaţia actorilor
este mai mare decât ne-am putea
imagina. Lupta pentru obţinerea
unui loc în teatru creează posibili
tatea compunerii unei trupe foarte
bune. Asta în cazul în care n-ar
funcţiona o tendinţă ciudată a facto
rilor de decizie care, câteodată, se
lasă impresio,n aţi de a lte atribute
decât cele artistice, în formarea unei
trupe!
2 . E o lege a firii, a evoluţiei ca
îmbătrânirea să aducă nişte anchi
loze, lipsa unei uşurinţe în mişcare,
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slăbirea entuziasmului (specific
tinereţii) şi a tot ce ţine de ritmul vioi
şi fermecător al tânărului. Dar - şi aici
este un dar - ce ne facem cu expe
rienţa, înţelepciunea, adevărurile
care de multe ori sunt greu de aflat la
vârste mici? Ce ne facem cu răspun
surile care vin abia după o viaţă
întreagă de întrebări, dacă vin?
Profesorii care i-au "făurit" pe marii
actori ai zilelor noastre nu erau nici ei
prea juni. Dimpotrivă - îndeajuns de
cărunţi ca să poată răspunde
întrebărilor noastre de atunci (ba,
uneori, şi astăzi ei îmi răspund cu
aceeaşi pricepere şi bunăvoinţă). Am
să-i numesc, cu dragoste, pentru ce
aveau în suflet şi în gând: Costache
Antoniu, Marietta Sadova, Beate
Fredanov, Al. Finţi, Ion Şahighian, Ion
Finteşteanu, Grigore Popovici (laşi),
Ion Lascăr (laşi), Radu Beligan. Mă
opresc aici.
3. Nu este insuficientă, ci inexistentă!
Din cauza lipsei banilor su ntem
obligaţi să recurgem la o cerşetorie
continuă, pentru a aduce un pospai
de decor, costume şi tot ce ne tre
buie pentru spectacolul de licenţă. La
necesităţile examenelor anilor 1-1 1 1
nici nu-mi vine să mă gândesc, pen
tru că mă apucă mila şi jalea!
4. Evident, asta se întâmplă mai ales
acolo unde şcolile particulare există.
Bucureştiul, de pildă, oferă această
alternativă promiţătoare. Dar lipsa
fondurilor necesare procesului de
învăţământ, la facultăţi le de stat, şi, în
schimb, prezenţa lor la şcolile parti
culare mă face să cred că există o
politică, voită, a desfiinţării învăţă
mântului de stat! Altfel cum să-mi
explic sărăcia care ne înconjoară şi pe
care suntem obligaţi să o suportăm?
5 . Răspunsul este unul singur: sunt
sacrificate! Dacă "reformă" în învăţă
mântul artistic înseamnă a renunta la·
practicile care au creat arta teat rală
românească, cunoscută pretutin
deni, prin reducerea numărului de
ore pe săptămână de la 30 la 28, de la
28 la 24, apoi de la 24 la 20, din care
suntem nevoiţi ca, la Arta Actorului,
să înjumătăţim ora individuală a
fiecărui student pentru a mări lefurile
profesorilor, nu cred că ea, "reforma",
duce spre bine. Am avut un învă
ţământ artistic ai cărui reprezentanţi
sunt consideraţi, în ţară şi-n străi
nătate, lideri ai scenei! De ce să-I
"reformăm ", când David Esrig, în
scoala lui de teatru din Germania, le
a sigură studenţilor la Actorie 30 de
ore pe săptămână, la care se adaugă
orele opţionale? Sunt tare curios s�
aflu răspunsul la această întrebare! 11
aştept! Cu toată priceperea mea, cu
toată experienţa şi chiar înţelep-

ciunea mea, cu toată activitatea
desfăşurată în teatru şi în şcoala de
teatru, nu îl găsesc şi cred că nici
maeştrii mei, pomeniţi mai sus, nu
mi-ar putea da un răspuns...

Dionisie Vitcu,
profesor universitar
U n iversitatea de A rte
"Geo rge Enescu", laşi

invăţământul intre
grefă şi transplant
1 . Da, se observă o inflaţie de actori
absolvenţi în capitală şi în câteva
mari orase, dar, mă întreb, este si o
inflaţie d.e valori? Ar fi bine! Câţi pot
"ataca" marele repertoriu antic, cla
sic, romantic? Câte glasuri cultivate
în şcolile noastre pot răsuna armo
nios, a rtistic, i nteligent pe scena
teatrului românesc?
Da, se vede o inflaţie de actori absol
venţi, actori care nu-şi găsesc loc în
primul rând în instituţiile teatrale ale
statului, mai multe, ca număr, mai
dotate şi mai "normale" într-o peri
oadă de tranziţie decât cele particu
lare.

Mirajul capitalei, al marilor oraşe cu
tradiţie îi reţine pe aceşti tineri de a
încerca să-şi facă anii de ucenicie
acolo unde ar putea lucra mult: în
teatrele din tară. Dorinta de afirmare
rapidă, chia� dorinţa de glorie, îi face
nerăbdători; l i psindu-le spiritul de
echipă, tinerii actori încearcă ascensi
unea pe cont propriu. Din păcate,
n-o pot realiza şi atunci apucă pe căi
ce-i depărtează de teatru, ei îngro
şând rândurile cabotinilor (vezi
Vacanţa Mare).
Dimineaţa tinerilor actori este
înceţoşată şi din cauza unor ma
nageri numiţi de către sindicatele din
teatre, incompetenţi şi incapabili de
a vedea şi a promova valoa rea.
Descurajaţi de ierarhiile contempo
rane, tinerii actori de azi privesc
neîncrezători şi i roniei aşa-zisele
oferte. Lipsa lor de răbdare în a-şi
aştepta rândul este evidentă şi nor
mală.
În orice caz, cauzele acestei inflaţii n u
trebuie căutate î n zona scolilor
naţionale de teatru.
2. Corpul profesoral artistic n u
îmbătrâneşte niciodată. Î n artă nu
suma anilor dă valoare, ci vocaţia,
harul, talentul, pasiunea. Maestrul a
·

fost dintotdeauna model pentru stu
dent, model care poate şi trebuie să
fie depăşit de învăţăcel. Nu se poate
vorbi, deci, despre scăderea în randa
ment a studentului însetat de cu
noaştere şi de perfecţionarea cali
tăţilor naturale cu care e înzestrat.
Se poate vorbi de îmbătrâni re atunci
când în procesul de învăţământ îşi
fac loc inerţia, mijloacele empirice,
l ucrul făcut "după ureche", dar
această situaţie nu o veţi găsi la pro
fesorii mei şi la cei pe care i-au reco
mandat ei pentru cariera didactică.
Dacă ne întrebăm cum sunt plătiţi
profesorii şi de ce tinerii dotaţi se
îndepărtează de cariera pedago
gică, atunci putem vorbi mult şi în
zadar despre existenţa pericolului
biologic al îmbătrânirii corpului pro
fesoral.
3. Din nenorocire, totul este posibil.
Dar eu cred şi ştiu că există instituţii
şi oameni care patronează moral şi
material învăţământul artistic româ
nesc şi care se u ită în grădina
vecinilor noştri. Probabil că orgoliul
naţional nu-i va lăsa să rămână
nepăsători.
4. Fenomenul "migraţiilor" este umi
litor atunci când e provocat de nevoi
materiale sau, şi mai rău, de înde
părtarea din şcoală a profesorului
artist prin pensionarea şi înlocuirea
lui cu un oarecine care "trebuie să
câştige şi el o bucată de pâine!"
Eu nu-mi pot închipui Şcoala Aca
demică a Teatrului în România fără Ion
Cojar, Sanda Manu, Grigore Gonţa,
Valeriu Moisescu, Dorel Vişan, Ştefan
Iordache, Cătălina Buzoianu, Irina
Petrescu... si fără Artistul Academician
Radu Beligim.
5. După felul cum aţi formulat între
barea, am alunecat lesne pe un teren
minat şi, înghiţiţi de o râşniţă de
vorbe, nu am dat la iveală decât idei
pentru "păsări politice".
Reforma trebuie făcută şi, mai ales,
ea trebuie să biruie în învătământ nu
prin demolarea a ceea ce e l a avut şi
are bun, ci prin grefa rea, dacă e cazul,
a unor metode novatoare, nefolosite
încă în sistemul nostru, dar care dau
rezultate .si sunt recunoscute în toată
lumea . .
Mai e încă o chestiune: respectarea
legilor, ca o datorie a tuturor. Astfel,
această situaţie n-ar duce la suspiciuni
în ceea ce priveşte ignorarea sau sa
crificarea şcolilor de artă. Ministerul
Educaţiei Naţionale, până când nu va
avea consilieri din interiorul învă
ţământului artistic pe probleme de
teatru, muzică, artă plastică, nu va
cunoaste niciodată cum se nasc, se
cultiv� şi se ocrotesc artiştii.
Anchetă rea lizată d e

Miro n a Hără bor

şi Marinela Ţepuş
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u pă revo l uţie, învăţă mântul
rom â n esc ("cel m a i " şi "cel
mai" d i ntre toate) a fost demi
tizat, huiduit, dat afară din amfiteatre
în fl uierături (o dată cu dăscăli mea).
făcut bucăţele şi, apoi, "cusut" la loc.
N u ştiu mai m u lt decât am trăit: în
acei ani "de graţie" când eram la l iceu,
ca, la ora de matematică,
obisnuiam
'
să-1 "aprovizionăm" pe prof cu o pară
şi un ziar (de opoziţie). ca să o lase
mai moale. Sau, dacă se putea, să o
lase de tot. Ni se părea perfect în
dreptăţită poziţia noastră faţă de o
materie pe care nu o agream. Iar cine
se îm potrivea, n u era "de gaşcă". E
drept, eu şi colegii mei deveneam
brusc i n teresaţi îndată ce, d e la
aceeaşi catedră, ni se comunicau
lucruri care chiar meritau să fie spuse
şi ascu ltate.
Doamnei profesoare, cu dragoste o nouă prel ucra re a piesei Dragă
Elena Sergheevna d e Ludmila Ra
zumovskaia - povesteşte o situaţie
s i m i l a ră celei. pe care tocmai am
relatat-o: ca să obţină note de trecere,
patru elevi îşi vizitează profesoara de
matematică (abord a b i l ă , deci "de
gaşcă"), pentru a o convinge să le
schimbe tezele, pline de greşeli, cu
alte lucrări, îmbunătăţite. Spectacolul
d e la "Casandra" al l u i Rad u Apostol,
student în anul III la Regie Teatru
(clasa Cornel Todea), cu distribuţia
formată din studenţi actori în acelaşi
a n (clasele Ion Cojar şi Gelu Colceag)

este, într-un fel, o dedicatie. Nu chiu
'
l a n g i i lor d i n totdea u n a. c i "nouă
zeciştilor", produs a l învăţământului
d i n România, proaspăt dez(re)abil itat
la ieşi rea (?) d i n comunism. (Apropo
d e învătămâ ntul autohton, de astă
·
dată în ipostaza lui u niversitară: se
zvoneşte că, la U.A.T.C., studenţii de la
Actorie nu mai sunt obligaţi să joace
în producţiile de la Regie. Ca atare,
tinerii regizori sunt, mai nou, nevoiţi
să-i plătească pe coleg i i lor actori, ca
să se "folosească" de ei în examenele
de clasă.)
Di ncolo de abord a rea text u l u i d i ntr-o
perspectivă modernă - spre deose
b i re de cea destul de conservatoare,
de la Teatrul "Sică Alexandrescu" d i n
Braşov, a absolventului Claudiu Goga -,
spectacol u l a re o mare cal itate: l ucrul
foarte migălos cu actorii. Faptul că ei
sunt aproape d e aceeaşi vârstă cu
personajele le dă o a n u m ită a utentic
itate a trăirii, i m portantă, d a r, în si ne,
nicidecum suficientă. Farmecul mon
tă rii lui Apostol - u n u l d i ntre ele este i n d ividual izarea fiecă rui rol î n
parte. J u câ n d u-se d e - a rea l i s m u l
(cadrul scenic este o locuinţă de bloc,
cu b i b l i otecă ticsită d e cărţi ade
vărate - n u doar cotoare -, multe
g h ivece de flori, pick-up şi tot felul de
n i m i c u ri răspâ n d ite peste tot),
Apostol îşi găseşte, d e fapt, u n pre
text pentru a scotoci în biog rafia
rolurilor, căutâ n d u-le personal itatea.
Atenţia acordată deta l i i lor d e com-
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portament, gesturilor măru nte şi ca
racteristice, evo l u ţ i e i eroilor dă
i m presia că acolo, pe scenă, trăiesc
oa meni. Amatorii d e teatru a lterna
tiv, smucit, abscons, metaforic să nu
sară în sus: înainte de a fi postmo
derni, un regizor şi nişte actori tre
buie să invete abc-ul, baletul clasic.
Echipa lui R ad u Apostol se descurcă
foarte bi ne, ba chiar cu o matu ritate
i ncred ibilă pentru a n u l III de studii:
Vitea (Radu Roma n i u c) este u n fel de
"99 d e nenoriciri" care, neîndemâ
natic şi paralizat de timid itate, strică
tot ce atinge; Paşa (Cătă l i n Stanciu) 
un isteric uşor de domi nat; Volodea
(Cristi Simion) - u n caracter d iabolic,
dictator în germene; Lida (Antoaneta
Cojocaru) - o fătucă aparent emanci
pată care, depăşită d e situaţie, se
smi nteşte. Cea mai i n g rată sarcină o
are Paula N icul iţă (profesoara Elena
Sergheevna), vizi bil ta lentată, dar de
mu lte ori copleşită de compoziţia pe
care trebuie să o facă.
Datorită u nei a n u mite viol enţe (şi la
propriu, şi la figu rat) a întâ m plări lor,
am avut senti mentul (şi teama) că
actorii sunt pe un câmp de bătălie, că
lovit u r i l e şi izbiturile au loc "pe
bu ne", iar răsturnările de obiecte pot
chiar să rănească. Acest nerv al spec
tacol u l u i este un amăn u nt de atmo
sferă care s-ar putea să facă pa rte, pe
viitor, din "marca" Radu Apostol.

M i rona Hărăbor

Despărtirea
de adolescentă
Al
�

ntâmplările d i n drama Cele trei
nopţi ale unei iubiri de Hubay
Mikl6s, Vas lstvan şi Ranki Gyorgy,
montată la secţia maghiară a
Universitătii de Artă Teatrală din
Târgu-Muieş (clasa prof. Farkas
lbolya). sunt evenimente petrecute
demult; graţie posturilor de televi
ziune, ele au devenit însă, prin inter
mediul jurnalelor de actualităţi,
"hrană" zilnică. Am putut vedea live
toate ororile războaielor, transmise
"din vecini".
Din sumedenia de poveşti de
dragoste văzute pe scenă şi în filme,
cea scrisă de H ubay Mikl6s se
detaşează net. Potrivit criticilor, dra
gostea înfiripată între cei doi tineri, în
timpul războiului, este una dintre cele
mai frumoase din literatura est-euro
peană. Astăzi, drama despărţirii de
farmecul adolescenţei nu se mai poate

O

producţie

ărturisesc că, nu o dată, zben
guielile voit "haioase" de la
"Casandra" mi s-au părut un
act de frivolitate, în primul rând din
partea profesorilor. Stupidul nărav
naţional de a face parodie din orice,
amalgamând epoci şi stiluri, fără nici o
preocupare pentru abc-ul profesional,
de la dicţiune şi mişcare scenică la acu
rateţea construirii unui personaj,
poate fi tolerat oriunde, dar nu în pro
cesul de învăţământ artistic. Aici îşi au
locul rigoarea, adecvarea la obiect, la
datele personajului şi la stilul piesei,
abia prin respectarea acestora putân
du-se ajunge în final la adevărul per
sonajului. Spectacolele din acea�tă
categorie sunt mult mai rare, dar n-au
lipsit nici ele de pe scena "Casandrei".
În actuala stagiune ni se oferă, chiar,
unul exemplar: Lecţia de engleză de
Nataşa Tanska, la clasa profesoarei
Olga Tudorache.
Cele două personaje ale piesei, capa
bile să aducă în scenă o întreagă lume,
colcăind de pasiuni şi patimi care pot
împinge la crimă, sunt jucate de Da lina
Ionescu şi Angela Munteanu. Prima, în
rolul profesoarei de engleză, reali
zează o compoziţie remarcabilă, ajun-

M

reprezenta scenic după vechile
ca noa ne. Pericolul apare dacă se trece
cu superficialitate peste sentimentele
omeneşti, aşa cum s-a întâmplat şi în
această încercare de a monta cât mai
bombastic piesa. Regizorul Soltis Lajos
a sosit la Târgu-Mureş cu scenariul
montării şi cu un decor adecvat viziu
nii sale. Apoi, din motive ce nu
prezintă interes pentru cronica de faţă,
ci mai degrabă pentru ziarele de scan
dal, şi-a luat "catrafusele", supărat foc,
lăsând · baltă toată afacerea. Liviu
Pancu, iniţial semnatarul coregrafiei,
cunoscând concepţia regizorală, şi-a
luat inima în dinţi şi a dus la bun sfârşit
spectacolul. L-au ajutat studentul-pro
tagonist Fazakas Misi, decanul secţiei
maghiare, Kovacs Levente, şi toată
echipa de realizatori. Dar copilul cu
!ll u lte moaşe...
Intre cei doi îndrăgostiţi din piesă,

războiul ridică un zid de netrecut. La
fel, între lumea creată pe scenă şi pu
blic concepţia regizorală ridică un zid
imposibil de escaladat. Dacă s-a vrut a
fi mai degrabă un exerciţiu de mişcare
şi vorbire, montarea putea să rămână
între pereţii clasei. Publicul nu prea
este interesat de examenele de clasă.
Şi totuşi, iată că s-a convenit să fie
arătat celor din stai, contra cost, un
spectacol-examen plin de alergături,
exagerări, vociferări supărătoare; o for
fată ce nu încântă, ci mai degrabă de
ranjează. Cât despre cea mai frumoasă
poveste de dragoste... ea s-a dizolvat,
scufundată într-un lichid distilat.
Acest spectacol a fost ultimul al anilor
1 900. Oare ce ne rezervă anii 2000 la
Universitatea de Artă Teatrală din
Târgu-Mureş?
Stracula Attila

exemplară

gând la austeritatea profesională a
personajului, ce nu-şi îngăduie dezvă
luirea resurselor de tandrete, tocmai
spre beneficiul elevei. Aceasta e jucată
cu aplomb şi dezinvoltură de o zgâtie
de fată, fără astâmpăr, ca argintul viu:
Angela Munteanu. Ambele păşesc în
teatru, graţie profesoarei lor, cu o
excelentă carte de vizită. Căci specta
colul, minuţios elaborat regizoral, nu
uită nici un moment că are datoria să
le servească, să le arate calitătile si
disponibilităţile reale pentru o" anu
mită gamă de roluri, sugerată de felul
în care cele două tinere actriţe reuşesc
să-şi creeze personajele. E o exemplară
lecţie de teatru, de pedagogie actori
cească, pentru care Olga Tudorache
merită toate felicitările.
În ton cu intenţiile regizorale, Magda
Cândea şi Agata Moldovean (studente
în anul IV la Universitatea de Arte,
secţia Scenografie) debutează pro
miţător în teatru, scenografia lor argu
mentând paradoxala soliditate şi te
meinicie a acestei montări de absol
ventă, dar si de referintă.
Ne "rămâne doar reg retul că Olga
Tudorache precizează în caietul-pro
gram că e ultima dumisale producţie
https://biblioteca-digitala.ro

de la "Casandra", cu ultima promoţie.
Păcat. Mare păcat. Sunt oameni de
neînlocuit în teatrul românesc.
Victor Parhon
P.S. Aflu, În ultimul moment, că s-ar fi
făcut o facultate de teatru şi la Slatina,
condusă de Mihai Lungeanu. Nu ştiu de
ce, dar lucrul ăsta nici măcar nu mă mai
surprinde. A dacă tot dânsul ar conduce
şi o facultate de medicină la Caracal, cu
secţie de fără frecvenţă, atunci poate...

����âmplă în teatre ?
Sfâ ntu G h eo rg h e

Shakespeare,
Ibsen, turgheniev
Scurtă istorie

La Sfântu Gheorghe există două insti
tuţii profesioniste de spectacol; care
împart - în general frăţeşte, adică
fără certuri prea mari - aceeaşi clă
dire: Teatrul "Andrei Muresanu" si
Teatrul "Tamasi Aron"; altfel spus,
teatrul românesc şi teatrul unguresc.
Le-am enumerat în traditionala suită
dictată de viziunea majoritaristă
(dacă pot zice aşa), dar ordinea lor, ca
vârstă şi potenţial artistic, este in
versă; teatrul maghiar a fost primul
înfiinţat şi este, la ora actuală, cel mai

puternic, în timp ce teatrul româ
nesc, implementat" prin anii '80 din
raţiuni" covârşitor politice, a rămas, în
ultima stagiune, nu doar fără con
ducător (directorul de până acum,
d ramaturgul Radu Macrinici, s-a
retras şi - din nou, politica! - anumite
fricţiuni între Ministerul Culturii şi
primăria oraşului a mână sine die con
cursul pentru ocuparea po�tului), ci şi
fără un program limpede. Intre timp,
teatrul maghiar s-a consolidat în
mod substanţial, datorită în primul
rând spiritului luminat, deschis faţă

Moliere,

de inovaţii, al directorului său, acto
rul Nemes Levente. Acesta a adus în
teatru, acum câţiva ani, un grup de
tineri actori (majoritatea, fără studii
de specialitate!) care, sub conduce
rea lui Bocsardi Laszl6 (absolvent de
Regie la Târg u-Mureş, unde 1-a avut
profesor pe Tompa Gabor), creaseră
la Miercurea-Ciuc, la începutul anilor
'90, compania teatrală "Figura", repe
de impusă ca o "promisiune" de artă
scenică modernă, dezinhibată, ima
ginativă. Integrarea noilor veniţi într-o
instituţie tradiţionalistă până aproa
pe de anchiloză nu s-a petrecut
foarte lesne; la puţină vreme după
"invazie", "sfatul bătrâ n i lor" din
teatru i-a cerut directorului Nemes
să-şi dea demisia, întrucât vederile
artistice ale tinerilor săi protejaţi erau
considerate nesatisfăcătoare. Direc
torul nu numai că a rezistat presiu
nilor, dar a şi întărit poziţiile "neorto
docşilor" aducând în teatru alţi tineri,
actori cu diplomă, şi o regizoare,
Barabas Olga, şi ea fostă studentă a
lui Tompa, ba chiar luându-şi-1 pe
Bocsardi Laszl6 ca asociat la condu
cerea teatrului, pe post de director
artistic. În această formaţie, după
câteva timide tentative de "ieşire în
lume" (în afara ritualicelor turnee în
ţinuturile româneşti. cu populaţie
maghiară mai densă şi în Ungaria;
sunt de menţionat participarea la un
festival d i n Slovacia, dar si la
Festivalul "Don Juan" de la lasi, unde
spectacolul omonim prezentat a luat
Premiul 1, precum şi un turneu la
Bucureşti cu Alcesta de Euripide, o
superbă montare a l u i Bocsardi
Laszl6), Teatrul "Tamasi Aron" a orga
nizat, la începutul l u n i i martie, o
microstagiune la care a invitat critici
dramatici bucureşteni, în intenţia
mărturisită de a-şi confrunta activi
tatea cu opiniile specialiştilor.

Spectacolele

Microstagiu nea a inclus patru dintre
spectacolele aflate în repertoriul
curent şi aparţinând celor doi regi
zori angajaţi, Bara bas Olga şi Bocsardi
Laszl6, spectacole mai vechi sau
foarte noi, întrebu i nţând aproape
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întreaga rezervă actoricească a
teatrului. Primul, si cel mai "bătrân", a
fost Don Juan de' Moliere în viziunea
Olgăi Barabas, care, semnând tot
odată versiunea scenică şi scenogra
fia, propune un spectacol "de autor"
de mare intensitate dramatică, obţi
nută şi prin transplantarea mizan
scenei într-un spaţiu restrâns, gen
studio. Costumaţi ca doi home/ess
contemporani, Don Juan şi Sga
narelle (Palffy Tibor şi Vata L6rand)
parcurg o lume ostilă, violentă şi lip
sită de sensibilitate, în care celebrul
cuceritor devine prada vulnerabilă a
fil istinismului şi intoleranţei. Un
spectacol dur şi trist, anunţând, prin
forţa expresiei, o regizoare perfect
stăpână pe mijloacele meseriei sale.
E o calitate pe care a confirmat-o, de
altfel, cealaltă montare a Olgăi Ba
rabas, Peer Gynt după Ibsen. Tânăra
creatoare procedează şi aici la o pre
lucrare d rastică a textului - mult mai
drastică şi mai puţin izbutită, după
părerea mea, în comparaţie cu Don
Juan. E anulată o mare parte din
poezia piesei, în favoarea unei abor
dări aşa zicând socializante şi politi
zante, în care "miezul" îl constituie,
din nou, conflictul dintre erou (omul
iesit din comun, în bine sau în rău) si
colectivitate. În ciuda slăbiciunilo'r,
printre care aş mai enumera şi incon
sistenţa epică vădită mai ales în
partea a doua, spectacolul impre
sionează prin plasticitate şi, cum
spuneam, prin forţa de comunicare a
discursului regizoral. Fără îndoială,
Bara bas Olga e o excelentă achiziţie a
teatrului covăsnean.
Jumătatea masculină a tandemului
regizoral de la Sfântu Gheorghe,
Bocsardi Laszl6, s-a expus "judecăţii",
la rândul său, cu două spectacole:
Bine-ai venit, boare, după piesa O
lună la ţară de lvan Turgheniev, şi
Măsură pentru măsură de Shake
speare. Cel dintâi, jucat, de aseme
nea, într-un spaţiu de tip studio (cu
publicul pe scenă, mai exact) evi
denţiază preocuparea realizatorului
pentru psihologia personajelor şi
pentru construirea solidă a relaţiilor
dintre ele; o anumită surdină pusă
"glasului" regizoral, căldura umană
subti lă pe care o degajă studiul
eroilor acestei drame realist-roman
tice îl recomandă pe Bocsardi L�szl6
ca pe un artist autentic, capabil să
ivească pe scenă viaţă - o specie tot
mai slab reprezentată, din nenoro
cire, în teatrele noastre. Si în cazul
său, calitătile si-au aflat ve,r ificarea în
al doilea s pectacol, care vădeşte, în
plus, o concepţie creatoare amplă, cu
ramificaţii înspre zona eticii: în
montarea lui Bocsardi nu există atât
vinovaţi, cât oameni care greşesc,
prerogativele dreptăţii sunt în mâna
unui unic depozitar, divinitatea, re-

Bine ai venit, boare

r

Măsură pentru măsură

prezentată pe Pământ de un duce
Vicentio (Nemes Levente) tolerant si
iubitor de distracţii. Bine jucată, în
general, montarea impune, în rolul
lsabellei, o tânără actriţă, încă stu
dentă, Torok lllyes Orsolya (pe care o
remarcasem şi în reprezentaţia pre
cedentă), de mare viitor.
Cele patru spectacole au pus · în va
loare nu numai personalitatea regi
zorilor, ci şi pe aceea a actorilor, ba
chiar si pe aceea a trupei. La "Tamasi
Aron'; se găseşte acum o echipă
actoricească ale cărei atribute o
desemnează ca rivală de temut a eta
lonului scenelor de limbă maghiară
din România, teatrul din Cluj al lui
Tompa Gabor. Pe lângă cei deja
menţionaţi (nedrept de repede), mai
trebuie citati Szakacs Laszl6, Szab6
Tibor, B. A�gi Gabriella, Bartha Bo
r6ka, Albu Annamaria, Marton L6rant
https://biblioteca-digitala.ro

sau mai vârstnicii Fulop Klara, Laszl6
Karoly şi Veress Laszl6, dintre care
unii au apărut în toate reprezen
taţiile, fără a da nici un semn de obo
seală. Şi, amănunt nu tocmai neglija
bil: actorii maghiari de la Sfântu
Gheorghe sunt, aproape toţi, înalţi,
supli, frumoşi (sau măcar arătoşi) şi
au, toti, voci bine timbrate, slefuite,
muzica le. Cu alte cuvinte, e o 'plăcere
să-i priveşti şi să-i asculţi.

Publicul

În toate cele patru zile petrecute la
Sfântu Gheorghe (fără nici una dintre
întâmplările dragi naţionaliştilor de
profesie, precum refuzul de a fi servit
în vreun magazin pe motiv că nu
vorbeşti ungureşte, deşi majoritatea
vânzătorilor - si a clientilor - sunt
unguri), afluenţa de spectatori în sală
a fost constantă, numărul doritorilor
43
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de spectacol depăşind adesea numă
rul locurilor. Explicaţia o furnizează
abiia initiativă directorială în urma
căreia s�au pus în vânzare bilete
începând de la preţul de 1 000 de lei,
pentru cei lipsiţi de mijloace. Dar
cred că nu numai în semn de
recunoştinţă publicul s-a comportat
exemplar, urmărind spectacolele în
linişte, reacţionând corect şi aplau
dând (într-un ritm tipic, pe care n-am
reuşit să-I urmez), fără a ţâşni în pi
cioare ca înţepat de streche. At
mosferei de civilizaţie de pe scenă
(unde actorii ştiu să poarte un cos
tum de epocă, ştiu să stea şi să se

m lă în teatre ?
mişte) îi corespunde o atmosferă de
civilizaţie în sală. Greu de închipuit
cât de reconfortant este ...

Epilog
În câteva cuvinte
După exemplul Teatrului Maghiar de
Stat din Cluj, Teatrul "Tamasi Aron"
din Sfântu Gheorghe a hotărît să
rupă bariera lingvistică (şi mai ales
bariera prejudecăţilor). intrând fără
complexe în arena mare a scenelor
din România, unde îsi are, de altfel,
locul. Câştigul poate' fi considerabil
pentru ambele părţi: dacă teatru l

maghiar din Sfântu Gheorghe şi-a
reînnoit chipul şi prin contactul şi
competiţia cu teatrul românesc de
aici (îndeosebi cu Festivalul "Atelier",
promotor al unor forme inovatoare
de artă scenică) si nu numai de aici,
teatrul românesc are m u lte de
învăţat din tradiţia profesionalismu
lui si a preciziei, caracteristică teatru
lui maghiar - nu numai de aici. În artă
nu există majoritari şi minoritari, nici
pe plan local, nici pe plan naţional,
iar scena e intolerantă doar faţă de
lipsa de talent.
Alice Georgescu

lasi
1

in

serviciul
ationalul iesean se n umără
printre acele - multe - teatre
care, de la începutul şi până
după mijlocul anilor '90, au fost nu,
aşa cum voiau înaintaşii romantici,
lăcaşuri de cultură şi nobile moravuri,

N

actorului

ci, aşa cum dicta moda zilei, câmpuri
de bătălie pentru scaunul directorial,
în jurul sau împotriva lui. Persona
lităţi culturale autentice, dar necu
noscând viaţa teatrală decât din
spectacole, oameni de condei inte-

https://biblioteca-digitala.ro

ligenţi şi incisivi, dar incapabili să ţină
piept intrigilor care, în culise, le con
curau pe acelea de pe scenă, actori
adoraţi de public, dar neagreaţi de
"colectiv" s-au perindat, pentru inter
vale mai lungi sau mai scurte, la con
ducerea instituţiei, înălţând-o sau
coborînd-o, fiecare după priceperea,
mintea si inima sa. În ultimii ani si
tuaţia pare, în fine, să se fi stabilizat, o
dată cu preluarea "frâielor" de către
noul director, scriitorul Ioan Holban.
Cu încăpăţânată răbdare şi cu po
litică subţire, mai zâmbind, mai în
cruntându-se, acesta a reuşit - şi cu
sprijinul directorului artistic, actorul
Adi Carauleanu - să împace pe toată
lumea; sau pe cei mai mulţi. Fireşte,
oricine e cât de cât la curent cu exis
tenta cotidiană dintr-un teatru, cu
van'ităţile şi naivităţile "slujitori lor
Thal iei", ştie că sub pojghiţa liniştii
mocnesc tot fel u l de revendicări,
nemulţumiri şi ţâfne; important este
însă cum se prezintă acel teatru care e "imaginea" sa - în momentul
câte unui bilant.
Un astfel de bilânţ a însemnat, pentru
Teatrul Naţional "Vasile. Alecsandri"
din laşi, întâlnirea cu un grup de cri
tici bucureşteni (organizată în cola
borare cu Sectia română a A.I.C.T.),
cărora, în zilele de 1 8 şi 1 9 martie, li
s-au arătat nu mai puţin de şase
spectacole din stagiunea curentă. A
fost, şi pentru gazde, şi pentru
oaspeţi, o probă de rezistenţă destul
de dură, la capătul căreia s-a ajuns
însă la o concluzie reconfortantă,
neîndoielnic, şi pentru unii, şi pentru
ceilalţi: Naţionalul ieşean stă bine,
sau, dacă preferaţi, merge bine.

Cum trei d i ntre spectacole - Cele 4
picioare ale mesei de lakovos Kam
bane l l i s (reg i a : Ovi d i u Lazăr), Ro
berto Zucco d e Bernard-Marie Koltes
(regia: Alexander Hausvater, care, în
stagiu nea trecută, a realizat la laşi
acel neu itat Teibele şi demonul ei de
I saac Bashevis- S i n ger, n o m i n a l izat
pentru cel mai bun spectacol la Gala
U N ITER) şi Fata fără zestre d e A.N.
Ostrovski (reg i a : N i kolov Perveli Viii a se vedea recenzia chiar în numărul
de faţă) - a u avut parte în revistă, la
momentul p re m i e rei, d e cronici
a m ple, datorate d isti nsului şi exigen
'
tului nostru cola borator de la faţa
locului, criticul Constantin Paiu, n u
m ă v o i mai o p r i decât î n fugă asupra
lor. Mă voi mărg i n i, aşadar, să spun
că primul, po rnind de la un text puţin
con sistent şi încă mai puţin teatral,
tra d u s, pe d e a s u p ra, într-o l i m bă
română absolut neverosi mi lă, consti
tuie un accident în repertoriul alt
mi nteri bine construit al teatru l u i, că
al doilea e opera tipică a u n u i regizor
constant provocator, interesat, şi de
astă dată, de u n text la fel de p rovo
cator, combinaţie d i n care s-a născut
o montare vigu roasă şi aspră ce i-a
obligat pe actori să-şi descătuşeze
întreaga energie (şi ei a u ră spuns cu
entuziasm acestei ceri nte) si că ulti
mul a mizat, cu înţelepd u n e, pe eta
la rea resu rsel o r i nterp retative a l e
actorilor care, în spaţiul riscant al S ă l i i
Stu dio, a u oferit, î n ă u ntru l u n u i
exemplar recital colectiv, tot atâtea
recita l u ri i nd ividuale. Au fost, cele
două din u rmă, reprezentaţi i care cin
stesc "firma" teatrului, recomandând-o
p rin seriozitate şi ţinută artistică.
In acest sens, ca o frumoasă speranţă
pentru viitor se a n u nţă studentul
regizor în anul IV la U.A.T.C. Dan Va
sile, care debutează la laşi cu Pe
licanul de Aug ust Strindbrerg. Piesa,
dificilă pentru creatorul de spectacol
şi apă sătoare pentru privitor, este
descifrată de d i rectorul de scenă cu

migală şi precizie, el punând în evi
denţă a bisurile psihologice ale per
sonajelor cu o siguranţă su rpri nză
toare la un începător. Dacă n u s-a
putut abţine (nici nu a vrut, desi
gur . . . ) să ne demonstreze că "are vi
ziu ne", închipuind u n fel de prolog
care suge rează a m plasa rea conflictu
l u i d e fa milie în cadrul u nei emisiuni
TV (?), Da n Vasile ne-a dovedit, m u lt
mai convingător, că ştie să l ucreze cu
actorii, valorificând nu doar d isponi
b i l ităţile d ra matice ale unei i nter
prete d e talia M i haelei Arsenescu
Werner, ci şi pe acelea, mai puţi n vi
zibile în alte spectacole, ale u n o r
tineri precum Călin C h i ri lă şi I ri n a
Răduţu.
Tot pentru a-i servi pe actori par să fi
fost gândite şi celela lte două specta
cole arătate de TN laşi: Cameristele
d e Jean Genet şi Ultima dragoste a
lui Don Juan de Tudor Popescu. Î n
lectura lrinei Popescu Boieru, ( m u lt
prea) frecventatul, la noi, text fra nţu
zesc se înfăţişează despuiat de cono
taţiile politice sau psihanal itice pe
care le capătă îndeobşte pe scenă,
păstrâ nd u-şi, chiar adânci nd u-şi, în
schimb, latura poliţistă. Putem con
stata - probabil, asta s-a şi dorit - că
P u şa Da rie, Georgeta B u rd uj a n şi
Mon ica Bord e i a n u sunt actriţe con
şti i ncioase şi, desigur, utile teatru l u i .
C â t priveşte piesa reg retatu l u i Tudor
Popescu, ea devine, în mizanscena
lui N i kolov Perveli Viii, o temă de dez
batere i n teresantă ( d a r, de la u n
punct, repetitivă ş i cam obositoare)
şi, mai cu seamă, un pretext pentru
revelarea cal ităţ i l o r actoriceşti a l e
tinerilor Nicolae Ionescu si Roxana
Păun Trifan (pe care îi re m arcasem
deja în Fata fără zestre).
De altfel, actorii formează - asa cum
s-a observat şi la colocvi u l ca �e a u r
mat "maratonului" - "cel mai preţios
capital" al Teatru l u i Naţional d i n laşi.
Vedete acred itate ale trupei - precum
M i haela Arsenescu Werner, Viol eta
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Popescu, Virg i n i a Raiciu, Petru Ciu
bota ru, E m i l Coşeru şi (în alte specta
cole) Cornelia G heorg h i u , F l o r i n
M i rcea, Serg i u Tudose - , componenţi
"de bază" a i generaţiei artistice de
mijloc - precum Doina Deleanu, Ada
Gârţoman-Suhar, Vitalie Bichir, Adi
C a ra u leanu, Liviu M a n o l i u, Adrian
Păd u ra ru - sau ti neri afi rmaţi d e
n u mai câţiva a n i încoace - precum
An ne-Marie Chertic, Antonela Cor
nici, Petronela Grigorescu, Doru Afta
nasiu, Rad u G h i las, Constantin Pus
'
casu -, e i a u izbut it să dea, în ciu da
d i ferenţelor de vârstă şi de personali
tate, i m presia de coerenţă şi d e a r
mon i e, atât de preţioasă în defi n i rea
profi l u l u i u n u i teatru. Aşa încât,
datorită lor, se poate spune că, la ora
actuală, Naţio n a l u l ieşean este o
i n stituţie de interes - artistic - într-ade
văr naţional.

Alice Georgescu
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Ma r ia P l oae :

A

1n stare.

"N-am fost

sa cer
V

În copi l ă rie, deşi nu avea m te l evizo r, şi n ici m ă c a r rad io, a m
văzut-o pe m a m a j uc â n d într- u n s pectacol , î n sat. Scena era
l u m i nată c u gaz, i a r m a m a , în l u m i na l ă m pi i , era atât d e fru 
m oasă, încât c h i p u l e i s-a a sociat c u l u m i na p l i nă d e m ister,
d iv i n ă . A m văzut i coa na m a m e i pe scenă. Atu n c i a fost p ri m u l
m o m e nt câ nd m-a m g â n d i t l a teatr u . A m ve n it, l a 1 2 a n i, în
B u c u reşti ş i m-a m înscris l a Şcoa l a pop u l a ră d e a rtă, u nde
m e rgea m de d o u ă-trei ori pe să ptă m â n ă . Aşa am văzut cum e
să t ră i eşti viaţa "pe scâ nd u ră".
în studenţie, spunându-mi-se, tocmai,
că nu sunt destul de frumoasă; însă
atunci m-a "descoperit" soţul meu, Ni
colae Mărgineanu, care era operator şi
care mi-a spus: "Nu fi necăjită, ai fost
foarte bună, dar ai o frumuseţe prea
ascunsă, nu eşti genul potrivit pentru
personaj".

Cât d e mult a însemnat pentru dum
neavoastră frumuseţea în profesie?

Frumuseţea fizică nu e ceva care să
dăinuie. Mi s-a spus că nu am o fru
museţe deosebită, ci, mai degrabă,
expresivitate scenică. Am fost foarte
dezamăgită când n-am luat probele
pentru Domniţa Nasta din Fraţii Jderi,

Celebra gropiţă din obraz este na
turală?

Eram la câmp cu mânzul lui Iancu Ştir,
un personaj real al copilăriei mele, şi
fraţii mei au vrut să glumească. Eu nu
i-am luat în serios când mi-au spus: "Să
nu te duci în spatele calului, că dă cu
copita!". Aveam vreo cinci ani când mi
s-a făcut gaura în obraz de-mi şiroia
sângele pe toată faţa şi îmi era găurită
până şi gingia. Mi-am acoperit-o cu
nisip, ca să se oprească sângele. Prima
dată, am picat la IATC tocmai din
cauza asta şi mi s-a sugerat să-mi fac
operaţie estetică.
Numele Ploae este un pseudonim?
Nu. Este al mătusii care m-a înfiat la 1 2

:::J
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·
ani. În clasa a şasea, am venit în
Bucureşti şi am urmat Liceul "Dimitrie
Bolintineanu". N-aveam egoismul ce
lorlalţi copii. Eram foarte ataşată de
părinţi, eram o fiinţă singuratică şi
trăiam foarte mult în lumea mea imagi
nară. Îmi doream altceva: să mă plimb
în pădure, pe malul lacul_ui, să culeg
flori... Aveam o casă cu alei de tran
dafiri. Mă rupsesem de toate corvezile
şi eram fericită. La şapte ani ştiam să
secer, să fac mâncare, să prăşesc. .. Nu
mă ruşinez cu originea mea ţărănească
şi sunt chiar foarte mândră de asta; am
o legătură cu pământul, care înseamnă
tot ce e mai bun, mai adevărat, mai
solid. Ţăranul a rămas un om cu bun-
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simt, curat, cu credintă în Dumnezeu ...
Nu · sufeream de suflcienţa colegilor
mei. Nu m-am rupt de natură, am
nimerit într-o grădină unde mă spălam
tot în roua florilor.
Aveţi o casă foarte frumoasă. V-aţi
izolat de zgomotul oraşului şi aţi tre
cut... "dincolo de pod"!

Mi-am dorit o casă "pe pământ". Viaţa,
de fapt, e atât de scurtă, iar eu şi Ni
culae suntem şi acum îndrăgostiţi.
Suntem căsătoriţi de aproape două
zeci şi cinci de ani; peste un an sau doi
serbăm nunta de argint. M-am măritat
la 26 de ani; după ce am terminat fa
cultatea. Îl întâlneam pe coridoarele
Institutului, unde era asistent; acum
îmi spune că eram "plutitoare". Am
fost studentă la clasa lui Octavian
Cotescu şi am terminat în generaţie cu
Vlad Rădescu, Horaţiu Mălăele, Radu
Gheorghe, Dan Condurache, Radu
Vaida, Gheorghe Dănilă. Niculae îmi
aducea cele mai frumoase bucheţele
de flori de munte din cele mai inacce
sibile locuri. Pe vremea aceea, Insti
tutul se afla la Podul Izvor.
Aţi suferit pentru că n-aţi făcut tot
atâta teatru cât film?

Da, am suferit foarte mult, dar n-am
fost în stare să cer. Dacă n-am fost
luată în seamă, n-am bătut pe la uşi.
N-am ştiut să fiu "de gaşcă". Orice lucru
se împlineşte azi pe bază de relaţii;
afinităţi; n-am fost la şuşe, la ţigări, la
pahare. M-am retras în familie, unde
mi-am găsit fericirea şi liniştea. Eram
foarte sensibilă şi mă zdruncina orice
eşec, aşa că m-am retras, într-un fel.
Probabil că toţi s-au gândit că faceţi
foarte mult film şi că aceasta vă este
pasiunea!

Din păcate, invidia e un lucru care îl
caracterizează pe român şi, din cauza
asta, ne merge rău tuturor. Am fost tot
timpul un om tonic, plin de viaţă; nu
m-am înăsprit. M-am mulţumit cu cât
am avut. Cei doi copii de după Ana au
venit când nu mă aşteptam, dar acum
aş fi regretat enorm dacă nu i-aş fi
avut. Ar fi fost mai bine dacă eram
răzbătătoare şi tocmai asta îi spun
Anei (N.n.: Ana Mărgineanu, studentă
în anul III la Regie teatru, UATC): "Să

Alătun de Dan Condurache î n Doi p e un
balansoar de William Gi bson la Teatrul M1c

nu fii ca mine! Să te lupţi, să te zbaţi!".
Mai ales pentru o femeie, ca regizor
de teatru, este foarte greu, dar cred că
Ana e puternică şi îi amintesc tot tim
pul că pe mine sensibilitatea nu m-a
ajutat, m-a făcut să renunţ. Ana are
capacitatea de a iubi şi de a-şi înţelege

�Ci aiviliZatia irpa�inii

aproapele şi nu are decât de câştigat
iubindu-i pe toţi aşa cum sunt.

În film, cel mai mult aţi jucat la Mircea
Veroiu, Elisabeta Bostan, Mircea Mol
dovan. Chiar şi în Faimosul paparaz
zo, unde nimeni nu se aştepta să vă
vadă într-un rol de prostituată! În

teatru, cu cine aţi fi vrut să lucraţi?

Cu Ducu Darie, care, când era mic,
umbla prin cabine după mama lui,
spunându-i că este foarte îndrăgostit
de mine. Dar, când a crescut... m-a uitat.
Ioana Florea

.la Imaglllll
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Popeasca şi Bănuţă
similând mai recentul enter
tainment cu renascentistul
interlude, se poate configura
un anume istoric al genului catalogat
astăzi drept "divertisment". Sau, mai
exact, drept "show de televiziune
complet la ProTv" - cum este
menţionat în ghidul-magazin specta
colul în discutie.
Emilia Popescu şi Ştefan Bănică jr.
constituie în prezent un tandem cu
experienţă şi reputaţie, propagând
voie-bună şi iradiind eleganţă, având
stil. O calitate conferită în primul rând
de propria lor personalitate de artişti
talentaţi, dar şi de harul textierilor şi
inspiraţia regizorilor.
Debutul la ProTv a implicat un alt
grup de colaboratori (nemenţionaţi în
program şi rulaţi prea rapid în post
generic), deci şi o serie de modificări
în chiar maniera de abordare. Satira
şi-a propus să vizeze cât mai multe
zone ale marelui show care este tele
viziunea - fenomen global şi cultural
(?!). Netinându-se seama că va fi vorba
de postul-gazdă sau de altele, inclusiv
cel naţional, au fost luate în colimator
ticuri personale, manii şi idiosincrasii,
mode şi fixaţii etc. Statistic, crainicii de
la Ştirile ProTv au deţinut întâietatea,

A

apărând de vreo trei ori, dar cu o pon
dere relativ scăzută în economia
recitalului. Pentru că, în cazul lor, iro
nia a fost destul de blândă - vezi
poanta cu televiziunea "în papuci" şi
de partea cealaltă a ecranului, la cate
goria realizatori. Categorie ce i-a
inclus şi pe reporterii anchetând cer
setori ce-si calculează electronic im
pozitul g lobal sau intervievând
"experţi" în calamităţi naturale cum ar
fi... ei însisi. Excelente au fost imitatii le
lui Stefan Bănică, metamorfozat si în
'
nătâng violator, şi în alcoolizat conducător auto, şi în jovial cadru didac
tic înrolat la Antitero. Nici Emilia
Popescu nu s-a lăsat, trecând dezin
volt de la corespondenta de teren la
poliţista în exerciţiul funcţiunii sau la
bătrânica pe ghidon.
Evident, n-a fost omis nici CNA-ul şi a
sa "mirare" în legătură cu vulgaritatea
proliferantă pe care el însuşi o
păstoreşte de atâta amar de vreme.
N-aveau cum să scape nici animatorii
de Bingo, acompaniaţi de apetisante
dizeuze-transsexuali. Ingenioasă a
fost şi introducerea "ambiguă" în
cadru a cuplului din "Dosarele X",
învăluit în ceaţă (la propriu) fiindcă se
aborda delicata problemă a ... bugetu'
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lui! Colegială s-a dorit şi parodierea
"emisiunii de maximă audienţă" ce
nici nu mai trebuie mentionată si care
'
ar fi meritat ceva mai m ultă ca ustici
tate ci propos de "Stupori, stupori" şi al
lor obiectiv "sentimental": oriunde şi
oricând, oricui şi oricum, bine cu de-a
sila ! Poetul-demagog "de serviciu" a
fost bine surprins în plin ta/k-show
individualist "Şi totuşi" ...
După un moment de ipotetică rela
xare estivală în Caraibe, s-a trecut la
un scheci mai amplu şi cu bătaie mai
lungă - "La lupoaică" -, trimiţând la ...
origini, respectiv la străbunii Remus şi
Romulus, înfăţişaţi la bodegă în luptă
pentru supremaţia într-o gitană
Romă, în conformitate cu o virtuală
formulă de "manual alternativ".
Deşi modeşti, protagoniştii sunt
conştienţi de locul ce-l ocupă în gale
ri_a vedetelor de music-hall, aşa că, în
decorul nu tocmai adecvat, au hotărît
să revină la final cu o nouă trecere în
revistă a precursorilor evocaţi cu
infinită tandrete: Ionescu si Tănase,
Stroe şi Vasilache, Toma · şi Anda,
Cotescu şi Coca, Ştefan şi Stela,
Arşinel...
I rina Coroiu
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se Învată
teatru În America
Cum

niversitatea Western Michi
gan se află cam la jumătatea
scării de excelenţă a învăţă
mântului superior din Statele Unite
ale Americii. Evaluarea, reînnoită
anual, are la bază un ansamblu com
plex de indicatori, fiind, în final, rezul
tatul medierii performanţelor reali
zate în zone academice foarte di
ferite între ele. Ca urmare, dacă în
domeniul ştii nţelor fundamentale
Western Michigan este departe de
plutonul lvy League (Princeton, MIT,
Berkeley, Cornell etc.), ea ocupă unul
d i ntre primele locuri în ceea ce
priveşte arta dramatică. Localizarea
în Vestul Mijlociu a unui învăţământ
teatral performant nu este tocmai
întâmplătoare. Viaţa culturală în
ţinutul lui Natty Bumpo şi al U l
timului Mohicqn este mult deasupra
aşteptărilor determinate de ocu
paţiile tradiţionale din zonă: creş
terea vitelor, prelucrarea grânelor şi
industria automobilului. Mica locali
tate Kalamazoo (aşa-numită "secretul
cel mai bine păstrat al Vestului
Mijlociu"), situată în centrul statului
Michigan, la jumătatea distanţei din
tre Chicago şi Detroit şi în care se află
campus-ul universitar, are, pentru
nevoile spirituale ale celor circa 250 000
de locuitori, şapte teatre profesio
niste, active, o filarmonică, un muzeu
de artă şi cel puţin douăsprezece bi
serici. Pe de altă parte, turnee ale
unor renumite trupe americane şi
europene se succedă neîntrerupt în
Auditoriu! Miller, o clădire având di
mensiunile şi aspectul Sălii Palatului
din Bucureşti. Mişcarea teatrală cu
prinde şi o persoană de origine
română, de elevată cultură, Dona
Rosu,
' cunoscută în anii '80 ca redac
tor la Radio România, astăzi activ im
plicată în promovarea dramaturgiei
lui Hristache Popescu la Kalamazoo:
a mers cu entuziasmul până acolo
încât i-a tradus piesa Doctorul
Minune şi o citeşte în felurite reuni
uni. Existenţa unui public avizat,
entuziast si a unor institutii care oferă
poziţii p�ofesionale interesante a
stimulat, desigur, interesul studen
ţilor şi, ca urmare, anvergura Depar
tamentului de Teatru din WMU.
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Dotări şi resurse

Terry Williams, conducătorul departa
mentului, nu poate afişa titluri ca rec
tor sau decan, căci nu conduce vreo
academie, institut sau facultate, cu
atât mai puţin o universitate: secţia
lui de teatru face parte din Colegiul
(Facultatea) de Arte, alături de
Muzică, Dans şi Arte Plastice. M-a
primit jovial, cu aerul funambulesc al
actorilor care, nemaijucând pe scenă,
folosesc orice birou drept sală de
teatru şi pe oricare vizitator drept
public. Aveam să aflu curând că, exce
dat de activitatea organizatorică, îşi
manifestă calităţile actoriceşti doar cu
prilejul cursului adresat studenţilor în
clasă şi al discursului adresat publicu
lui la premiere. A început prin a-mi
face turul domeniului. Într-adevăr,
avea ce arăta. Patru săli de spectacol,
încăpătoare şi perfect echipate, sunt
destinate producţiilor studenţeşti,
fiind, deci, echivalentul "Casandrei"
de la noi. Sala Multiformă, reconfi
gurabilă în variantele italiană, stadion
sau circ, are între 270 si 350 de locuri,
în funcţie de structu'ra aleasă. Sala
Shaw, italiană, are 571 de locuri şi
seamănă cu Sala Mică a Teatrului
Naţional de la noi. Sala Multimedia
este utilizată în comun cu Departa
mentul de Muzică pentru spectacole
cu efecte audio-vizuale mai preten
ţioase. În sfârşit, Studioul York este un
spatiu experimental, intim, destinat
producţiilor interne. În afara sălilor de
spectacol, există numeroase săli de
clasă, spaţii de repetiţie, ateliere pen
tru decoruri şi costume. Resursele
materiale - considerabile - se obtin
din finanţarea guvernamentală (p �in
intermediul universităţii şi al colegiu
lui), din taxele studenţilor şi din spon
sorizări. Ultimele sunt folosite în
primul rând pentru acordarea de
burse studenţilor merituoşi şi abia în
al doilea rând pentru finanţarea pro
ducţiilor scenice. Pentru admitere, se
susţine o probă de aptitudine, de care
depinde şi acordarea, respectiv cuan
tumul bursei.

Ce se Învaţă

Departamentu l oferă pregătire la
nivelul BA (învăţământ de patru ani)
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în domeniile: Actorie/Regie, Pro
ducţie, Educaţie şi Teatru muzical.
Primele două domenii necesită 57 de
credite (o disciplină are de regulă trei
credite, adică trei ore pe săptămână
timp de un semestru) şi permite, prin
cursuri opţionale, orientarea profe
sională către regie, respectiv către
actorie. Curriculum-ul şi programele
analitice seamănă cu ale noastre,
având însă în plus un foarte intere
sant curs de evaluare a textelor tea
trale pentru detectarea potenţialităţii
lor dramatice (script). Specializarea
"Producţie" este orientată spre pro
blemele tehnice de mizanscenă costume, lumini, tehnici audiovizuale
- şi include un curs de utilizarea cal
culatoarelor în proiectarea specta
colelor. Specializarea "Ed ucaţie"
necesită mai puţine credite (39) şi
formează profesori de gimnaziu şi de
liceu dedicaţi predării artei teatrale.
Cei care aleg această specializare
sunt sfătuiţi să se califice neapărat şi
în domeniul literar, pentru mai multă
flexibilitate în carieră. O mare dife
renţă între învăţământul mediu
american şi cel românesc este aceea
că, în America, teatrul se predă în
scoală la fel ca muzica, desenul sau
literatura. În general, se consideră
aici că teatrul este o componentă a
culturii şi că este important ca el să
fie studiat şi înţeles de toată lumea;
nu numai de actori, regizori sau critici.
Mai mult decât atât, nu toţi cei care
învaţă teatru doresc neapărat să facă
o carieră în lumea teatrului; ei sunt
interesati să-si dezvolte abilitătile
comunicaţionale verbale şi corp o
rale, să se pregătească mai bine pen
tru "rolurile" pe care le vor juca în
societate. De aceea, multi urmează
un curs secundar de teatru (minor),
de 24 de credite, o mixtură de actorie,
teorie şi tehnologie teatrală, bună
doar pentru completarea culturii
generale. Specializarea 'Teatru muzi
cal" este, lucru normal pentru ţara
musica/-ului, cea mai pretenţioasă; ea
necesită 87 de credite si include cur
suri serioase de mişca�e, balet, jau,
tehnici vocale si instrumentale. Pro
movarea nu se bazează numai pe
examene teoretice, ci şi pe prestaţia

în spectacolele de an sau de absol
vire. Un detaliu interesant: în cadrul
producţiilor desti nate publicului,
alături de studenţii departamentului
de teatru sunt cooptaţi profesionişti
(cum se întâmplă şi la noi), dar şi
amatori, majoritatea, studenţi la alte
specialităţi, dornici de experienţe
insolite. Puţini studenţi se mulţu
mesc cu un BA în teatru, chiar dacă
major. Ei au, aproape toţi, şi o altă
specialitate, de regulă filologie, care
să le asigure o minimă flexibilitate în
carieră.

Cum se predă

Costas "Gus" Gianakaris este specia
list în Shakespeare şi Shaffer. Despre
primul ţine în fiecare an un curs bine
apreciat, despre al doilea a scris o
carte entuziastă, care i-a adus, între
altele, şi prietenia personală a dra
maturgului. Am participat la cursul
lui de critică (reviewing) ca un stu
dent conştiincios, făcându-mi temele
la zi. _Pl ecând de la realitatea că
nimeni nu-şi poate câştiga existenţa
la un ziar sau la o revistă făcând cri
tică exclusiv teatrală, muzicală, lite
rară etc., barierele specializării au fost
abolite, astfel încât, la cursul lui
Gianakaris, studenţii (proveniţi înde
osebi de la Teatru şi Litere) învaţă să
recenzeze orice, de la concertele rap
la romanele cyberpunk, trecând prin
dansul clasic şi dramaturg ia absutdu
lui. Acest tip de abordare, deşi pre
supune carenţe grave în evaluarea
aspectelor tehnice ale demersului
artistic, este simptomatic pentru cul
tura americană. Într-adevăr, aici se
consideră normal ca un intelectual
cu o minimă experienţă de spectator
să se poată exprima convenabil, flu
ent şi adecvat despre orice mani
festare artistică, indiferent de natura
ei. La fiecare două săptămâni am
avut de scris câte o recenzie: la un
serial TV, la un concert simfonie, la un
spectacol de balet, la unul de teatru
(în speţă, Bolnavul închipuit). la o
expoziţie de pictură etc. Fiecare
recenzie (două pagini redactate la
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calculator, circa 4 000 de semne) era
predată nesemnată, multiplicată în
tot atâtea exemplare câţi studenţi
sunt. Metoda lui Gianakaris este, ca şi
a lui Marius Chicoş Rostogan, interac
tivă. Studenţii aduc observaţii critice
recenziilor, făcând adnotări sub
stanţiale pe margini şi susţinându-şi
le oral, enervările fiind evitate da
torită anonimatului. Ultimele două
săptămâni au fost dedicate practicii
redactionale, studentii alcătuind un
numă'r de revistă cu rubrici culturale
şi tipărindu-1 din fonduri obţinute de
la sponsori. Dacă majoritatea opini
ilor exprimate erau elementare, do
vedi nd o sporadică frecventare a
domeniului artistic, fluenţa şi abili
tatea în exprimare, evitarea clişeelor,
lipsa de preţiozitate, expresivitatea
stilului erau remarcabile şi se dez
voltau de la o şedinţă la alta. Pro
fesorul monitoriza discuţiile, veghind
la proprietatea termenilor şi la res
pectarea gramaticii, fără să cen
zureze opiniile sau să contrazică ju
decătile de valoare ale studentilor.
Am frecventat sporadic cursul de
musical al profesorului George Bern
hardt. Am văzut la video comedii
muzicale americane celebre, apoi am
asistat la discuţii în care rezumarea
intrigii şi caracterizar�a personajelor
ocupau locul central. Incercarea mea
de situare stilistică a musica/-ului
american la intersectia dintre music
hall-ul englez gen Gilbert-Sullivan şi
opereta vieneză, peste care s-a tur
nat sosul jazz-ului, a fost privită ca
pretenţioasă şi inutilă, ca urmare nu
m-am mai dus.
Am riscat să particip la o şedinţă de
improvizaţie. S-a început cu în
călzirea. Aceasta consta în privirea în
ochi a unui coleg şi dezvoltarea unei
conversaţii de tipul: Ai ochi albaştri 
Am ochi albaştri; Pantalonii mei sunt
rosii - Ai mei sunt violeti; etc., etc. Am
fost împărţiţi apoi în t�ei grupuri de
câte şase şi a m primit tema de
improvizat: dreptatea socială, nici
mai mult, nici mai puţin. Copleşit,
căutam să-mi fructific experienţa
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jocului mima, dar am fost salvat de
către tinerii colegi, cu inteligenţele
lor vioaie. Am compus o balanţă, cel
mai înalt si mai solid a întins mâinile
lateral, doi câte doi am format pla
tanele, ultimul s-a prosternat în faţă.
Am constatat cu satisfacţie că cele
lalte grupuri se descurcaseră cu mai
puţină fantezie: unii s-au luat la horă,
alţii s-au aranjat în două rânduri, faţă
în faţă, formând semnul "egal".
Câţiva studenţi "neintegraţi" inter
pretau liber mesajele noastre şi le
confruntau cu propria noastră in
tenţie. Apoi, făceau schimbări în
structurile propuse de noi, dezechili
brând, de exemplu, braţele frumoa
sei noastre balanţe; urmau comen
tarii asupra efectului produs. Ideea
exerciţi ului se baza pe teoria l u i
Augusta Boal c ă mimarea realităţilor
sociale şi corectarea lor în plan sim
bolic este o metodă imbatabilă de
reformare a realului.

Ce rămâne

Un proverb englez spune că g ustul
prăjiturii îl afli mâncând-o (the proof
of the pudding is in the eating), ceea
ce, mutatis mutandis, ar însemna să
evaluăm calitatea învăţământului pe
baza spectacolelor vizionate. Ele
dovedesc o mare grijă pentru asigu
rarea unui nivel profesional modest
şi omogen. Nimic nu e grozav, nimic
nu e penibil. Nimeni nu vrea să stră
l ucească, toţi vor să-şi facă datoria.
Rezu ltă performanţe cu a mbiţii
minore de instruire şi de divertis
ment, în care orice încercare izolată
de ieşire din banal ar distona, ame
ninţând armonia şi fiind, de aceea,
pe drept, reprimată. Au americanii
de toate, dotări impresionante,
metode i nteractiv-intui kive, dar,
dacă talent nu e, nimic nu e. Si nici
nu are cum să fie prea mult. ' atâta
vreme cât respingerea unui student
la admitere înseamnă pierderea unei
substanţiale taxe pentru departa
ment.
Adrian Mihalache
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Plăcerea amăgirii
agul din piesa lui Corneille,
I l uzia comică este, pentru
Alexandru Darie, regizorul .
Cel care face imperceptibilă legătura
între cum se construieşte un specta
col şi cum arată el pentru public.
Teatru în teatru în teatru. Deşi

M

montarea este, aparent, coborîtă din
vremea lui Corneille, nu producţia
barocă - usor afectată, naivă, cu zor
zoane şi dulcegării, cu muzică precla
sică - îl interesează pe Alexandru
Darie. În schimb, parodia ei. Alegând
ca punct de pornire epoca în care
https://biblioteca-digitala.ro

teatrul a fost cel mai spectaculos şi
mai preocupat de "mască", Darie
reface drumul de la efectul teatral la
iluzie. De la spectatorul căruia i se
aruncă praf în ochi, la spectacolul
suflat în... iluzie. Adică în aur. Clişeu
d u pă clişeu, Darie demontează
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păcăleala, nălucirea, închipuirea pu
blicului de teatru. Rotiţă cu rotiţă,
mecanismul ce instaurează mirajul
este dezmembrat. "Minciuna fru
moasă" - etalată la lumina zilei. Ni se
arată, fără menajamente, chingile
care îl ajută pe actor să "zboare", cum
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sau la care ridicare duioasă ori co
borîre a privirii lăcrimează publicul.
Darie nu se opreşte aici. Scopul lui
este să vedem cu ochii noştri cum
"florile răului" îşi transformă petalele
din plastic în celule vii cu miros şi
culoare veritabile - si să credem.
Mărturisesc, la prima mea Iluzie comică
m-am cam plictisit. Am căscat la unele
lungimi şi, recunosc, în ciuda râsetelor
generale, m-a sâcâit repetarea la ne
sfârşit a aceluiaşi registru comic. Au fost
şi bucurii autentice de spectat�:>r, prin
tre care, finalul reprezentaţiei. In ciuda
lor, receptarea mea s-a dovedit mai
prejos de entuziasmul cu care specta
colul a fost primit, atunci. M-am simţit
puţin ruşinată, ca de o limită a mea. Nu
ştiu dacă, la a doua vizionare, mi s-au
deschis ochii. Cât despre comparaţii, ei
bine, am aşteptat, cu inima cât un
purice, să descopăr "cârlige" ale acto
rilor către public, îngroşări, glumiţe în
plus. Nici urmă. Dimpotrivă (i se preves
tise în cronica de la premieră), unde a
fost cazul, spectacolul şi-a "supt burta"
ori s-a mai relaxat. Dar nu asemănările si
deosebirile au contat pentru mine, în
primul rând. Ci plăcerea de a mă lăsa
"amăgită" şi, concomitent, de a consta
ta "la rece" felul în care se petrece acest
lucru.
Mirona Hărăbor
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se face că ninge pe scenă, care
"maşinărie" anume imită zgomotele
furtunii şi ale vântului, ce bufonade
ale personajului stârnesc rafala cu
tare de râs (actorii se auto-pastişează:
George lvaşcu escaladează arlechi
nele ca în Căsătorie în stil olandez)
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