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fost unul dintre
"frumoşii• (deloc
nebuni, dimpotrivl,
raţionali, calmi, distinşt1 ai
filmului românesc. Un chip
de rară nobleţe, cu trăsături
regulate, cu ochi albaştri şi
languroşi 1-a sortit, pe
ecran, eroilor romantici,
puţin boemi, puţin desueţi,
puţin decadenţi. Dar că
este un actor mare, capabil
să joace la fel de bine
tragedie contemporană,
dramă burgheză şi comedie
absurdă, Csiky Andras a
dovedit pe scenă, de-a
lungul unei cariere de
statornic succes. Aproape
nelipsit din distribuţia
spectacolelor de la Teatrul
Maghiar de Stat din Cluj,
s-a transformat, numai in
ultimii ani, in Gaev din
Livada de vişini şi în
Pandarus din Troilus şi
Cresida, în Maestrul Fior
din Opereta şi în Nagg din
Sfârşit de partidă. Aici, mai
cu seamă, prezenţa lui,
strânsă, toată, în
mobilitatea chipului şi în
expresivitatea ochilor,
covârşeşte. Şi explică, mai
bine decât ar putea-o face
cuvintele, cum poţi
recunoaste un actor
adevărat după o singură
replică - mai mult, după o
singură privire. Cu
siguranţă că, fie şi într-un
rol mut, oricine ar
recunoaşte în ochii lui Csiky
Andras cel mai preţios dar
pe care I-ar putea primi un
om numit de ceilalţi actor:
talentul.

A

•

••
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Alice Georgescu
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Azi, primăvara
discordiei
noastre...

•

a sfârşit de stagiune, un vânt de nebunie bate prin teatrele româneşti. Eriniile antice şi-au dat mâna
cu vrăjitoarele din Macbeth, hotărîte să-i pedepsească pe muritori, fantoma bătrânului rege Hamlet
vrea răzbunare, nori negri şi ameninţători se adună pe cerul cândva senin al teatrului, pământul se
cutremură, lacrimi de durere se amestecă, în doze misterioase, cu lacrimi de furie, tragedia alunecă în
grotesc şi în parodie ... Frustrări, nemulţumiri, acuzaţii mai vechi şi mai noi ies la iveală, ameninţând echili
brul precar al instituţiilor teatrale; la "Nottara", la Cluj, Târgu-Mureş, Brăila, Arad, Bacău, Botoşani, laşi,
Craiova şi nu mai ştiu unde au izbucnit ori stau să izbucnească conflicte grave, hărţuieli mărunte,
meschinării de tot felul. În cauză sunt invinuiri de tiranie, favoritism, fals în relaţii şi fals în acte, incapacitate
profesională sau incompetenţă managerială, lipsa de comunicare şi, vai, lipsa de bani. S-au făcut conferinţe
de presă, greve, manifestaţii de stradă, memorii, denunţuri, s-au desfăcut contracte de muncă, au inter
venit confederaţiile sindicale şi autorităţile tutelare, au fost chemate în ajutor poliţia, presa, televiziunile,
senatul U NITER, criticii, intelectualii angajaţi şi cei neangajaţi, partidele politice şi politicienii independenţi,
Justiţia, Adevărul, Morala. În anumite cazuri, chiar turcii. Deocamdată, Armata şi Biserica n-au fost implicate.
Unii directori de teatru au fost maziliţi, alţii nu. Unii directori au fost acuzaţi de dictatură bolşevică, alţii de
dictatură fascistă. Veleitari hămesiţi aşteaptă fa cotitură. Preferă să fie ei în locul dictatorilor. Unii dictatori
se desprind cu greu de fotoliul directorial sub care şi-au ascuns apucăturile rele. Alţi dictatori se dovedesc
a fi în realitate oameni paşnici şi cu frica lui Dumnezeu. Pe interval, se iţeşte câte un semidoct, om al lec
turilor puţine, care încearcă, în lipsa unor îndeletniciri folositoare, să demoleze cu unghia diverse con
strucţii. Bătăliile se dau în întuneric, întrucât se face economie de lumină şi de inteligenţă.
Cauzele? Mizeria materială, confuzia valorilor, corupţia, interesele politice meschine, veleitarismul, lipsa de
caracter a unor manageri sau a unor artişti, dezinteresul oficialităţilor, dar, mai ales, o reformă a teatrelor
suspendată înainte de a fi pornită.
în teatre, războiul rece va continua, la vedere sau pe ascuns, atâta vreme cât va dăinui dispreţul statului faţă
de cultură, apatia societăţ[i, blazarea şi lehamitea fiecăruia dintre noi.

L

Dumitru Solomon
P.S. În editorialul din nr.S/2000, intitulat "Neprovincialii': menţionam câteva spectacole -puţine -din Bucureşti,
care , după părerea mea, merită să facă parte dintr-un florilegiu al stagiunii. fntre timp, am mai văzut Nunta lui
Krecinski (Suhovo-Kobîlin), În regia lui Felix Alexa, la TNB, Cafeneaua (Goldoni), În regia lui Dragoş Galgoţiu, la
Odeon, Tmblânzirea scorpiei (Shakespeare), În regia lui Mihai Măniuţiu, la HBulandra� şi Cimitirul păsărilor
(A!Itonio Gala), n regia lui Nikolo Perveli Viii, la Teatrul Mic. Merită, În mare parte, şi ele. Concluzia rămâne, din
pacate, aceeaş1.
,
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Revolutia continuă
În teatre
�

are că chiar nimeni nu mai are
nevoie de teatru de când
scandalurile între artişti, cu
foarte puţine conotaţii artistice, au
împodobit cu doza lor de pitoresc
viaţa publică din România: cei
îndreptăţiţi să o facă, ba chiar plătiţi
bine pentru a o face, nu s-au grăbit
să-şi exercite autoritatea atribuită de
lege pentru a găsi o soluţie. Deşi
meseria lor este una a dialogului, a
confruntării unor atitudini contrare,
"în civilie" actorii si directorii lor s-au
'
situat de la bun început pe poziţii
ireconciliabile, excluzând orice
negociere. Mai trist, ei şi-au adus
obolul la rezerva naţională de dis
preţ, termenii dialogului fiind extraşi
din dicţionarul suburban al divertis
mentelor televizate şi al politicienilor
naţionali şi regionali.
Aprecierile despre calitatea reperto
riului se combină, fără nici o logică,
cu discuţiile despre chirii şi despre
baruri, aceleaşi titluri sunt trecute şi
pe lista succeselor, şi pe cea a eşe
curilor, nostalgiile după conducerea
colectivă sunt formulate în aceeasi
respiraţie cu ataşamentul faţă d.e
reformă şi toate la un loc nu sunt
decât expresia impasului politic şi
legislativ, un impas general resimţit
în teatru, teritoriul tuturor sensi
bilităţilor, ca o jignire personală.
Dincolo de specificul fiecărui con
flict, există un model comun: o parte
însemnată a trupei este revoltată şi
cere înlocuirea directorului, argu
mentând prin slabele rezultate artis
tice, comportarea abuzivă, nereg
ulile cu banii. Sub o formă sau alta, o
biecţii de acest tip apar şi în protes
tele actorilor. de la Teatrul "Nottara",
şi în Memoriul celor de la Teatrul
Naţional din Cluj. Buni sau răi, pri
cepuţi sau nu, ambii directori au
profitat de ambiguitatea cadrului
legislativ: nici o lege nu-l obligă pe
director să conducă cu ajutorul unui
consiliu artistic. Acolo unde prezenţa
acestuia este pomenită, într-un
ordin al ministrului Spiess, înfiinţarea
lui este facultativă. Succes este ceea
ce vrea directorul să fie, eşec este
ceea ce nu-i place lui. În funcţie de
scara de valori şi de intensitatea
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intereselor sale se acordă gradaţii,
sporuri, se încheie contracte pe
durată determinată sau nu. El are
dreptul să procedeze aşa; conform
principiului democratic, este permis
tot ce nu este interzis. Nu există con
tract colectiv de muncă; după
entuziasmul sindical din 1 990,
această formă de organizare a căzut
în desuetudine. Când unui individ i
se atribuie sau i se lasă atâta putere,
ar trebui ca el să fie chiar un
supraom ca să se poarte sensibil şi
politicos cu colegii săi, deveniţi sub
ordonaţi. Uneori, cultura juridică a
părţilor intrate în conflict este nulă.
La TN Cluj, actorii demisionari au
acţionat legal, la Bucureşti amenin
ţarea cu întreruperea spectacolelor a
devenit o realitate ilegală, stânjeni
toare, din care nimeni nu mai ştie
cum să iasă.
Dacă teatrul ar fi "al lui Rădescu" sau
"al lui Vişan", protestele salariaţilor
s-ar rezolva simplu. Dar ele sunt sub
venţionate din banul public, sunt
"ale poporului". Or, reprezentanţii
poporului, primăria şi ministerul,
ezită să-şi exercite dreptul de propri
etari, lăsând conflictele să băltească,
spre amuzamentul şi bucuria celor
care nu iubesc teatrul. Faptul că luni
de
zile
consilierii
Primăriei
Bucureştiului nu şi-au găsit timp să
analizeze situaţia de la Teatrul
"Nottara", iar când s-au făcut că o fac,
au reuşit să-şi exprime parţialitatea şi
superficialitatea prin insulte şi inefi
cienţă, dovedeşte că nu se consideră
responsabili pentru răul mers al
instituţiilor păstorite de ei. La Cluj,
dimpotrivă, s-a încercat de la bun
început colorarea politică a "scan
dalului cu artişti".
Oricât de antipatică ar fi aroganţa lui
Vlad Rădescu, oricât de dizgraţioase
ar fi răbufnirile temperamentale ale
lui Dorel Vişan şi modul hulpav (şi,
probabil, în multe situaţii ilegal) în
care amândoi îşi rezolvă interesele
personale pe moşia teatrului condus
de ei (temporar?, pe viaţă?), sistarea
spectacolelor îndepărtează publicul:
minore, pe lângă marile scandaluri
de corupţie, conflictele din teatre nu
pot determina polarizări semnifica-
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tive în opinia publică. Apelurile sem
nate de intelectuali în sprijinul unei
părţi sau al alteia nu conving pe
nimeni: simple gesturi de comple
zenţă. Ele sunt doar o armă de luptă:
presupunerea "ai mei sunt mai cele
bri decât ai tăi" ţine loc de argu
mente.
La data închiderii ediţiei am avut
suficient material pentru a încerca
descrierea evoluţiei conflictului de la
Cluj, aşa cum o puteţi citi în conti
nuare. Redacţia i-a cerut lui Vlad Ră
descu unele informaţii eventual utile
pentru elaborarea unei sinteze
asemănătoare despre conflictul de la
"Nottara". Ne-a refuzat, pentru că, în
opinia domniei sale, redacţia e părti
nitoare (afirmaţie pentru care nu
există probe) şi pentru că în numele
lui vorbesc spectacolele şi realizările
Teatrului "Nottara". Aşa ar trebui să
fie, dar directorul confundă faxurile,
unde invitaţiile sunt însoţite de
prezumţia capodoperei, cu reali
tatea spectacolelor. Departe de a fi
un marş victorios, premierele
ultimelor stagiuni nu dau imaginea
unui program coerent, ele dovedesc
o mare (prea mare) receptivitate la
propunerile venite dinăuntru sau din
afară. Acum îl contestă şi unii dintre
beneficiarii acestei generozităţi şi nu
sunt mulţi cei care să-I susţină
deschis. Se cheltuieste foarte multă
energie pentru ca Vlad Rădescu să
afle ce înseamnă nerecunoştinţa
umană. Luciditatea, prezentă acum
în analiza spectacolelor, nu s-a exer
sat atunci când spiritul critic ar fi
putut contribui la îmbunătăţirea
existenţei scenice a colectivului şi nu
la suspendarea ei. Nici criticii colabo
ratori permanenţi ai teatrului, nici cei
din afara lui nu au atras atenţia la
timp cât de nociv poate fi să declari
mediocritatea, excelenţă.
Dar, dincolo de argumentele pro sau
contra, revolta maselor împotriva
conducătorului dovedeste că, desi
.
au fost atât de prezenţi în acţiunii 'e
revolutionare din '89 si '90, artistii nu
au înţeles că au luptat şi pentru
dreptul individului de a avea drep
tate împotriva tuturor.

M.B.

Teatrul Naţional din Cluj
cronologie
·

incep ostilităţile

16

martie. Inspectorii Direcţiei Sa

nitar-Veterinare Cluj efectuează un
control la Art Club, bar plasat vizavi
de teatru şi aparţinând lui Călin
Vişan, fiul directorului Darei Vişan, şi
aplică o amendă de două milioane
de lei. "În mare au avut dreptate. Însă
mi se pare ciudat că au venit tocmai
acum", spune Călin Vişan, în ziarul
"Ciujeanul".
17 martie. 1 8 actori de la Teatrul Na
ţional din Cluj adresează un memoriu
ministrului Culturii prin care cer
demiterea directorului, actorul Darei
Vişan. Memoriul este înmânat şi pre
fectului de Cluj, Bogdan Cerchizan.

Memoriu către
Ministrul Culturii

-

stantin Cubleşan, pe atunci Secretar
literar al TNC, spectacol regizat de
Darei Vişan (rezultat al intereselor
personale)
- "Amicii domnului Caragiale", com
pilaţie de Constantin Cubleşan (re
zultat al intereselor personale)
- "Seneca" de Viorel Cacoveanu,
spectacol scos de pe afiş după câteva
reprezentaţii, din lipsă de spectatori
(rezultat al intereselor personale)
- "Abatorul roşu, verde, galben şi
albastru" de D.R. Popescu, un text cu
oarecare calitate artistică, care nu a
putut fi valorificat scenic din cauza
luptelor de interese dintre Darei
Vişan şi regizorul Alexa Visarion, care
a abandonat spectacolul după trei
schimbări ale distribuţiei. Premiera
spectacolului trebuind să iasă cu
orice preţ (adevăratele motive nu se

cunosc), direcţia de scenă şi rolul
principal au fost preluate de Darei
Vişan.
-"Curajul de a ucide", realizat pentru
simplul motiv de a merge în Suedia
(rezultat al intereselor personale)
- "Mater" de 1. Santanelli, în regia lui
Claudia Barleta (un italian care, îl')
urma realizării spectacolului, a primit
în Italia vizita domnului Darei Vişan)
- "Memorandiştii", regizat de Ioan
Ieremia (fără comentarii)
- "Noaptea la lumina zilei" de Cornel
Udrea, regizat de Bogdan Ulmu.
Aceste spectacole, a căror listă ar
putea continua, aduc ruşine Tea
trului Naţional din Cluj, contribuind
în mod evident la scăderea interesu
lui publicului faţă de activitatea aces
tuia.
2. Pe de altă parte, unele din puţinele
·

Domnule Ministru Ion Caramitru,
Vă supunem atenţiei câteva aspecte
privind activitatea artistică şi admi
nistrativă din cadrul Teatrului
Naţional Cluj-Napoca, mai precis
modul în care actualul Director
General, domnul Darei ViŞan, în
ţe,lege să administreze şi să conducă
activitatea artistică şi financiară a
T.N.C.
1 . În cazul altor teatre din ţară, cu
rang de Teatru Naţional, la nivel de
coordonare repertorială, există un
Consiliu Artistic, care, în mod firesc,
imprimă calitatea artistică a pro
iectelor teatrale.
La scurt timp după numirea domnu
lui Darei Vişan în funcţia de Director
General al TNC, acest consiliu artistic
a încetat să funcţioneze la modul
concret, el continuând să existe, în
mod fictiv, doar pe hârtie. Ca urmare
a acestui fapt, repertoriul TNC este
rezultatul gusturilor şi mai ales
intereselor unui singur om, respectiv
Directorul General Darei Vişan.
În consecinţă, după numirea domnu
lui Darei Visan ca Director General,
cu foarte puţine excepţii, repertoriul
teatrului a însumat o serie de eşecuri
teatrale şi produse sub-culturale.
Dintre acestea dăm câteva exemple
de titluri care au fost impuse colec
tivului artistic din TNC:
- "Marea Năpârlire" de Vasile Re
breanu în regia lui Darei Vişan (rezul
tat al intereselor politice şi personale)
- "Alcool" de Naftali lroni (rezultat al
intereselor personale)
- "Furtul Secolului" de Octavian Sava
- "Apel telefonic greşit" de Con-
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spectacole de valoare, demne de un
Teatru Naţional, nu au fost sprijinite,
cum ar fi meritat, de către "Consiliul
artistic", adică de Dorel Vişan. Din
fericire, doar personalităţile artistice
ale regizorilor Mihai Măniuţiu şi
Victor Ioan Frunză au reuşit să
salveze "căderea liberă" a TNC.
3. Un aspect deosebit de important
pentru o desfăşurare armonioasă şi
într-un cadru profesional autentic a
activităţilor este dialogul dintre con
ducerea teatrului şi actori. Din pă
cate, acest dialog lipseşte cu de
săvârşire. Observaţiilor sau părerilor
critice privind calitatea şi wofesio
nalismul activităţilor artistice, con
ducerea teatrului înţelege să li se răs
pundă prin fraze de genul: "Vă dau
afară din teatru!", "Teatrul poate
merge şi fără voi" etc.
Atitudinea Directorului General este
una de sfidare faţă de noi, actorii,
aceasta împiedicând total orice în
cercare de afirmare a noastră. În
acest sens, dacă un actor ar avea po
sibilitatea să colaboreze cu un alt tea
tru sau dacă ar obţine un rol într-un
film, acestea s-ar putea realiza doar
cu. preţul unor mari umilinţe, datorită
piedicilor puse de puterea decizio
nală a Directorului teatrului, piedici
rezultate din reaua-voinţă a acestuia.
4. O altă anomalie din sfera adminis
trativă a Teatrului, având directă
legătură cu Dorel Vişan, este folo
sirea unui spaţiu, care de drept ar
aparţine Sindicatului teatrului, în

�
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scopuri pur personale. Mai exact,
existenţa barului "Art Club", având ca
patron nu întâmplător pe unul din fiii
Directorului General Dorel Visan, ne
determină să ne punem 'câteva
întrebări legate de această afacere
de familie din care Teatrul nu are
nimic de câştigat (în afară de o bere
şi un sandwich, oferite pe bonuri
după câte o premieră).
- A existat o licitaţie pentru obţi
nerea dreptului unei firme de a folosi
acest spaţiu?
- Care este cuantumul chiriei plătite
de firma fiului domnului Vişan
teatrului condus de domnul Visan?
- În ce termeni au "negociat" ărţile
(direcţiunea teatrului şi patronul
firmei), dacă nu există nici o dife
renţiere între consumatorul obişnuit
şi angajaţii teatrului (vezi cazul
Restaurantului "Premiera" din Bu
cureşti). Acest bar (respectiv afacere)
nu are din păcate nici o legătură cu
TNC şi cu titulatura de "Art Club", în
realitate fiind o crâşmă ordinară.
- De ce mobilierul folosit în barul "Art
Club" seamănă flagrant cu piese de
mobilier aparţinând teatrului?
- De ce când se strică acest mobilier
este reparat în atelierele teatrului şi
pe baza cărei convenţii?
5. Un alt aspect flagrant pe care
ţinem să-I precizăm este faptul că în
luna decembrie 1999 la avizierul
teatrului a apărut o decizie semnată
de Directorul Dorel Vişan, prin care
tot personalul artistic, cât şi cel

p
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tehnic al TNC a fost obligat să
plătească, din propriul buzunar, o
sumă apreciabilă, reprezentând fac
tura telefonică a teatrului. De reţinut
că accesul la telefoanele teatrului
este limitat şi că banii au fost reţinuţi,
în mod abuziv, din salar.
6. Existând, la un moment dat,
iniţiativa de a reactiva Sindicatul
actorilor din TNC, din dorinţa de a
avea un cadru legal de reprezentare·
a drepturilor noastre, am convocat o
şedinţă de constituire la care a fost
invitat şi domnul Director Dorel
Vişan. Domnia Sa a înţeles să apre
cieze această iniţiativă în felul
următor: "Ce, mă? La ce vă trebuie
Sindicat? Oricum, eu sunt singurul
care decide în teatrul ăsta! Nu vă
convine? Plecaţi la alte teatre! Că
nimeni nu e de neînlocuit!"
7. Am ajuns în situaţia disperată de a
supune atenţiei Dumneavoastră
această stare de fapt, deoarece
ameninţările şi practica "ordinelor de
serviciu" pe care Dir. Gen. Dorel Vişan
le foloseşte ca mijloace de intimidare
ne-au redus la stadiul de simpli exe
cutanţi care, în loc de a se urca pe
scenă din plăcere, o fac de frică.
Practicarea "ordinelor de serviciu" nu
este întâmplătoare, ea având ca
motivaţie reală anularea părerilor
critice ale actorilor, care ar îndrăzni
să-i sugereze Domnului Director că
anumite proiecte teatrale (din
păcate, majoritatea) nu fac cinste
Teatrului Naţional Cluj.

8. Trebuie să prec1zam că intenţia
noastră nu este nici pe departe aceea
de a denigra în vreun fel valoarea
Artistului Dorel Vişan. Dorel Vişan
este şi va rămâne în conşti.inţa tutu
rora un mare actor.
Din păcate, marile sale calităţi acto
riceşti nu fac din Domnia-Sa un ma
nager de calitate, potrivit Teatrului
Naţional din Cluj.
9. Domnule Ministru, ca urmare a
prezentării a doar câtorva din pro
blemele cu care se confruntă colec
tivul Teatrului Naţional din Cluj, vă
solicităm sprijinul şi cerem în mod
categoric demiterea Domnului Dorel
Vişan din funcţia de Director General
?1 Teatrului Naţional Cluj.
In speranţa că, în urma cântăririi
aspectelor sesizate, veţi lua o decizie
corectă, care va sprijini activitatea
artistică a Teatrului Naţional din Cluj,
vă mulţumim anticipat.
Cu respect,
Doru Surce/
Alexandra Lungu
Adriana Băi/eseu
Dan Constantin Chiorean
Sorin Misirianţu
Vasilica Stamatin
Viorica Mischilea
Carmen Cu/cer
Anton Tauf
Andra Negu/escu
Irina Wintze
Ileana Negru
Ioan Jsaiu
Miriam Cuibus
Melania Ursu
Cornel Răileanu

Cristina Pardanschi
Dragoş Pop
Tncheiat azi 1 7 Martie, 2000

1 8 martie. Presa clujeană reacţi
onează şi publică rezumate şi frag
mente din memoriu. Titlu: "Un creier
înfierbântat aruncă teatrul în flăcări"
("Transilvania Jurnal"). Nu reiese al
cui e creierul. Tn redacţia ziarului
"Ciujeanul", Dorel Vişan declară: "Nu
sunt în stare să facă un sindicat. Si
dacă fac un sindicat, ei vor să ape re
nemunca şi putoarea. Ăştia sunt
nişte, cum spun, gălăgie-n pantaloni,
care nu-s nici actori de anvergură,
nici oameni de anvergură şi nici
cetăţeni de anvergură. Nu poţi să dai
un Teatru Naţional pe mâna domnu
lui Chiorean, că ti-I demontează în
două săptămâni : Şi' pereţii îi mă
nâncă". Mai spune că avântul dom
nului Chiorean se explică prin faptul
că Silviu Chiorean (tatăl lui Dan) este
prieten cu prefectul. Prefectul Cer
chizan a fost şef în cadrul Direcţiei
Sanitar-Veterinare Cluj (cea cu con
trolul de la bar).
20 martie. Dorel Vişan răspunde: "Nu
cred că era cazul ca domniile lor să se
pronunţe asupra activităţilor Consi
liului Artistic. Cine sunt aceşti domni?
N-am nevoie în Consiliul Artistic de
toţi tălâmbii! Eu am nevoie de
oameni care să stie cu ce se mănâncă
teatrul. Nu acela este repertoriul
teatrului de care au scris ei. Acolo
sunt şi piese care s-au jucat acum 9
ani. Dacă au fost şi eşecuri e în primul
rând din cauza lor, că joacă prost.
Cine este acest domn Dan Chiorean?
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Aţi auzit dumneavoastră că se înghe
suie lumea pe stradă să vină la teatru
să-I vadă pe domnul Chiorean?"
("Transilvania Jurnal").
21 martie. "Transilvania Jurnal" ci
tează "opiniile unor oameni de cul
tură clujeni asupra acestui conflict.
Liviu Maliţa, inspector-şef al Inspec
toratului Judeţean de Cultură: « ... O
analiză sociologică arată că nu se
poate vorbi nici măcar de un succes
de casă al Naţionalului clujean, care
ar fi putut justifica un repertoriu de
joasă altitudine. Dar dacă nu există
succes de casă, de prestigiu nici nu
poate fi vorba» ( ...) Petru Poantă, cri
tic literar: «N-am fost la teatru în ulti
ma vreme». P.S. N-a pierdut nimic".
Primarul municipiului Cluj-Napoca,
Gheorghe Funar, lansează un

Apel

Asistăm, în aceste zile, la o nouă ten
tativă a forţelor antiromâneşti puse
pe distrugerea şi compromiterea va
lorilor naţionale, pe subminarea
instituţiilor cultural-artistice repre
zentative. Este vorba de tentativa
înlocuirii din funcţia de director ge
neral al Teatrului Naţional din Cluj
Napoca a reputatului actor, scriitor şi
om de cultură Dorel Vişan. Printr-un
memoriu anonim, semnat, cu mult
curaj, un grup de actori ai Teatrului
Naţional din Cluj-Napoca, deranjaţi
de performanţele lui artistice şi man
ageriale de excepţie, solicită demite
rea actualului director general al
instituţiei. Domnului Dorel Vişan, Ce
tăţean de onoare al municipiului
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Cluj-Napoca, i s-a atribuit de către
Consiliul Britanic titlul de "Cel mai
bun manager de teatru din România"
pe anul trecut. Printre argumentele
"forte" pe care le invocă anonimii, se
numără faptul că în repertoriul
teatrului sunt înscrise piese ale unor
autori români, piese considerate de
către delatorii anonimi drept "eşecuri
teatrale şi produse subculturale".
Aceasta în ciuda faptului că avem de
a face cu dramaturgi români contem
porani dintre cei mai cunoscuţi şi
apreciaţi.
Pe baza acestui memoriu, adresat
Prefecturii judeţului Cluj, memoriu
.
care păcătuieşte nu doar pr intr-un
subiectivism cras, ci si de formulări
hilare, întrucât, spre finalul său,
autorii se adresează prefectului cu ti
tulatura de "ministru", a început sara
banda algoritmului. Actuala Putere a
constatat că, până în prezent, i-a

scăpat de la distrugere Teatrul Na
ţional din Cluj-Napoca şi doreşte să
promoveze în această funcţie vre
unul dintre numeroşii "specialişti" cu
care a dus ţara în pragul falimentului.
lată de ce Kelemen Hunor, se pare,
medic veterinar, Secretar de stat la
Ministerul Culturii, a şi ameninţat că-I
va demite pe actorul de prestigiu
naţional şi european Dorel Vişan, evi
dent, folosind ca argumente dela
tiunile din memoriul amintit.
Din păcate, domnul Kelemen Hunor
se arată îngrijorat de situaţia Tea
trului Naţional din Cluj-Napoca şi
trece sub tăcere situaţia mai mult
decât dezastruoasă de la Teatrul şi
Opera Maghiară de Stat. La acest
teatru, subvenţionat de la bugetul
statului român, nu se mai joacă de
mult piese ale dramaturgilor români,
poate spre a se evita amintitele
"eşecuri teatrale şi produse subcul-

turale" de care s-ar face vinovat di
rectorul general al Teatrului Naţional
din Cluj-Napoca.
Având în vedere că această acţiune
este un grav atentat la adresa valo
rilor culturale naţionale, că actuala
putere doreşte să aducă în stare de
faliment şi viaţa teatrală românească,
după "izbânzile meritorii" pe care le-a
înregistrat în domeniul social-eco
nomic, fac un apel către oamenii de
cultură şi artă, scriitori, dramaturgi,
critici literari si dramatici, la directorii
tuturor teatrelor româneşti, precum
şi la reprezentanţii societăţilor, aso
ciaţiilor, ligilor şi organizaţiilor pre
ocupate de apărarea şi promovarea
spiritualităţii româneşti, să manifeste
spirit de solidaritate şi de angajare
pentru a contribui la evitarea aplicării
acestui iresponsabil joc politic, prin
demiterea domnului Dorel Vişan din
funcţia de director general al Tea
trului Naţional din Cluj-Napoca.
Chiar dacă, din punct de vedere
politic, este posibil să ne diferenţiem
prin poziţii, atitudini şi opţiuni di
verse, este necesar să fim solidari în
faţa acestui preconizat abuz, care
este periculos în ceea ce priveşte per
soana actorului şi directorului Dorel
Vişan şi constituie un atac inadmisibil
la adresa culturii şi demnităţii noas
tre naţionale.
Gheorghe Funar
Primarul municipiului Cluj-Napoca
21 martie 2000

Actorii răspund

Scrisoare deschisă adresată dom
nului Primar al Municipiului Cluj
Napoca, Gheorghe Funar
Stimate Domnule Primar Gheorghe
Funar,
Ne exprimăm surprinderea şi regre
tul că memoriul nostru, adresat în
ordine ierarhică Prefecturii şi Ministe
rului Culturii, un gest firesc şi absolut
democratic de a ne manifesta nemul
ţumirile în legătură cu problemele
interne ale Teatrului Naţional Cluj,
l-aţi interpretat ca fiind o acţiune de
natură politică a "forţelor antiro
mânesti".
'
După cum am afirmat şi în memoriu,
intenţia noastră nu este nici pe de
parte aceea de a denigra în vreun fel
valoarea Artistului Dorel Vişan, aşa
cum aţi afirmat în Apelul semnat de
Domnia Voastră. Dorel Vişan este şi
va rămâne în conştiinţa tuturor un
Mare Actor. Din păcate, marile sale
calităţi actoriceşti nu fac din Domnia
Sa un manager de calitate, potrivit
Teatrului Naţional din Cluj.
Fiind slujitori ai cuvântului românesc,
prin natura meseriei noastre, nu
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putem fi judecaţi că suntem împotri
va pieselor unor autori români, aşa
cum ne acuzaţi Domnia Voastră. Am
juca oricând, cu plăcere, un Caragiale,
Mazilu, Radu Stanca, Blaga, Ionescu,
dramaturgi care pe nedrept nu îşi
găsesc locul pe afişele Teatrului nos
tru. În locul lor, sunt încurajaţi autori
mediocri care nu sunt nici pe departe
"dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi".
Precizăm încă o dată că în "spatele"
acestui memoriu nu se află nici un
partid politic şi nici o "agentură stră
ină". Suntem stupefiaţi de faptul că
Domnia Voastră a ajuns să deturneze
acest caz, dându-i conotaţii profund
politice.
Nouă, majorităţii actorilor din Teatrul
Naţional Cluj, semnatari ai memoriu
lui, ni s-ar fi părut mai firesc ca,
înainte de a adresa Apelul dumnea
voastră oamenilor de cultură ai aces
tei ţări, să vă fi informat şi prin inter
mediul nostru de adevărata situaţie a
Teatrului Naţional Cluj.
Afirmând că semnatarii memoriului
sunt nişte actori "anonimi", aţi anulat
personalităţile unor artişti ai scenei
româneşti.
Profund mâhniţi de gestul dumnea
voastră, prin care ne-aţi arătat cât de
departe sunteţi de problemele reale
ale unor slujitori ai Thaliei, aceiaşi,
Doru Surcel
Alexandra Lungu
Adriana Băi/eseu
Dan Constantin Chiorean
Sorin Misirianţu
Vasilica Stamatin
Viorica Mischilea
Carmen Cu/cer

Anton Tauf
Andra Negulescu
Irina Wintze
Ileana Negru
Ioan lsaiu
Miriam Cuibus
Melania Ursu
Cornel Răileanu
Cristina Pardanschi
Dragoş Pop

24 martie. "Adevărul de Cluj" publică
fragmente din apelul Uniunii Vatra
Românească.
"UVR Cluj sare în apărarea lui Dorel
Vişan
Uniunea Vatra Românească Cluj con
sideră că acţiunea îndreptată împo
triva directorului Teatrului National
din Cluj-Napoca, Dorel Vişan, se în
scrie în «procesul de disoluţie şi de
contestare a competenţei şi a valo
rilor», se arată în comunicatul primit
ieri la redacţie. UVR Cluj nu se pro
nunţă împotriva promovării tineretu
lui, dar consideră că mai întâi acestia
ar trebui să înveţe să-şi valideze
calităţile care i-ar îndreptăţi la ceea
ce aspiră. Privitor la calităţile lui
Vişan, UVR Cluj este de părere că
acestea au fost confirmate de-a lun
gul anilor. Este vorba atât de calităţile
de actor, cât şi de cele de manager, la
care se adaugă şi cea de «Cetăţean
de onoare» al municipiului. Uniunea
Vatra Românească Cluj speră că
«Memoriul» înaintat de tinerii actori
Ministerului Culturii va fi analizat de
acesta cu toată răspunderea, ţinând
cont de valoarea şi experienţa celui
în cauză."
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29 martie. Vine la Cluj o comisie de

verificare, alcătuită din Dorana Coşo
veanu (consilier al ministrului Ion Ca
ramitru) şi Vladimir Popescu-De
veselu (şeful Direcţiei Teatrelor), care
audiază părţile implicate în conflict.
Dorel Vişan declară presei: "E cea mai
mare murdărie pe care o fac artiştii
teatrului, este o tâmpenie. De fapt, e
cea mai mare ruşine produsă de TNC
datorită unor actori modeşti care
şi-au scos izmenele la iveală ("Ciu
jeanul"). În "Adevărul de Cluj", sub
titlul "Revoluţionarii cheamă clujenii
la proteste împotriva posibilei demi
teri a lui Vişan": "Asociaţia Luptă
tarilor din Revoluţia Română De
cembrie 1 989, filiala Cluj, protestează
împotriva încercării de înlocuire din
funcţia de director al Naţionalului
clujean a lui Dorel Vişan.
Revolutionarii cer societătii civile,
oamenilor politici şi clujenilor să
protesteze împotriva acestui act ires
ponsabil care ar putea avea ca rezul
tat demiterea lui Vişan".

1 O aprilie. Sancţionat, actorul Dan
Chiorean protestează.

Contestaţie

Către Direcţiunea Teatrului Naţional
Cluj
Ca urmare a dispoziţiei de sancţio
nare nr. 7 din 1 7 Martie 2000, prin
care se dispunea sancţionarea mea
pentru atitudine ireverenţioasă şi de
păşirea atribuţiilor, vă aduc la cunoş
tinţă faptul că nu cunosc prin care
anume fapte sau atitudini faţă de
cineva sau ceva mă fac vinovat de
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�oo«m entar
acuzaţiile pe care mi le aduceţi. Mai
mult decât atât, din referatul în
tocmit de către Domnul Director Do
rei Vişan nu se specifică în mod con
cret care anume fapte sau atitudini
mă pot acuza.
Onorată Direcţiune, vă rog să-mi
aduceţi la cunoştinţă în mod concret
unde, când şi faţă de cine am avut
vreo atitudine ireverenţioasă, pre
cum şi prin ce fapte anume mi-am
depăşit atribuţiile de servici.
Îngrijorător este faptul că, în urma
declaraţiilor şi "calificativelor" făcute
de către Domnul Director General
Dorel Vişan în presa locală la adresa
mea cât şi a actorilor semnatari ai
memoriului adresat Ministrului
Culturii, nu v-aţi autosesizat.
Vă pot pune la dispoziţie toate
declaratiile Directorului General
Dorel v(şan, făcute la radio precum şi
în presă, declaraţii pe baza cărora
orice instanţă morală I-ar descalifica.
Cu respect,
Chiorean Dan
Întocmit azi,

1 0.04.2000

1 2 aprilie.

Directorul general
răspunde
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Nr. 996/1 2 aprilie 2000

Domnule Dan Chiorean,
Am credinţa că, de la o vreme, dum-

�
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neavoastră şi o parte din colegii
dumneavoastră aţi uitat privilegiul
pe care vi 1-a dat soarta de a sluji
Teatrul Naţional şi, în loc să-I conside
raţi ca un templu laic, aşa cum este, îl
consideraţi un grajd. Vă răspund la
contestaţia dumneavoastră înregis
trată cu nr. 959/1 O aprilie 2000.
Cu o retorică obraznică pe care o fo
losiţi şi în prima contestaţie, vă între
baţi şi cereţi fapte concrete care ar
dovedi comportamentul dumnea
voastră ireverenţios şi depăşirea
atribuţiilor. Domnule Dan Chiorean,
începând cu deplasarea de la Blaj şi
trecând prin Adunarea Generală a
Personalului Artistic, în care, sfidând
cele mai elementare reguli de com
portament intercolegial şi în raport
cu Directorul General al teatrului, în
faţa întregului colectiv artistic aţi
ameninţat cu Tribunalul şi aţi
declarat că ştiţi o seamă de ilegalităţi
care se întâmplă în teatru şi că o să le
denunţaţi. Drept urmare, împreună
cu alţi câţiva colegi certaţi cu disci
plina, aţi întocmit un memoriu minci
nos şi fără acoperire, pe care l-aţi
înaintat (Prefecturii Clujului?) Mi
nisterului Culturii şi prin care aţi ali
mentat presa de scandal din Cluj dis
trugând buna atmosferă de lucru din
Teatrul Naţional şi murdărind bunul
său renume. Ca urmare a memoriului
dumneavoastră fătarnic, două con
troale financiare si 'un control artistic
din partea repreientanţilor Ministe
rului Culturii nu au putut descoperi
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nici una din faptele pe care le-aţi
denuntat. Ba mai mult, în toată
aceast perioadă, sfidând din nou cel
mai elementar bun simţ, în faţa mea,
aţi bântuit prin teatru cu o listă în
mână să adunaţi semnături pe lista
dumneavoastră murdară. Lipsit de
condescendenţă, l-aţi interpelat pe
Ministrul Culturii, care era venit în
Teatrul Naţional în calitate de actor,
punându-mă într-o situaţie jenantă,
cu probleme care s-ar fi putut rezolva
pe cale amiabilă, aşa cum s-a întâm
plat şapte ani de zile.
Domnule Dan Chiorean, o lectură
proaspătă a fişei postului dumnea
voastră v-ar face să constataţi că nu
sunteţi angajat pentru acţiuni dela
toare, nici lider al apărării unei cauze
mai bune în ţările subdezvoltate, ci
pe post de actor. Vă atenţionez cu
severitate să folosiţi imaginaţia dum
neavoastră înfierbântată pentru ceea
ce Stanislavski numea "munca acto
rului cu sine însusi" si să nu mai con
taminati atmosfera de lucru din Tea
trul Naţional cu scepticism şi medio
critate, atâta timp cât prestaţia dum
neavoastră artistică este mediocră şi
submediocră.
Director General
Dorel Vişan

�

20 aprilie. Cei 1 8 semnatari ai memo
riului, deveniţi 1 9, demisionează.
25 aprilie. Se cere amânarea pre
mierei în lucru.

Către Consiliul
de Administraţie
al Teatrului Naţional
Cluj
Dat fiind impasul creat între condu
cerea Teatrului, respectiv Domnul
Dorel Vişan, şi o parte a colectivului
artistic, noi, cei 1 9 actori demisionari,
în urma discuţiilor cu regizorul artis
tic Mircea Cornişteanu, am căzut de
acord că s-a instaurat o stare nepriel
nică actului de creaţie la piesa Ţiga
"
niada" de Titus Popovici şi Mircea
Cornişteanu, după lucrarea omoni
mă a lui Ion Budai-Deleanu. Fiind un
spectacol cu o distribuţie mare, cu
muzică, cu mişcare şi reacţii colec
tive, nu există liniştea din partea
ambelor părţi, într-o muncă profe
sionistă reală.
Ca atare, pentru a nu face un act for
mal, vă propunem spre aprobare
ideea amânării premierei, până după
luarea unor decizii la nivelul Mi
nisterului Culturii.
Invocăm, de asemenea, în sprijinul
solicitării noastre, faptul că data pre
mierei a fost stabilită pe 9 mai şi a
celei de a doua reprezentaţii pe 1 1
mai, iar grupul demisionar va trebui
să părăsească teatrul în 1 2 mai.
Precizăm că vom respecta graficul de
spectacole conform legii, asigurân
du-vă de un nivel ridicat de inter
pretare.
Mulţumindu-vă anticipat pentru
înţelegerea situaţiei, aşteptăm un
răspuns în cel mai scurt timp posibil.
Cei 19 actori demisionari

28 aprilie.

În "Monitorul de Cluj", 28.04.2000:
"Teatrul Naţional din Cluj a încetat de
ani de zile să mai aibă o importanţă
reală în viaţa artistică şi culturală a
oraşului şi a ţării. Demisia celor 1 9
actori ai teatrului arată grava stare de
criză a acestei instituţii.
Noi, semnatarii acestor rânduri, ne
solidarizăm cu actorii demisionari.
Cerem Ministerului Culturii să inter
vină decis, cu măsuri care să repre
zinte premisa de relansare a Teatrului
Naţional clujean.
Nicolae Balotă, Lidia Bote, Adrian
Marino, Pompiliu Teodor, Ioan Piso,
Ion Pop, V. Fanache, Adrian Popescu,
Marta Petreu, Aurel Sasu, Mona
Chirilă, Valentin Taşcu, Ruxandra
Cesereanu, Ion Vartic, Sanda Cordoş,
Ion Mureşan, Corin Braga, Liviu
Cotrău, Dora Pavel, Mircea Popa,
Monica Gheţ, Vasile Muscă, Călin
Stegerean, Ovidiu Pecican, Maria
Ghitta, Ioan Muşlea, Eugen Pavel,
Tudor Chirilă, Ovidiu Ghitta, Mircea
Petean, Ştefan Borbely, Francois
Breda, Livia Drăgoi, Laura Pavel."
3 mai. În "Cotidianul", 03.05.2000:

Dorel Vişan: "Noi
avem ordin
să dăm afară actori"
,.Ieri, la Ministerul Culturii a avut loc un
colegiu ministerial restrâns pentru a
se analiza problema instituţiei care, de
această dată, aparţine Ministerului.
Sedinta s-a desfăsurat cu usile închise,
dar Dorel Visan,' contactat telefonic,
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ne-a precizat: «A avut loc o şedinţă
colegială, civilizată. S-a stabilit că
Teatrul trebuie să meargă mai departe
în această formatie. Oricum, consider
că lucrul cel mai bun ar fi fost ca
această murdărie să nu se întâmple.
Actorii care şi-au dat demisiile le-au
fost acceptate. Deosebirea faţă de
situaţia din Teatrul Naţional este că, la
Cluj, actorii joacă în continuare, până
la data de 12 mai, când expiră prea
vizul acordat pentru căutarea unui alt
loc de muncă. În vară vom organiza
concurs pentru a angaja alţii. Până
atunci, vom juca cu 1 8 actori şi vom
face nişte modificări în repertoriu.
Oricum, noi avem ordine să dăm
oameni afară, nu să angajăm. Aşa că,
dacă actorii demisionari consideră că
au oferte de muncă mai bune, asta
este», Ion Caramitru,ministrul Culturii,
ne-a declarat că rezultatele discuţiei
de ieri dimineaţă vor fi aduse la cu
noştinţa opiniei publice prin inter
mediul unui comunicat, care nu a
sosit până la închiderea ediţiei."
Invitat la emisiunea lui Dan Dia
conescu la postul Tele 7 abc, Dorel
Vişan declară că ministerul şi mi
nistrul i-au dat satisfacţie.

4 mai. A înţeles greşit. Presa din

Bucureşti, ca şi cea din Cluj, repro
duce comunicatul emis de cabinetul
ministrului.

Comunicat
Ministerul Culturii
Cabinetul Ministrului
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Dlui Prefect Cerghizan
Analizând situaţia creată la Teatrul
Naţional din Cluj-Napoca, luând în
considerare toate aspectele cauzei, în
temeiul prerogativelor conferite prin
lege, conducerea Ministerului Culturii
a emis următoarele acte normative:
1 . Dispoziţia Ministrului Culturii nr.
2689/03.05.2000, prin care se sta
bileste în sarcina Directorului
General al Teatrului Naţional din Cluj
aducerea la îndeplinire, în termen de
trei zile de la luarea la cunoştinţă, a
măsurii de anulare a deciziei prin
care au fost aprobate demisiile celor
1 9 actori ai teatrului, în cazurile în
care unii dintre aceştia doresc să
revină asupra hotărîrii lor. Nerespec
tarea acestei dispoziţii atrage după
sine sanctionarea conform art. 1 00
'
din Codul Muncii şi art. 1 3 din Legea
nr. 1 /1 970.
2. Ordinul Ministrului Culturii nr.
1 1 3/03.05.2000 prin care Directorul
Teatrului Naţional din Cluj este eli
berat din funcţie, începând cu data
de 1 5.05.2000, în vederea pensio
nării. Această decizie a fost luată în
urma constatării faptului că Domnul
Dorel Visan nu a solicitat, conform
prevederilor art. 8 (3) din Legea nr.
3/1 997, aprobarea continuării acti-

vităţii după îndeplinirea vârstei de
pensionare.
Biroul de Presă

9 mai. În .,Jurnalul de Cluj":
.,Scandalul de la Teatrul National ultimele răutăţi
Dorel Vişan refuză revenirea asupra
demisiilor"
. .Conflictul de la Teatrul National, sol
dat cu pensionarea directorului Do
rei Vişan, a ajuns în faza micilor
şicane. Potrivit declaraţiilor actorilor
care au demisionat acuzându-1 pe
Vişan de conducere dictatorială şi de
prost management, acesta refuză să
aprobe cererile de revenire asupra
demisiei. Astfel, Dorel Vişan neso
coteşte un ordin al ministrului Cul
turii, Ion Caramitru, care îl obliga să
admită cererile actorilor care doreau
să revină la lucru. Ministrul Culturii a
precizat că, procedând în acest fel,
Vişan se expune unor sancţiuni admi
nistrative, însă deciziile sale vor
rămâne valabile, deoarece el în
deplineşte funcţia de director până la
data de 1 5 mai, adică până după
expirarea termenului de trei zile în
care actorii pot formula cererile în
cauză. Mai mult, Vişan a declarat că
va ataca în instanţă ordinul lui
·

r#l}JmiHJ..tle pe
şa cum observa regizorul
Alexandru Darie într-un inter
viu, teatrul românesc a în
ceput în forţă în anii '90 pentru a
eşua astăzi într-un provincialism trist.
Ne întrebăm de ce. Ce se întâmplă?
Ce s-a petrecut cu aceiaşi oameni
care clocoteau de imaginaţie şi pasi
une creatoare acum zece ani?
De unde, în urmă cu zece ani, se
stârneau adevărate scandaluri pen
tru că nu erau invitate toate specta
colele valoroase şi incitante, Festi
valul Naţional abia de mai reuşeşte să
găsească unul-două spectacole care
să-i justifice existenţa. Au loc tot mai
puţine premiere. Se joacă tot mai
puţin (în majoritatea teatrelor, doar
vinerea, sâmbăta şi duminica).
în schimb, conflicte, demisii, decla
raţii belicoase umplu locul lăsat liber
de prea-puţinele repetiţii şi reprezen
taţii. în deruta şi disperarea lor, vă
zând cum totul se prăbuşeşte, actorii
angajaţi în teatrele de stat se revoltă
atât împotriva directorilor lor (ne-
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Caramitru prin care era pensionat.
Acest lucru va duce la suspendarea
aplicării ordinului până la solu
ţionarea definitivă şi irevocabilă, pe
cale judecătorească, a contenciosu
lui. Dan Chiorean, unul dintre actorii
demisionari, spune că, în aceste
condiţii, actorii vor da din nou con
curs de angajare, deoarece ei nu vor
să se judece cu Vişan."

1 2 mai. Aflăm din "Ciujeanul" (9-1 5

mai) că la Teatrul Naţional din Cluj se
caută un director: Vlad Mugur, Liviu
Maliţa, Horia Bădescu - posibili
înlocuitori.
Suntem informaţi din surse semiofi
ciale că directorul general Dorel
Vişan a transmis puterea directorului
adjunct Vasile Pintea, care asigură
interimatul.
Spectacolele se joacă în limita posi
bilităţilor. Un actor distribuit în multe
spectacole, Doru Surcel, emigrează
în Australia (fără nici o legătură cu
disensiunile din teatru), iar alţi şase
actori au refuzat (sau li s-a refuzat)
retragerea demisiilor şi sunt - deo
camdată - neangajaţi: Melania Ursu,
Ileana Negru, Anton Tauf, Alexandra
Lungu, Dan Chiorean, Andra Negu
lescu.

scândură

'68

iertând nimic, nici măcar un model
de succes managerial cum e Teatrul
Naţional din Craiova). cât şi împotriva
colegilor lor actori neangajaţi sau a
spectacolelor coproduse cu com
panii independente. în loc să lupte
pentru bareme minime de plată pe
ziua de repetiţie şi spectacol, aşa cum
fac pretutindeni sindicatele actorilor,
în loc să-şi ia agenţi care să le nego
cieze drepturile în industria cinema
tografică sau de publicitate, actorii se
închid într-un egoism păgubitor,
lucrează pe nimic reclame şi filme şi
vor să dea afară de pe scena teatrului
unde sunt angajaţi spectacolele în
care joacă alţii decât �i. La Comedie,
"Nottara" sau "Bulandra", actorii sunt
revoltaţi că şi alţii folosesc scena
"lor".
Unde se va ajunge? Cât se va mai
reuşi evitarea singurei forme de
organizare a muncii care a supravie
Juit tuturor sistemelor - concurenţa?
lncrâncenarea cu care angajaţii se
agaţă de singura formă de organi-
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zare a muncii pe care şi-o imaginează
în teatru împinge lucrurile pe un
drum fără ieşire. Căci la capătul lui se
văd adunându-se tot mai mulţi actori
care subvenţionează şi ei, din im
pozitele lor, un sistem ce le refuză
orice şansă. Tensiunile se vor acumu
la până vor răbufni. Mi-e teamă însă
că singura formă de revoltă care ar
putea zgudui actuala stare de lucruri
e un fel de '68. Studenţi care să ocu
pe şcolile, actori care să ocupe tea
trele şi să zică "Gata! Ajunge!".
Pare puţin probabil?
Aşa a părut şi '68-ul, şi totuşi a marcat
profund această jumătate a secolu
lui, de la Washington până la Praga.
Ca o falie imensă, acel an a arătat
societăţilor umane că e timpul să se
schimbe.
Tot Alexandru Darie mărturisea că
simte un astfel de cutremur apropiin
du-se. Mărturisesc că-I invidiez. Eu
mi-am pierdut orice speranţă.
·

Theodor-Cristian Popescu
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Vi rg i l O g ă ş a n u :

Ni se cuvine
lingura de lemn ''

Cum află un tânăr că are chemare
pentru meseria de actor ?
Alegerea oricărei meserii este legată de
şansă. În ceea ce mă priveşte, şcoala a
fost "de vină". Norocul meu a fost chiar
profesorul de limba română, care mi-a
descoperit calităţile. În orice caz, dacă
el nu mi-ar fi dat posibilitatea să mă
manifest în cadrul serbărilor scalare, nu
ştiu dacă aş fi devenit actor, inai ales că
tatăl meu ar fi vrut să mă fac medic ve
terinar. El lucra la un mare combinat de
prelucrare a cărnii şi vedea că veteri
narii o duceau mai bine decât altii. Nu
gândea rău, săracul, dar uite că n u s-a
nimerit. Mama, în schimb, m-a încura
jat de la început, poate şi pentru că
este g recoaică; are legătură, prin
strămoşi, cu începuturile teatrului.
Aţi intrat de prima dată la Institut?
Nu. Locuiam la Turnu Severin şi părinţii
mei au mers la Bucureşti spre a se
interesa în ce constă examenul de
admitere la I.A.T.C. Pe mine m-au lăsat
acasă, de teamă ca nu cumva să mă
rătăcesc prin oraşul acesta mare sau să
mă calce tramvaiele. Au încurcat, însă,
datele examenului şi, când să mă
prezint la concurs, acesta deja înce
puse. Ca nu cumva să fiu nevoit să fac
armata, m-am înscris la o şcoală sani
tară. Mă pregăteam, acolo, pentru pro
fesia de igienist. Asta presupunea,
printre altele, să constat dacă pun sau
nu chelnerii apă în băutură... În anul
următor, însă, nu numai că am trecut
examenul, dar am avut si norocul de a
fi luat la clasa unei m (nunate profe
soare, Beate Fredanov. A fost un om
deosebit şi, mai mult decât atât, venea
de la o şcoală germană, iubea disci
plina. Din păcate, tocmai această
rigoare a profesiei dispare; eu cred că
pentru asta sunt vinovaţi mai ales pro
fesorii din multiplele şcoli de stat sau
particulare, care nu mai sunt suficient
de severi cu viitorii actori.
Ce a urmat? Nu aţi fost niciodată un
june-prim, şi nici un actor comic pro
priu-zis. Iubiţi ironia fină, umorul
subtil. ..

Ţine de structura mea interioară. Apoi,
încă din Institut, profesoara accentua
aceste calităţi ale mele. În orice caz,
mi-au plăcut întotdeauna oamenii
inteligenţi, spirituali. (lată, Radu Be
ligan este unul dintre aceştia.) Am fost
mereu atras de personajul elegant în
gest, dar şi în exprimare.

Cum se fereşte actorul de caboti
nism, de lucrurile facile?
Printr-un bun-simţ pe care oricine ar
trebui să şi-1 însuşească o dată cu cei
şapte ani de acasă. Trebuie să ai
decenţa de a nu rosti vorbe trivial.e pe
scenă, de a nu te risipi în gesturi vul
gare. Poate că voi fi considerat un
învechit, dar mărturisesc că nu sunt de
acord ca, în orice context, să apărem
goi pe scenă. Mi se pare ceva gratuit,
de care teatrul de calitate nu are
nevoie.
Nici când nud urile slujesc ideea regi
zorală a unui spectacol ce se va
dovedi reuşit?
Nu am remarcat o astfel de posibili
tate; cel puţin la noi. Nu spun că tre
buie să ne cenzurăm neapărat şi să
avem o vorbire preţioasă, dar, în orice
caz, să dăm dovadă de bună-cuviintă.
Noi oficiem pe scenă, prin urmare, t re
buie să fim curaţi.
După absolvire, drumul dumnea
voastră a continuat firesc?
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Am fost apreciat cu note foarte bune
în timpul facultăţii, aşa că am fost
repartizat la Piatra Neamţ, unde
Teatrul Tineretului devenise deja o
adevărată pepinieră pentru tinerele
talente; am găsit acolo o trupă consti
tuită, aşa că mi-a fost bine.

Nu v-aţi simţit dezrădăcinat, rupt de
evenimente, cum mărturisesc tinerii
de azi care au "curajul" să părăsească
Bucureştiul?
Singura tristeţe pe care o aveam con
sta în faptul că iubita mea de atunci
rămăsese la Bucureşti. Dar, luat de
valul spectacolelor, am uitat. Mi-a fost
bine acolo şi iacătă că acum repet din
nou cu Ion Cojar, în Omul din La
Mancha, la T.N.B., după ce, în 1 964,
debutam sub bagheta domniei sale la
Piatra, în Nu sunt Turnul Eiffel de
Ecaterina Oproiu (pentru care am şi
fost răsplătit cu un premiu de inter
pretare). M-a văzut, în acest spectacol, .
Liviu Ciulei, care mai pe urmă m-a invi
tat să dau concurs pentru a deveni
actor la Teatrul "Bulandra". Printre cei
care s-au prezentat atunci la examen
au fost şi Toma Caragiu şi Gina Patrichi.
lată că aţi mai pomenit de un lucru
foarte important: faptul că directorii,
pe vremea aceea, urmăreau mişcarea
teatrală din întreaga ţară pentru a nu
scăpa din vedere vreun tânăr talent.
Iar atunci când îl descopereau, îl
15
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chemau la concurs. Se mai întâmplă
astăzi asemenea lucruri?
Din păcate, nu. Este o lacună a fa
cultăţilor de teatru, care, probabil, din
lipsă de bani, nu mai invită, la galele
absolvenţilor, pe toţi directorii de
teatru (sau nici măcar nu organizează
asemenea întâlniri). Sau poate - cine
ştie? - directorii nu mai au timp pentru
asta. Aşa se face că ne pomenim cu
sute de tineri care au licenţa luată, dar
stau pe la uşile teatrelor acceptând să
facă orice: de la figuraţie la organizare
de spectacole sau chiar contabilitate.
Fac acum o paranteză: cei care m-au
ascultat - vorbesc de fostii mei stu
denţi - şi au plecat în provincie joacă
într-adevăr şi chiar îmi mulţumesc că

i-am sfătuit să părăsească Bucureştiul.
Unii dintre ei se plâng că joacă prea
mult. Dar mai bine aşa decât să stea pe
străzi.

Teatrul "Bulandra" a avut o perioadă
fascinantă, cu actori şi regizori extra
ordinari, cu un repertoriu bine
închegat. Probabil şi pentru că aţi
făcut parte din trupa acelor ani, aţi
încercat - cât timp aţi fost director să-i redaţi strălucirea
A m realizat chiar ş i u n mare festival, cel
al Uniunii Teatrelor Europene . . .
. . •

Desigur. Cum vi se pare, însă, a fi el
astăzi?
Ar trebui să încep prin a spune că în
mai toate teatrele există o atmosferă
de încrâncenare. De asta, fireşte, nu
este ferit nici Teatrul "Bulandra". Sunt,
desigur, mai mulţi factori, dar eu dau
vina în mod special pe unul, şi anume
pe colectiv. Acesta nu mai are
conştiinţa valorii. Artiştii sunt măcinaţi
de tot soiul de probleme, îi interesează
mai mult colaborările (în ţară şi în
străinătate). Au ajuns să fie fericiţi că
nu joacă, numai pentru că le rămâne
timp să alerge după un ban în plus.
Mi-aduc aminte că, prin anii '70, am
fost, cu Teatrul "Bulandra", la Florenţa,
într-un mare turneu (am jucat acolo
Moartea lui Danton, Leonce şi
Lena ). în presa italiană de atunci
apăruse şi următorul titlu: "Capitala
mondială a teatrului s-a mutat la
Bucureşti". Era, pe vremea aceea, cu
adevărat o efervescenţă în Capitală.
Existau nişte regizori minunaţi: Radu
Penciulescu la Teatrul Mic, Lucian
Pintilie, Liviu Ciulei la Teatrul "Bu
landra", Lucian Giurchescu la Teatrul
de Comedie.
. . .

Dar se cuantifica şi pe atunci, cumva,
munca acelor regizori într-o anume
sumă de bani pe care o luau pentru
fiecare spectacol?
Nicidecum. Şi exact la asta voiam să
ajung: astăzi s-au făcut echipe. Fiecare
regizor lucrează numai cu o mână de
oameni pe care-i poartă prin toate
teatrele. S-au închegat aşa-zise direcţii
artistice, dar care se dovedesc fali
mentare. Pe urmă, este aberant să cre
dem că teatrul românesc poate exista
fără subventii.
Bineinteles, dacă
'
rămânem la ideea un �i teatru de
repertoriu. Or, un asemenea teatru tre
buie să aibă o trupă stabilă. Dacă vom
apela permanent la colaboratori, stilul
acelui teatru se va distruge. Va deveni
o instituţie de proiecte, se vor realiza
producţii mici care se vor juca de zece
ori şi gata. Este ceea ce se întâmplă la
ora actuală şi cu Teatrul "Bulandra". De
o lună şi jumătate nu mai avem
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reprezentaţii pentru că se repetă
două . . . proiecte.

Cum se simte un actor care intră pe
scenă, să spunem, după două săptă
mâni de pauză?
Un actor, asemenea unui sportiv, tre
buie să fie bine atrenat. Fără o
"încălzire" nu putem intra în scenă.
Suntem obsedaţi că nu mai ştim tex
tul. Ne panicăm şi asta se vede, se
simte. De cele mai multe ori nu avem
parte nici de o repetiţie înainte de
spectacol, pentru că scena este per
manent ocupată cu altceva. Eu n-aş
vrea să fac clasamente cum am văzut
că fac directorii Teatrului "Nottara"; e
foarte bine dacă ei cred că sunt cei mai
buni, totul e să aibă argumente. Totuşi,
dacă ar fi să dau un pronostic teatrului
în care trăiesc de treizeci şi cinci de ani,
aş spune că există, în fotbal, Cupa celor
cinci naţiuni (acum sunt şase), iar
ultimei clasate i se oferă întotdeauna
lingura de lemn. Cam asta cred că ni se
cuvine şi nouă, din cauza unei false
conduceri, preocupată mai ales de
lucruri mărunte, fapt care ne poartă pe
toţi spre o zonă gri a teatrului
bucureştean. Sigur că acest spaţiu
cenusiu ne absoarbe si
' din cauza
sărăc iei, a mizeriei. Însă trebuie să se
stie că, într-o societate ca a noastră, e
firesc să te zbaţi, să alergi şi nu să
aştepţi să ţi se dea de pomană. Până la
urmă e normal ca un teatru cu două
săli, în care nu mai au loc decât spo
radic reprezentaţii, să nu mai pri
mească nici un ban de la primărie. La
urma-urmei, banii proveniţi din în
casări sunt ai teatrului, or, dacă nu se .
joacă nimic, cu nimic ne alegem. Au
ieşit de curând două premiere, dar
publicul nu are parte de nici una. Aşa
ceva nu s-a întâmplat nici pe vremea
lui Liviu Ciulei, nici pe vremea lui Ion
Besoiu, nici cât am fost eu director, ba
nici pe timpul lui Victor Rebengiuc.
Acum, însă, asta pare ceva normal.
Numai că actorii - mai ales cei tineri - se
plâng pe hol uri că nu joacă.
Şi cred că, atunci când nu joacă,
actorii tineri simt mai acut sărăcia
Au venit mai mulţi tineri pentru a se
angaja în compartimentele tehnice.
Au văzut salariile şi au dat bir cu fugiţii.
Actorii, chiar dacă au salarii la fel de
mici, nu fug. Singura lor bucurie este
aceea de a apărea în faţa spectatorilor.
Dacă le-o iei, rămân fără nimic. Le-ai
furat privirea, le-ai furat respiraţia. l-ai
aruncat înapoi, în cotidian: le rămân
numai sărăcia şi tristeţile. Sigur că au
apus de mult vremurile când artiştii
coborau din trăsură în fata teatrului,
cum făcea Tony Bulandra, entru a ofi
cia mai apoi pe scenă. Dar dacă acum
. . .

p

nu-l mai laşi pe bietul actor nici măcar
să oficieze? Dacă-i iei biserica?

nute înainte de începerea repetiţiilor.
Nici nu apucă să se dezmeticească şi
intră în scenă
Le spun mereu că aşa ceva n u e posibil
într-o meserie ca a noastră. Le dau
exemple de actori mai în vârstă. Dar eu
spun, eu aud.
• . .

Credeţi în necesitatea unei reforme
imediate?
Cred că trebuie, mai întâi, reevaluat
ceea ce avem cu adevărat valoros.
Socotiţi că era neapărat necesar să vă
depă�iţi calitatea de actor, devenind,
la un moment dat, directorul Di
recţiei Teatrelor �i apoi director al
Teatrului "Bulandra"?
Mi-a părut bine că s-a întâmplat aşa.
Am putut cunoaşte viaţa teatrală în
complexitatea ei. Ceea ce mi se pare
cu deosebire important rămâne faptul
că teatrul trebuie să fie prezent pre
tutindeni, până şi în casele de cultură,
în şcoli. Pe vremuri se întâmpla câte
ceva în fiecare localitate. Trupe de
provincie, chiar mai modeste, jucau
până şi într-un sătuc de munte şi toată
lumea era fericită. La ora aceasta, în
casele de cultură sunt doar discoteci,
jocuri electronice . . . Să ne mai mirăm
că tinerii sunt -tot mai puţin educaţi,
mai obraznici, mai violenti, când, de
,
fapt, nu li se mai oferă nimic?! Vorbeaţi
de reformă? Este necesară, dar pentru
asta e nevoie de timp, de oameni
capabili pe care să-i preocupe viitorul
teatrului românesc.

În acest context, mă întreb ce se
întâmplă într-o facultate particulară,
când, deseori, studentul, pentru a-şi
putea plăti taxele, trebuie să muncească.
�
Cei care muncesc vin la cursuri. Sunt
mai responsabili decât cei care învaţă el
pe banii părinţilor.

şi pentru că directorii nu mai par inte
resaţi să descopere talente. Mi-aduc
aminte că, pe vremuri, doamna Bu
landra a auzit că la Petroşani ar exista
un actor interesant. S-a urcat în 'Vol
ga", a mers la Petroşani şi, a doua zi, 1-a
adus în Bucureşti. La nouăzeci de ani a
avut puterea de a face acel drum nu
mai pentru a ajuta un tânăr de talent.
Teatrul românesc, teatrul englez, tea
trul rusesc au existat numai pentru că
aveau trupe puternice. Şi astăzi, ori
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Una dintre absolventele dumneavoastră de anul trecut, Cerasela J:i
Constantin, a luat marele premiu la .E
Gala Tânărului Actor de la Costineşti.
A impresionat plăcut pe toată lu
mea
Ş i ca ea, vă asigur, mai sunt ş i alţii. . .
. • •

Totuşi, î n drumul d e l a Costineşti la
Bucureşti, Cerasela s-a pierdut.
Am insistat pentru ea la Odeon. Regi
zorul care urma să înceapă repetiţiile a
avut alte preferinţe, şi de atunci ni
meni nu a mai avut nevoie de ea. Asta

Ştiu că mai cochetaţi �i cu cariera
didactică . . .
Prin anii '70, Eugenia Popovici mi-a
oferit posibilitatea de a deveni asistent
la IAT.C. Am refuzat, socotind că nu
sunt suficient de pregătit pentru asta
(aveam numai vreo şase-şapte ani de
practică pe scenă). După 1 990 mi s-a
părut că a venit timpul să încerc şi
această profesie. Am luat o clasă de
actorie, întâi la Universitatea "Lucea
fărul", apoi m-am transferat la Hype
rion, unde sunt şi acum. Nu mi-a fost
uşor, dar mi-a plăcut din ce în ce mai
mult să văd că din mâna mea se
plămădesc artişti. Mă întreb şi azi cum
de am putut să învăţ eu nişte oameni
cum să se mişte, cum să rostească un
text, când ei nu ştiau, la început, nimic.
Sunteţi un actor cu o personalitate
puternică. Nu există riscul ca stu
denţii dumneavoastră să devină, toţi,
nişte mici Virgil Ogăşanu?
În asta constă greul pedagogiei.
Trebuie să descoperi calităţile fiecăruia
şi să le cultivi, nu să-i obligi să te imite.
De fapt, este un singur secret: trebuie
să-I faci pe student să gândească. Să
înţeleagă ce spune. Să studieze înde
lung acasă. A memora un text este
numai o etapă, nici pe departe sufi
cientă pentru a deveni actor.
Ce se întâmplă cu disciplina de care
vorbeaţi mai devreme? Am văzut
tineri care vin la teatru cu cinci mi-

https://biblioteca-digitala.ro

r;Wfalog
unde s-ar duce, ruşii fac pârtie pentru
că vin cu lucruri serioase, realizate cu
profesionalism. Ei au conştiinţa pro
priei valori; noi riscăm să o pierdem.
Imi amintesc de vremea când aveam
în recuzită obiecte confiscate de la
Palatul Regal. Am avut prilejul, de
pildă, să joc într-unul din costumele
Regelui Mihai. l-am acordat atenţia
cuvenită unui obiect de muzeu. Până
când, într-o zi, cineva a intrat cu foarfe
ca în el. Nu trebuie să se mai întâmple
asemenea lucruri. Nu trebuie să mai
aibă loc întâmplări de felul celor de la
"Nottara". Pentru că teamă îmi este că
o asemenea boală se ia. Însă vina o
poartă şi actualul ministru al Culturii,
Ion Caramitru, care, atunci când se afla
în opoziţie, iubea actorii, se lupta pen
tru drepturile lor, ba chiar obţinuse o
majorare serioasă a salariilor . . . Numai
că, îndată ce s-a văzut aşezat în fotoliul

ministerial, a uitat de toate. Actorii o
duc tot mai prost, teatrele riscă să se
închidă, aud că o lege ceauşistă - care
prevede ca artiştii să fie trecuţi din nou
la grupa a doua de muncă - va fi reîn
viată. Pe urmă, a trecut majoritatea
instituţiilor teatrale în custodia pri
măriilor, chipurile, pentru a fi mai bine
oblăduite. La primărie suntem şi uite
ce se întâmplă, în inima Bucureştiului,
cu un teatru ca "Nottara". Pentru că,
este ştiut, în primărie nu se află oameni
specializaţi în probleme culturale.
Şaizeci şi cinci de consilieri aparţinând
unor partide diferite au pe mână printre atâtea altele - destinul teatrelor
bucureştene, al bibliotecilor . . . Ce
putem aştepta de la ei?!

Aţi avut neîm pl i niri?
Din fericire, ca actor, nu. Legate de
directoratul meu, da. N-am putut să

duc totul până la capăt din cauza
unor interese politice. Am renunţat,
sperând că cei care vor veni după
mine vor împlini ceea ce am început
eu. Din păcate, acest lucru nu s-a
întâmplat. Este teatrul în care trăiesc
şi mă întristează astfel de eşecuri. Am
vrut să fiu director pentru că vedeam
dinlăuntru ceea ce şchiopăta la un
moment dat. Am dorit să înd rept
măcar ce se mai putea. Şi am încer
cat să fac asta de la ora şapte
dimi neaţa şi până la şase seara.
Numai că exact atunci când în teatru
a început să se mişte câte ceva, totul
s-a frânt. Poate că dacă, în urma efor
turilor mele, nu s-ar fi simţit nici o
schimbare, aş mai fi fost director şi
azi; bineînţeles dacă m-ar mai fi
interesat pe mine . . .

Marinela Ţepuş

de vedere

Zgomot
eaşezarea g ustu l u i pentru
teatru se produce accidentat
şi nu este exclus ca, în buscu
lada creată de artişti, critici, ma
nageri, sponsori, să se rătăcească sau
să se distrugă obiectele în dispută:
teatrul şi publ icul său. E inutil de
făcut încă un inventar al nemulţumi
rilor exprimate mai mult sau mai
puţin violent: ele sunt permanent
prezente în presa cotidiană în
grăbite formulări otrăvite, sunt ana
lizate polemic în săptămânalele cul
turale şi teoretizate în revistele
serioase, care îşi dedică din când în
când ediţiile d ramatismului pro
blemelor teatrale.
Ca şi în alte domenii ale vieţii publice
româneşti, prejudecăţile ţin adesea
loc de judecăţi, fiecare analiză por
neşte de la zero, negând orice în
dreptăţire intelectuală celor care s-ar
încumeta să emită vreo rezervă,
senzaţia e că nimeni nu citeşte pe ni
meni, preocupat de propriile pro
iecte novatoare. Zgomotul înăbuşă
furia şi mesajul se distinge cu greu.
Tonul general este sumbru, catastro
fa e inevitabilă dacă nu se acceptă
repede ieşirea salvatoare, simplă,
numai proştii şi comuniştii n-o văd,

R
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dar tocmai soluţia lipseşte. Se citează
nume de autori dramatici sau de
regizori reprezentativi pentru viitor,
dar aceste liste par a fi făcute mai
degrabă pe principiul lui Schindler,
care voia să scape oameni de la
moarte, decât pe cel al afinităţi lor sau
al valorii. Este evidentă existenţa
unor grupuri în căutarea unei iden
tităţi estetice: unele sunt în plin pro
ces de coagulare pe baze mai mult
sau mai puţin democratice (mai
mulţi artişti în căutarea a ceea ce-i
uneşte în contestarea celorlalţi),
altele polarizează energiile în jurul
creatiei
unui artist, în dorinta de a-1
'
feri de eventualele şocuri a le con
testării. Taberele sunt fluctuante şi
afilierile, imprecise: d u pă cum a
reieşit din câteva mese rotunde şi ·
răspunsuri la întrebări, publicate în
revista "Scena" precu111 şi în alte
�ocuri, împărţiţi în tabere, dar în
acelaşi timp foarte singuri, comba
tanţii sunt atât de dezamăgiţi de
"ceilalţi" încât nu le văd spectacolele
şi nu le citesc articolele.
Recentele conflicte publice din teatre
îşi găsesc expliţaţii diferite. În revista
"22" ( 1 6-2rm'ai 2000), Marian Po
pescu crede că "sistemul stanislav-
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skian a presupus, la vremea lui, ca şi
azi, în fostele ţări comuniste, existenţa
unui teatru de repertoriu, cu instituţii
subvenţionate, cu actori angajaţi în
principiu, până la pensie, cu personal
tehnic suficient ( ...) Cultura succesului,
nu o dată de tip triumfalist, cu care a
fost aureolată perpetuu creaţia
actoricească - şi adesea pe merit - a
devenit o sanctificare a modului de
expresie artistică, şi nu o competiţie a
valorilor. Sistemul teatrului de reper
toriu nu permite o astfel de com
petiţie. Şi nici diversificarea ofertei cul
turale. El prezervă dreptul de «senior))
al unui mare actor în teatrul său.
Despre căutare experiment e vorba
mult mai puţin. S-ar părea că acesta
din urmă ar fi apanajul generaţiilor
mai tinere: ele, însă, parvin extrem de
dificil la postura în care li s-ar permite
acest lucru". La aceeaşi linie de demar
caţie între tineri şi bătrâni ajunge,
după ce a parcurs cu totul alt traseu,
Cristina Modreanu în "Adevărul Li
terar şi Artistic" (28 martie 2000): "Un
microb monstruos pare să fi pus
stăpânire pe generaţiile mature sau
aflate la sfârşitul carierei, generând o
boală care s-ar traduce în regnul ani
mal prin uciderea puilor abia născuţi

pentru că hrana este insuficientă. Din
păcate, fenomenul se petrece în mai
multe locuri, a devenit simptomatică
atitudinea distructivă a celor de la
care tinerii aşteaptă de obicei sfaturi,
încurajări. Nu numai că ideea nobilei
perechi maestru-discipol a căzut în
derizoriu, dar adaptarea aceasta vo
lens-nolens la «legea junglei» a dat
tonul unei răfuieli jalnice cu propriul
viitor".
Poate că sistemul lui Stanislavski şi
eternul conflict între generaţii să fie
cauzele profunde ale tulburărilor, dar
realitatea ne arată altceva: la Cluj, ca
şi la "Nottara", actorii revoltaţi şi care
au cerut demiterea directorilor sunt
tineri şi maturi, solidari cu regizorii
din toate generaţiile. Apelul în
favoarea directorului de la " Nottara"
este semnat de artişti importanţi:
dacă se va hotărî să renunţe la postul
de pe Magheru (incl usiv spaţiile
comerciale), Rădescu ar avea schema
completă a unui teatru cu consilieri,
regizori şi actori care să-şi asigure şi
gloria, şi succesul financiar.
Chiar dacă acum, pentru un specta
col-două, tinerii actori se declară

mulţumiţi de performanţele de grup,
ei le percep ca pe o treaptă spre ma
rile roluri ale teatrului de repertoriu.
I novaţia, atâta câtă e, n u este apana
jul unei generaţii, mai ales că, după
cum ei înşişi mărturisesc (vezi
ancheta cu tinerii regizori din "Scena"
nr. 5/2000) nu se simt solidari între ei
şi fiecare inovează pe cont propriu.
De altfel, aşa e şi firesc: inovaţia e o
problemă a talentului personal, nu a
devotamentului de grup. Grupul ar
trebui să acţioneze pentru impune
rea unor nu me, a unor colective
provizorii, a unor spectacole. Se ştie
ce putere au în l umea teatru lui
discuţiile informale, "zvonul" despre
cutare sau cutare spectacol. N-am
a uzit pe n i meni, în u ltimii ani,
lăudând, spontan, o creaţie a unui
coleg - indiferent de vârstă; dacă
întrebi, urmează o apreciere com
plezentă şi privirea contrazice cuvin
tele. E greu de acceptat că de vină ar
fi sistemul lui Stanislavski. Absenta
generozităţii este un derivat al defi c i
tului de creativitate. Cum a dovedit-o
sfada între critici, scindarea secţiei de
critică şi reunificarea rezultatelor ast-

fel obţinute, detronarea unora şi
înscăunarea altora nu conferă nimă
nui autoritate sau competenţă. Nu
am impresia că lupta se duce între
forme ale teatrului viu cu institutii ale
teatrului mort, ci între persoan e care
vor să rămână acolo unde sunt şi cei
care spun "Scoală-te tu, ca să mă aşez
eu!". S-ar putea ca aceştia din urmă
să aibă dreptate şi fiecare dintre ei, ca
individ, să fie un iscusit manager al
propriei estetici. Dar, dacă rezultatul
acestei lupte va fi distrugerea insti
tuţiilor teatrale, pierderea va fi irecu
perabilă. Teatrele stabile, de reperto
riu, nu sunt o născocire voluntaristă a
propagandei comun iste, ele a u
apărut ca rezultat al urbanizării ş i
modernizării industriale şi reprezintă
o aspiraţie pentru toţi a rtiştii. Ceea ce
este nou, alternativ, funcţionează şi
atrage prin adăugare şi comparaţie,
nu prin eliminare. Ceea ce este inutil
şi depăşit o să dispară de la sine. Nu
este corect să te declari câştigător
într-o competiţie în care alergi de
unul singur.

Magdalena Boiangiu

Patalamaua
de scriitor
M

a i acum vreo două luni, revista "Scena" i-a între
bat pe dramaturgi ce păsuri mai au. Ei, ca tot
românul văitător, s-au plâns de una, de alta.
Dintre acestea, redacţia a reţinut ca mai pregnantă
ideea că autorii se plâng că nu-s jucaţi. Şi i-a întrebat
acum pe nişte regizori şi directori că de ce.
Cum era normal, nimeni n-a spus că nu citeşte, că a
rămas cu lecturile în secolul XIX ori că abia alaltăieri i-a
descoperit fascinat pe Freud sau Lawrence. Ei au zis că
piesele sunt proaste. Răspuns abil, pentru că totdeauna
va fi parţial adevărat. Se scriu (şi uneori se promovează)
şi piese proaste. Aşa cum· se montează (şi uneori se la
udă în extaz) şi spectacole proaste. Tn paranteză fie zis,
unele spectacole sunt proaste şi pentru că autorii şi "ju
cătorii" lor nu prea citesc. Nu zic dramaturgie româ
nească, dar nici alte genuri. Am avut ocazia să constat
că informaţia oamenilor de teatru despre literatura
actuală e absolut precară. De-aici, inactualitate şi
inadecvare.
Gâlceava asta va continua mereu. Nu se poate stinge
într-un timp previzibil. Mai straniu a fost că, în ancheta
cu pricina, un manager de teatru începe retoric: Cine
"
sunt aceşti dramaturgi? Cine le-a dat patalama de dra-

maturg?". Răspunsul e evident: nu cine i-a dat dum
nealui patalama de manager, ci Altcineva. Care-ţi dă,
dar nu-ţi bagă în traistă. Ceea ce, din poziţie manage
rială, pare neinteresant.
Sigur, domnia sa, managerul, o fi reţinut de la şcoală
(care şcoală?) că Shakespeare şi Corneille umblau cu
patalamaua la teşcherea, semnată de regină sau rege. Iar
Eugen Ionescu n-o avea, dar a căpătat-o de la Academia
Franceză. Deci, dacă n-ai patalama, n-ai ce căuta în dra
maturgie. Cum nimeni n-are, genul trebuie desfiinţat
prin omorîrea· autorilor cu ciocanul. Mai zice domnul
acela, probabil .din cauza stresului intens din ultima
vreme, că dacă un ins vrea să scrie o piesă, atunci să vină
cu plecăciune la oamenii din teatru care au "ceferticat".
Printre ei, îl enumeră şi pe dramaturgul teatrului. Dar, mă
întreb: acela (din teatru), faţă de cei de-afară, de unde are
diplomă? Şi parcă aud răspunsul: păi e simplu, a semnat-o
chiar dom' şef şi a vizat-o Primăria.
Aşa e: fără aviz de la primărie nu poţi fi în ziua de azi nici
manager, nici dramaturg şi nu intri aproape nicăieri.
Numai la Rahova poţi intra, la o adică, şi fără patalama.
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TMBLĂNZIREA SCORPIEI de William Shakespeare e SMART & TEATRUL "BULAN
ORA" • Data reprezentaţiei: 25 mai 2000 • Regia şi ilustraţia m uzicală: Mihai
Măniuţiu • Decoru l: Mihai Mădescu • Costumele: Janine • Distribuţia: Oana
Pellea (Cata rina), Marian Ralea (Petruchio), Marin Moraru (Grum io), Mihai Fotino
(Gremio), Stelian Nistor (Hortensia), Anca Sigartău (Bianca), Dorin Andone (Tranio),
Gabriel Spahiu (Biondello), Theodor Danetti (Baptista), Cornel Brănescu/Adrian
Văncică (Lucentio), Constantin Drăgănescu (Vicentio), Constantin Gheznescu/Comel
Brănescu (Pedagogul), Argentina Florescu (Văduva).
ărturisesc că aşteptam cu
m u ltă cu riozitate specta
colul lui Mihai Măniuţiu. N u
doar pentru c ă era vorba despre un
regizor important (cu atât mai im
portant cu cât e mai controversat - se
ştie doar) în contact cu un autor
important (al cărui nume este scris
însă cu litere minuscule în arătosul
program de sală, spre deosebire de
numele regizqrului. . . ), ci şi pentru că
apucasem să văd, cu ani în urmă, o
altă versiune măniuţiană a aceluiaşi
text, pusă în scenă la Teatrul Naţional
din Cluj. N u mă pot lăuda (din
păcate) că ţin minte acel spectacol
atât de bine încât să mă încumet la
u n comentariu comparativ; îmi stă
ruie totuşi în memorie, pe lângă
câteva imagini scenice opulente, o
greu de "prins" atmosferă de tensi-

M

une psihologică între cei doi prota
gonişti (întrupaţi de Miriam Cuibus şi
Anton Tauf), o atmosferă c umva
magică, ţesută din pânde reciproce,
din elanuri reprimate, din agresivităţi
mimate şi supărări adevărate, din
atracţie şi respingere - eternul joc al
dragostei, cu învingători învinşi, cu
victime victorioase . . .
Actuala variantă repudiază sec orice
posibil fior neraţional. Ambianţa
vizuală - o întindere de "nisip" roşu,
vegheată, în fundal, de un ironic pom
al cunoaşterii, plin de păsărele stili
zate în manieră folclorică -, precum şi
cea sonoră - melodii, probabil, ale
u nor triburi africane (oricum, aşa
sună) -, trimite la o lume primitivă din
punct de vedere spiritual, aspră şi
"desertică", o lume care se conduce
du ă instincte, dar şi după calcule, o

p
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lume din care sentimentele au fost
alungate fără preget şi fără regret.
Petruchio nu-şi ascunde nici o clipă
intenţia de a o peţi pe Catarina exclu
siv în vederea zestrei, "scorpia", la
rândul ei, cedează presiunilor matri
moniale doar pentru că a înghiţit o
oarece cantitate din butoiul cu vin în
care cade din g reşeală, candida
Bianca preia fără zăbavă "armele"
abandonate de soră-sa (din fericire,
nu şi puşca acesteia - găselniţă cam
zgomotoasă, nu doar la propriu).
Ipoteza teoretică a mizanscenei nu e
deloc lipsită de interes - şi, la rigoare,
nici de motivaţie -, dar, în absenţa
u nei dezvoltări mai bogate, ea
rămâne o idee de suprafaţă; specta
colul nu capătă adâncime şi "carne",
dând, la fel ca şi imagistica pe care am
descris-o, impresia unui decorativism
rece. Nu este un reproş; este, pur şi
simplu, relatarea unei observaţii de
privitor care ar fi dorit de la spectacol
mai mult nu în raport cu o repre
zentare ideală sau măcar personală,
ci în raport cu spectacolul însuşi.
Un reproş răspicat se referă însă la
arhitectura montării, suferind, după
părerea mea, de un dezechilibru care
o afectează structural şi de care se

leagă, de altfel, senzaţia insuficienţei:
o reprezentaţie care durează două
ore şi douăzeci de minute (inclusiv
pauza) nu poate Începe efectiv după
o jumătate de oră (măsurată pe ceas)
fără ca întregu l să nu se resimtă de
pe urma acestui handicap iniţial. Mai
exact, o lungă parte introductivă e
folosită pentru "arătarea" perso
najelor, mai ales cele secundare fiind
lăsate să se piardă într-o sumedenie
de "acţiuni scenice" (glume, bancuri,
strâmbături) care nu doar că nu
luminează conflictul - dimpotrivă! -,
dar mai şi fărâmiţează la nesfârşit
aşteptarea spectatorului. Iar când, în
fine, începe, spectacolul pare grăbit
să parcurgă în timpul stabilit canti
tatea de text rămasă (text al cărui tra
ducător nu e menţionat nicăieri regretabilă omisiune). Partea a doua

a montării este substanţial mai "adu
nată", mai viguroasă şi mai riguroasă,
făcându-te, tocmai, să regreţi că rela
ţiei dintre Catarina şi Petruchio nu i
se îngăduie o evoluţie mai amplă.
Şi e păcat, pentru că atât Oana Pellea,
cât şi Marian Râlea au resurse mult
mai generoase decât reuşesc să
dezvăluie acum. Oana Pellea e o
Catarina mai puţin îndrăcită decât
ameninţa apariţia "înarmată" de la
început; este, în schimb, îndărătnică
(aşa cum spune altă traducere a titlu
lui piesei), ţâfnoasă şi vanitoasă, di
simu�ând totuşi o vul nerabilitate
lău ntrică înduiosătoare; actrita
' ne
aminteşte că e şi o foarte bună inter
pretă de comedie, lăsându-ne, cum
zicearn, să ne gândim cu nostalgie la
ce ar fi putut face din acest rol dacă i
s-ar fi cerut. La fel, Marian Râlea îşi

reconfirmă, în Petruchio, "vâna"
histrionică binecunoscută şi mult
admirată, fără a ne surprinde însă cu
nimic: e "dur", năbădăios, vag mito
can - şi cam atât; şi el putea mai mult.
Ca să nu mai vorbim de Marin Mo
raru . . . Sunt "în rol" - ştiu cât de tare
detestă actorii această expresie, dar
nu e vina mea că am ocazia să o
întrebuinţez-, sunt, care va să zică, în
rol Anca Sigartău, Mihai Fotino, The
odor Danetti, Stelian N i stor, Con
stantin Drăgănescu,
Ar fi interesant ca Mihai Măniutiu să
reia îmblânzirea scorpiei peste alţi
vreo zece ani. Dacă om trăi şi-om
vedea, o să fie interesant de con
statat şi ce ne-om aminti atunci din
spectacolul de acum.

Alice Georgescu

Aşteptându-1
pe Tartuffe
a Teatrul Naţional din laşi,
Tartuffe a avut ultima premieră
pe data de 1 O mai 1 970, în urmă
cu 30 de ani, rolul titular fiind, atunci,
magistral susţinut de Ştefan Dănci
nescu. Gestul readucerii pe această
scenă a mereu actualei comedii
moliereşti se cuvine, de aceea, salu
tat. Cu atât mai mult cu cât tălmăcirea
ei scenică, încredinţată regizorului
Petru Vutcărău, a dovedit că poţi fi
foarte modern fără să faci apel la teri
bilisme. Regizor imprevizibil, mereu
în căutare de soluţii care să anime şi
să păstreze atenţia privitorului, Petru
Vutcărău, director al Teatrului "Eu
gene lonesco" din Chişinău, este, de
peste zece ani, o cunoştinţă preţuită
de publicul din România.
Textul a fost citit, decodat şi translat
către scenă cu - o vădită disponibili
tate ludică. A fi serios, ne spune spec
tacolul, nu înseamnă a fi neapărat
rigid şi încruntat; a fi serios înseamnă
a fi adevărat. Aşa stând lucrurile, regi
zorul, în deplin consens cu spiritul
teatrului molieresc, subordonează
acţiunea, studiului psihologic. Perso
najele (cu o singură şi incomodă
excepţie) sunt, astfel definite în mo
dul cel mai minuţios cu putinţă; logi
ca lor interioară trece impecabil în
imaginea scenică asigurată de inter
preţi. Elmire (Anne Marie Chertic)
este o soţie virtuoasă, desigur, dar, ca
orice femeie normală, este şi puţintel
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cochetă; doamna Pernelle (Tatiana
lonesi) îşi poartă cu demn itate
ţâfnoasă cele câteva - foarte puţine!
- idei fixe, mereu de-a curmezişul
evidentelor; Marianne (Doina De
leanu) este, fără îndoială, panicată de
perspectiva despărţirii sale de frumo
sul şi pasionatul Valere (Adi Ca
rauleanu), dar se şi amuză pe seama
ridicolei decizii a tatălui ei, care vrea
s-o arunce în braţele lui Tartuffe;
Cleante (Vitalie Bichir) arbitrează cu
aristocratică detaşare toată întâm
plarea, imun la prostia funciară care a
declanşat această alertă colectivă;
Damis (Doru Aftanasiu, excelent în
valorificarea parodică a unei partituri
fără virtuţi deosebite) devine, sur
prinzător, principalul contestatar al
aceleiaşi prostii; până şi cele două
cupluri de servitori, simetric imagi
nate de regie, adică teluricele slujnice
din casa lui Orgon (Antonel.a Cornici
şi Petronela Grigorescu) şi iniţiaţii
întru perversiuni subtile, însoţitorii
enigmatici ai lui Tartuffe (Radu Ghilaş
şi Bogdan Farcaş - debut frumos,
tânărul interpret fiind încă student, în
anul al li-lea), dar şi pitorescul Servitor
(Daniel Busuioc), mumifiatul Portărel
(Liviu Manoliu) sau "dubla" lui
Constantin Avădanei - Servitorul şi
Căpitanul - întregesc panoplia unor
existenţe care depind strict unele de
altele.
Acest peisaj uman, policrom şi

TARTUFFE de Moliere. Traducerea: A. Toma
e TEATRUL NAŢIONAL 'VASILE ALECSAN
DRI" d i n IAŞI • Data reprezentaţiei: 20
aprilie 2000 • Reg ia: Petru Vutcărău
• Scenog rafia: Axenti Marfa • Mişcarea
scenică: Victoria Bucun • D i stribuţia:
Tatiana loriesi (Doa m n a Pern el le), Ion
Sapdaru (Org an), Anne Marie Chertic
-(Ei m i re), Teodor Corban (Ta rtuffe), Ada
Gârţoman-Suhar (Dorine), Doina Deleanu
(Marian ne), Adi Carauleanu (Va lere), Vitalie
Bichir (Ciea nte), Doru Aftanasiu (Da m i s); în
a lte rol u ri : Constantin Avădanei, Liviu
Manoliu, Daniel Busuioc, Petronela Gri
gorescu, Antonela Cornici, Radu Ghilaş,
Bogdan Farcaş.
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stagiuni încoace, I-au impus atenţiei
regizorilor, criticii şi publicului. Per
sonajul său, venind dinspre paraziţii
lansaţi glorios de Plaut şi trecut prin
şcoala lui Fra Timoteo din Mătrăguna
lui Machiavelli, traversează specta
colul cumva debusolat, cu suprali
citări supărătoare în etapa "preacu
cerniciei" şi cu relaxări suspecte în cea
a certitudinilor, izbutind să convingă
doar în secventa conturilor încheiate,
când îşi leapăd ă masca făţărniciei şi se
înfăţişează în toată anvergura
eriei
sale morale. Actorul a avut i n , an sa
de a i se anula aproape în între ime o
scenă importantă, cea a flagrant
delictului sentimental, consumată la
mare concurenţă cu demonstraţia de
tandreţe homosexuală a gărzii sale de
corp. Dar, chiar şi fără această regre
tabilă eroare regizorală, Tartuffe îşi
pierduse locul cuvenit, teoretic, pe
podiumul valorilor montării. Aştepta
rea noastră, îndreptăţit sărbătorească,
a fost, la acest capitol, înşelată, pentru

dovedind un teribil chef de viaţă, este
dominat clar, în spectacolul nostru,
de două prezenţe: Dorine şi Orgon.
Omniprezentă, agresivă, persiflantă,
tranşantă, purtătoare de energii
cumplite, Dorine, imaginată şi întru
chipată cuceritor de Ada Gârţoman
Suhar, controlează autoritar povestea
dramatică de la prima la ultima scenă,
performanţă egalată, pe un cu totul alt
palier al căilor de exprimare artistică,
doar de Ion Sapdaru (Orgon). Actorul,
posesor al unei subtile ştiinţe a con
struirii personajului, ocoleşte cu ele
ganţă capcanele alunecării în expli
citări de efect pasager şi ne oferă
imaginea dezolantă a credulului sa
dea, vexat în principiile sale. Replicii
rostite cu relevabilă grijă pentru nu
anţă i se adaugă plastica bogată a ges
tului si a miscării, perplexitatea pauzei,
expl�zia re�elaţiei. Într-adevăr, memo
rabile aceste două creatii actoricesti!
'
În Tartuffe, Teodor Co rban nu mai
reeditează izbânzile care, de câteva

�

�

Altă rascruce de
CAFENEAUA de Carle Goldoni. Traduce
rea: Constanţa Trifu şi Lidia Sava • TEA
TRUL ODEON • Data reprezentaţiei: 6 mai
2000 • Reg ia şi i l ustraţia m uzica lă: Dragoş
Galgoţiu • Scenografia: Vittorio Holtier •
Distribuţia: Cornel Scripcaru (Don Marzio),
Constantin Cojocaru (Ridolfo), Mircea
Constantinescu (Pandolfo), Ionel Mihăiles
cu (Tra ppola), Camelia Maxim (Lisa u ra),
Laurenţiu Lazăr (Agabito), Marius Stănescu
(Eugen ie), Dan Bădărău (Fia m i n i o, s u b
n u mele d e contele Leand ro), Anca Ne
culce (Piacida), Oana Ştefă nescu/Diana
Gheorghian (Vittoria).
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Constantin Paiu

vânturi

robabil că bărbatul singuratic
de la masă, privind d ispre
ţuitor agitaţia clienţilor şi a
patronului, este o permanenţă, o
"valoare" universală a cafenelelor din
toate timpurile şi din toate locurile.
Gentilomul napolitan din piesa lui
Goldoni devine în spectacolu l l u i
Galgoţiu un fel de soldat vagabond,
martor mincinos în toate conflictele
care se încing şi se calmează, la
răspântia unde este situată prăvălia
lui Ridolfo. La răscruce de vânturi,
cafeneaua oferă un adăpost şi, de
câte ori personajele pătrund în el, se
aud rafalele unui vânt cumplit, prevestitor de anotimp îngheţat. Ve
neţia exterioară, unde se presupune
că se desfăşoară veselul carnaval, nu
este nici atrăgătoare, nici primitoare,
nici fascin()ntă. Carnavalul este mai
degrabă un spaţiu mental unde per
sonajele îşi permit modificări de
identitate şi cedări în faţa impul
surilor naturale. Scenografia semnată
de Vittorio Holtier mobilează spaţiul
scenic cu misterioasa vilă a cântă
retei străine, o scenă în scenă, de
u nde apar, pentru a se ascunde din
nou, sunete, personaje, conflicte,
sentimente. Culorile s u nt stinse,
aspirând la o eleganţă inaccesibilă.
Convenţiile commediei dell'arte trec
fără obstacole în cele ale operei, ale
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că Tartuffe nu e un rol care să accepte
aproximaţiile, exagerările sau jumă
tăţile de măsură.
Spectacolul, în ansamblul său, este
însă unul care poate fi socotit repre
zentativ pentru momentul actual al
Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri",
adică unul de certă calitate. La această
impresie contribuie din plin şi exce
lenta rezolvare a spaţiului de joc,
datorată scenografei Axenti Marfa,
probabil punctul cel mai înalt atins
până acum de această autentică
artistă a armoniei formelor, volumelor
şi culorilor. Aşa cum cerea inteligenta
lectură regizorală, povestea scenică
este desprinsă, şi prin intermediul
decorului şi costumelor, dintr-un anu
mit timp şi dintr-un anumit loc, sâm
burele grav al discursului dramatic
fiind învăluit într-un zâmbet com
plice, potrivit vechiului adagiu hora
ţian "Ridendo dicere verum".

westernului sau ale caricaturii de ziar.
Este un carnaval confidenţial, fără
explozii colective. Fiecare personaj
îşi trăieşte i ndividual ieşi rea d i n
normă, înveselindu-i p e ceilalţi, dar
ştiind că viaţa normală îşi va relua
cursul: patronul de tripou încearcă să .
profite de pe urma disperării ghi
nioniştilor la jocul de cărţi, balerina
întretinută de falsul conte se lan
seaz� în i mposibile arii de virtuozi
tate, negustorul pierde sistematic la
cărţi şi predispoziţia spre aventură
erotică îl aruncă în braţele propriei
neveste, contele este demascat de
soţia lui, Placida - deloc placidă -, şi
îşi reface matrimoniul.
Punctul iniţial al acestor întâmplări
este întotdeauna o replică a l u i
Marzio, ceva c e lui i s e pare, ceva ce
nu a auzit bine sau propria lui viziune
sceptică asupra naturii umane.
Cornel Scripcaru construieşte cu abi
litate mecanismul de funcţionare al
personajului, asigurându-i în acelaşi
timp variaţii de ton şi de reacţie.
Plictisit, bosumflat, curios, suficient,
şmecher, cafeneaua este pentru el ca şi pentru regizorul spectacolului 
un loc u nde poţi să te amesteci, fără
mari pericole, în destinele măştilor
înconjurătoare. Constantin Cojocaru
participă cu graţie la acest joc: dacă
Marzio este regizorul, Ridolfo cafe-

g i u l este scenograful. Cea mai
îndărătnică mască îi aparţi ne l u i
Marius Stănescu: negustorul Eugenia
este un bărbat imatur, răsfătat si
prost. Actorul furnizează a cesto r
trăsături ambalajul simpatic al can
dorii, al naivităţii care împodobeşte
atât de bine tentaţia viciului. Camelia
Maxim, feminitate sporită de extrac
ţia ei alogenă, introduce principalul
element de mister, dar şi reperul
teatral al întregii agitaţii. Origina
l itatea interpretării derivă din reţeta

combinării clişeelor şi a punerii lor în
operă (la propriu şi la figu rat). Dan
Bădărău, trişor la cărţi impenitent, îl
compune cam butucănos pe escro
cul sentimental. Anca Neculce si
Oana Ştefănescu cochetează am � 
zant cu măştile feminităţii agresive
sau frustrate. Mircea Constahtinescu
şi Ionel Mihăi lescu, fideli tradiţiei
tipurilor reprezentate de ei, dau
graţie comică personajelor. Ceea ce
nu se poate spune despre Laurenţiu
Lazăr.

Tn acest spectacol, talentul atât de
specific al regizorului Dragoş Gal
goţiu s-a întâlnit în mod fericit cu
disponibilitatea trupei: rezultatul se
expri mă prin teatral itatea blând
nostalgică, inventiv-comică a u nei
comedii în care personajele joacă şi
se joacă, şti ind că toate acestea
sunt permise şi posi bile doar în
răgazul oferit de rafalele vântu l ui
de afară.

Magdalena Boiangiu

Examene
de maturitate
ricât de simpatică, de măguli
toare, chiar, la un moment
dat, titulatura de "tânăr regi
zor" riscă să capete, atunci când cel
care o primeşte nu se mai află tocmai
la vârsta candorilor veritabile, o cono
taţie oarecum minimalizantă. "Tâ
nărul" în chestiune se vede fie
mângâiat părinteşte pe cap ("ehei,
puştiule, mai ai multe de învăţat!"), fie
încu rajat să lupte şi să moară metaforic, desigur - pentru cauze
socotite (rareori de el însuşi, cel mai
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adesea de către adulţi nostalgici sau
resentimentari) demne de avânturi
adolescentine. Artistul cu mai puţină
vechime în muncă este surghiunit
într-un soi de rezervatie, unde, ca în
ţarcurile destinate co iilor la McDo
nald's, i se permite să chiuie, să ţopăie
şi să facă tumbe, privit cu ochi extatici
de pe margine sau îmboldit la gium
buşlucuri de către animatoare cu
sarcini clare de serviciu. Impins cu sis
temă înapoi, la vârsta infantilismului,
regizorului de teatru i se întârzie ast-

p

Reg i a a s e u n s ă

elix Alexa nu a făcut niciodată
parte din categoria junilor teri
bilişti, deşi, după câteva mizan
scene echi l i brate, limpezi şi bine
primite de public şi de critică (aş cita,
cu titlu de preferinţă personală,
Roberto Zucco de Bernard-Marie
Koltes şi Casa Bernardei Alba de
Federico Garcia Lorca, ambele la
TNB), s-a lăsat şi el muşcat de şarpele
inovaţiei cu orice preţ (într-o puţin
inspirată montare cu mini-capo
dopera caragialiană Conu' Leo
nida
la Teatrul Mic). Contrar apa
renţelor, drumul pe care şi 1-a ales nu
e cel mai lesnicios: pe lângă strâm
băturile din nas ale celor ce pretind
de la un regizor să facă neapărat alt
fel (chiar dacă acest altfel arată destul
de nebulos), modalitatea - să-i zicem
- tradiţională poate fi ameninţată de
capriciile şi încăpăţânările actorilor,
pe a căror contribuţie se întemeiază
preponderent, dar şi de lacunele
tehnice, strict profesionale ale regi
zorului însuşi; acesta din urmă nu

F

fel instalarea temeinică într-o profe
siune care, mai mult parcă decât alte
meserii artistice, aşteaptă numărul
anilor pentru a confirma valoarea. Iar
numărul anilor aduce cu sine, mai
întotdeauna, în cazul artiştilor adevă
raţi - vezi Strehler, Brook sau, mai
aproape de noi, Ciulei, Mugur - ,
simplificarea expresiei, siguranţa cal
mă, încrederea lucidă în actor. E una
dintre puţinele împrejurări când în
depărtarea de copilărie e nu o pier
dere, ci un câştig - pentru toţi.

NUNTA LUI KRECINSKI de A.V. Suhovo-Kobîlin. Traducerea: Alexandru Kiriţescu
şi Sonia Filip e TEATRUL NAŢIONAL "I.L. CARAGIALE" d i n BUCUREŞll e Data
reprezentaţiei: 1 3 mai 2000 • Reg ia şi i l u straţia m uzica lă: Felix Alexa • Sce
nog rafia: Diana Ruxandra Ion • Distri buţia: Matei Alexandru (Piotr Konsta nti nîci
M u romski), Medeea Marinescu (Lidocika), Carmen Stănescu (Anna Antonovna
Atueva), Grigore Gonţa (Vlad i m i r Dmitrici Nelki n), Costel Constantin (Mihail
Vasilîci Kreci n ski), Valentin Uritescu (lvan Antonîci Ra spli uev), Bogdan Muşates
cu ( N i kanor Savici Beck), Alexandru Hasnaş (Şcebnev), Mihai Călin (Feodor), Ion
Ionuţ Ciocia (Tişka), Dragoş Ionescu/Emil Mureşan (Com isarul de pol iţie).
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mai are la îndemână, spre a lua ochii,
artificiile "semnelor", "concepţiei"
etc., el trebuie, pur şi simplu, să
convingă o sală întreagă doar prin
intermediul unor actori care rostesc
un text.
Asta se întâmplă şi în Nunta lui
Krecinski: nişte actori rostesc un text.
E nevoie însă de câteva precizări.
Textul. aparţinând scriitorului clasic
rus Aleksandr Vasilievici Suhovo-Ko
bîlin ( 1 8 1 3-1 903), este o comedie
grotescă croită din pulpana man
talei . . . Revizorului gogolian, căruia îi
sunt îndatorate mai ales trei perso
naje: nobilul-escroc Krecinski, autor,
spre a obţine mâna bogatei moşteni
toare Lidocika, al u nei abracada
brante trişerii, amicul-complice Ras
pliuev, ins cu desăvârşire amoral, şi
servitorul-confident Feodor. Celelalte
personaje, cu toate că ocupă destul
loc în economia conflictului, ilustrează
doar, în culori mai mult sau mai puţin
pregnante, felurite slăbiciuni de
minte ori de caracter, sau (palid) câte
va calităţi. Nu este o piesă uşoară, şi
pentru că are unele fragilităţi de com
poziţie, şi pentru că are două tipuri
(pomeniţii Krecinski şi Raspliuev) prin
care dramaturgul rivalizează nu
numai cu admiratul său model, Gogol,
dar şi cu natura însăşi, depăşind-o şi
înglobând-o în esenţa eroilor săi:
aceştia devin, prin vigoarea caracte
rizării, vii, autonomi şi exponenţiali.
Cât despre actori, avem de a face aici

nu doar. cu mai multe generaţii, ci şi
cu mai multe "specii", de la vedeta
absolută la vedeta TV, drum jalonat
de actorul foarte talentat, actorul
conştiincios, actorul promiţător ş.a.m.d.
Este vorba însă de o clasificare cumva
teoretică, fiindcă în spectacol difer
enţele dispar aproape cu desăvârşi re.
Desigur, prim-planul îi revine, încă
din text, "omului fără prenume" (cum
îşi zice chiar el) Raspliuev; cu o vervă
de-a dreptul înspăimântătoare parcă e, la un moment dat, şi "omul
fără oase" -, Valentin Uritescu joacă
versatilitatea, poltroneria, obrăznicia,
într-un ritm demenţial, nepermiţân
d u-şi nici o secundă de relaxare.
Excelenţa recitalului să u ascunde
doar primejdia ca individul să-ţi
devină agreabil . . . Alternativ onctuos
şi febril, în Krecinski, Costel Constan
tin demonstrează că, atunci când e
solicitat. poate fi mult mai mult decât
un soldat util din armata TNB: în
scena inspiraţiei diavoleşti care îi
dictează planul escrocheriei, bas
tonul de mareşa! se află nu în raniţa,
ci în mâna actorului, care este flexibil,
dinamic, amuzant şi înfricoşător cum
nu l-am văzut niciodată. Impecabilă,
cu o undă de autoironie care îl ia
complice pe spectator fără a trăda
nici o clipită personajul (ar avea multe
de învăţat adepţii "distanţării" acum
la modă . . . ), Carmen Stănescu schi
ţează inteligent � bătrână doamnă
deloc inteligentă. Intors la dragostea

iniţială, actoria, Grigore Gonţa dă un
portret puternic, studiat până la
amănunt (minus, totuşi, amănuntul
verighetei, care nu are ce căuta pe
degetul personajului . . . ), al justiţiaru
lui maniac - "pozitiv", fireşte, dar tare
antipatic. Matei Alexandru înfăţişează
cu măsură şi rigoare un moşier cum
secade, însă cam nătâng. Cu remarca
bile - şi, în genere, încununate de suc
ces - eforturi de a-şi depăşi aparenţa
de june-prim cuceritor, Mihai Călin
"este" un servitor deopotrivă ferme
cat şi speriat de stăpânul său. Medeea
Marinescu animă (cu o emotie care îi
dă la început mici ezitări) sil u eta nevi
novăţiei căreia iubirea şi prostia îi
joacă aceeaşi festă. Se văd, distinct,
deşi au roluri foarte mici, Bogdan
Muşatescu, Alexandru Hasnaş şi Ion
Ionuţ Ciocia.
De "mariajul" fericit (şi care se anunţă
de lungă du rată) între acest text difi
cil şi aceşti actori atât de diferiţi dar
alcătuind u n organism perfect
omogen e responsabilă o singură
minte şi o singură voinţă: cea a regi
zorului. Ascuns în spatele actorilor de unde nu se "arată" decât spre a
oferi mici mostre de bravură, precum
în momentul unei schimbări la
vedere a decorului, ritmată milime
tric pe m uzică -, Felix Alexa are
orgoliul creatoru lui ajuns la stăpâ
nirea deplină asupra domeniului său:
nu se lasă văzut mai mult decât este
nevoie.

D i n c o l o d e ex p re s i o n i s m

DEŞTEPTAREA PRIMĂVERII de Frank Wede
kind. Traducerea în l i m ba maghiară: Banyay
� e TEATRUL NAŢIONAL d i n TÂRGU
--rv1UREŞ, Compania "Tompa Mikl6s" • Data
reprezentaţiei: 6 mai 2000 • Reg ia: Anca
Bradu • Scenografia: Lia Maria Vasilescu
• Muzica: Hencz J6zsef • Mişca rea scenică:
Mălina Andrei • Distri buţia: Tompa Klara
(Wendla Berg ma n n), B. FOiop Erzsebet
(Doa m n a Berg m a n n), Domokos Laszl6
(Melc h ior Ga bor), Viola Gabor (Mo ritz
Stiefel), Katai lstvan (Ernst Robel), Bocskor
Sall6 L6rant (Hănschen Ri low), Ordog
Mikl6s Levente (Otto), Laszl6 Csaba (Georg
Zirsc h n itz), Kezdi lmola (Martha Bessel),
Kovacs Ăgnes Anna (Thea), Farkas lbolya
(Doa m na Ga bor, Dom nul mascat), Fazakas
Julia (llse), Gyorffy Andras (Domn u l Gabor), �
Marton Gyongyi/Fodor Piroska (l rma); în �
alte rol u ri : Tatai Sandor, Gasparik Attila, '€
"'
Kilyen Laszl6, Karp Gyorgy, Balazs tva, Henn �
Janos, Makra Lajos, Darabont Mikold.
.E
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emperament pasionat şi neli
niştit, Anca Bradu nu a avut
până acum o carieră linia ră.
Deşi a debutat la u n teatru bucureş
tean (Teatrul de Comedie, cu un spec
tacol-coupe M rozek), a părăsit repede
capitala, preferând să lucreze în oraşe
din Ardealul natal: Oradea, Cluj,
Târg u-Mureş. De aici au parvenit,
despre spectacolele ei, "veşti contra
dictorii"; aici am văzut, la sediu sau în
turnee, spectacole ale ei, inegale între
ele şi diferite ca formulă stilistică, vă
dind un gust oarecum baroc pentru
imaginea scenică somptuoasă, chiar
pletorică. Le unea însă, în bine, un
patos lăuntric al "rostirii" mesajului şi o
generoasă punere în valoare a actoru
lui, "exploatat" în adâncimea resurse
lor sale, adeseori nebănuite de către
profani; aş numi, ca exemplară din
aceste puncte de vedere, montarea cu
Cel care primeşte palme de Leonid
Andreev, la Teatrul Naţional din Cluj.
Nu ştiu dacă alegerea potrivită de
către regizor a piesei pe care o va
pune în scenă garantează în vreun fel
succesul produsului finit; fapt este
însă că rareori am simţit - să mi se
ierte acest termen impresionist - un
atât de armonios acord între vibraţia
intimă a operei şi personal itatea,
umană şi artistică, a "interpretului" ei
ca în cazul spectacolului Ancăi Bradu
cu Deşteptarea primăverii. Cei peste
o sută de ani scurşi de la scrierea tex
tului (apărut în 1 89 1 ) nu au estompat

T

cu nimic tandreţea înflorată - şi deloc
complezentă - cu care Wedekind şi-a
disecat eroii adolescenţi (teenager-i li
se spune astăzi) şi născândele lor
avânturi spiritual-sexuale (binom
verosimil doar la vârsta pubertăţii), şi
nici sarcasmul hiperbolizant cu care
i-a expus deriziunii publice pe adulţii,
părinţi şi profesori, orbi sau opaci la
freamătul vieţii. Şi chiar dacă tânăra
generaţie de acum nu are decât să
privească la televizor sau la orice
chioşc de ziare pentru a-şi potoli pe
larg curiozitatea în privinţa sexului
(opus sau nu), problematica piesei
rămâne, la nivelul ei profund, mereu
proaspătă. Aşa apare, oricum, în spec
tacolul târgumureşean, construit de
regizoare cu o siguranţă ce şi-a aliat,
fertilizator, gingăşia. Scena aproape
goală, învăluită în purpuriu! draperiei
de catifea din fundal, evidentiază
'
evoluţiile actoriceşti şi dă pondere
covârşitoare unicului element de
decor, un imens pian negru, parcă
telescopat până la dimensiuni duble;
în jurul lui gravitează acţiunile "reale"
sau simbolice ale personajelor - şi în
jurul lui au gravitat şi discuţiile de
după spectacol. Alegorie (a explicat
regizoarea) a societăţii filistine pe
care o denunţă autorul, reper esenţial
al culturii maghiare, ca "subiect" al
unei celebre poezii expresioniste a lui
Ady Endre (au explicat alţi vorbitori),
pianul negru, a fekete zongor, nu e,
s-a vădit totuşi, chiar atât de familiar

Găinile
SI pantalonii
•

�

comedie grea tocmai
pentru că pare uşoară",
n
spune Durrenmatt despre
propria sa piesă, scrisă în 1 949 şi
subintitulată "comedie istorică, cu
totul neistorică". Sunt, dincolo de
efectul voit surprinzător, tipic for
mulărilor scriitorului, definiţii cât se
poate de juste, ce exprimă, în numai
câteva cuvinte, esenta reală a textu
lui. lmaginând ulti mele zile ale Im
periului Roman înaintea cuceririi lui
de către "barbari" (care înving şi pen
tru că, spre deosebire de fiii Romei,
poartă pantaloni!), Durrenmatt pro
pune de fapt o acidulată meditaţie
asupra responsabilităţii, asupra ero
ismului şi laşităţii, termeni ce-şi
schimbă, parcă sub ochii noştri,

O

înţelesul, pe măsură ce demonstraţia
înaintează. Este cinicul Romulus, care
preferă să se ocupe de creşterea găi
nilor decât de salvarea Imperiului, un
erou sau un ticălos? Faptul că lasă
Roma să cadă sub loviturile ger
manilor (identitatea "barbarilor" nu
este aleasă, dată fiind epoca scrierii
piesei, în chip total inocent), conşti
ent că adânca ei decădere îi compro
mite oricum viitorul sau faptul că re
fuză să-şi vândă fiica pentru a cum
păra gloria (îndoielnică) a patriei sunt
dovezi de trădare ori de s uprem
devotament? Refuzând să dea răs
punsuri, autorul îi stârneşte pe spec
tatori să le caute, ori, cel puţin, să le
refuze pe acelea gata făcute.
Este ceea ce urmăreşte şi spectacolul
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publicului pentru ca semnificaţia lui
să nu mai aibă nevoie de clarificări.
Lucrul este însă, la urma urmei, mai
puţin important; decorul (autoare: Lia
Maria Vasilescu) plasează decis spec
tacolul în orbita stilistică a expresio
nismului, curent de care Anca Bradu
se arată interesată în ultima vreme. E
un interes pe care îl afirmă şi eclerajul
spectacolului, "desenat" în tuşe nete,
bruşte, puternic contrastante, ca şi
registrul interpretativ recomandat
actorilor. Foarte buni profesionişti,
aceştia au răspuns cu precizie în
drumărilor; s-au detaşat, prin forţa
portretizării, Tompa Klara, dând
adevăr şi clocot trăirilor confuze ale
abia-adolescentei Wendla, Viola
Gabor, izbutind să "încarneze" sufle
tul chinuit de temeri şi de speranţe
stinse al sinucigaşului Moritz Stiefel,
Fulop E rzsebet, într-un crochiu,
trezind deopotrivă milă şi repulsie, al
mamei dezorientate, şi Farkas lbolya,
în dublul rol Doamna Gabor şi
Domnul mascat.
Cu acest spectacol, s-ar putea spune,
Anca Bradu şi-a găsit calea de urmat
în profesie. Nu este vorba, cred,
despre mult-invocatul expresionism,
ci despre ceea ce regizoarea ne-a
arătat dincolo de el: sensibilitatea la
tresărirea blând-dureroasă a vietii. E o
calitate în faţa căreia toate -ism(de nu
trebuie decât să tacă.

Alice Georgescu

ROMULUS CEL MARE de Friedrich DOrren
matt. Traducerea în l i m ba mag h i a ră: Fay
Ărpad e TEATRUL NAŢIONAL d i n TÂRGU
MUREŞ, Compania "Tompa Mikl6s" • Data
reprezentaţiei: 7 mai 2000 • Reg ia: Kincses
Elemer • Scenografi a : Labancz Kla ra
• M uzica: Csfky Csaba • Distribuţia:
Ferenczy lstva n (Ro m u l u s A u g u stu s),
Balazs tva (J u l ia), Kezdi l mola (Rea), Kilyen
Laszl6 (Zenon lsau riotea n u l), Katai lstvan
(Aem i l ia n u s), Karp Gyorgy (Mares), Szelyes
Ferenc (Tu l l i u s Rotu n d u s), Bocskor ·sall6
L6rant (S p u ri u s Tit u s M a m ma), Tatai
Sandor (Ac h i l le), Henn Janos (Pyra m),
Makra Lajos (Apol lyon), Gasparik Attila
(Caesa r Ru pf), Domokos Laszl6 (Ph i l ax),
Viola Gabor (Od oacru), Ordog Mikl6s
Levente (Theodoric), Laszl6 Csaba
(Bucătarul).

lui Kincses Elemer, bun cunoscător al
dramaturgului elveţian, de care îl
apropie, în propria sa dramaturgie,
scepticisf!l ul ironic şi aplecarea spre
paradox. In decorul elocvent al Klarei
Labancz, care ascunde sub aurul fals
al poleielii o mizerie deznădăjduită,
montarea începe în tonalitatea unei
25
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comedioare zgomotoase, pentru a
vira, pe nesimţite aproape, spre
tragicomedie , a mară. Desigur, în
absenţa unui contact "pe viu" cu tex
tul (e de neînchipuit ca un teatru ce
adăposteşte două compan i i care
joacă în limbi diferite, teatru având,
se presupune, şi spectatori vorbitori
de limbi diferite, să nu posede o
instalaţie de traducere simultană),
nu mă pot pronunţa asupra sub
tilităţilor de concepţie sau de joc,
mai ales în cazul unei piese unde
cuvântul ocupă o poziţie privilegiată.
Pot spune doar că am gustat fineţea
"obosită" a interpretării lui Ferenczy
lstvan, în rolul titular, şi energia spiri
tuală a prezenţei lui Viola Gabor, în
(triumfătorul?) Odoacru. Şi mai pot
spune că, judecând d u pă reacţia
publicului, spectacol u l şi-a atins
scopul.
A.G.

Un caz

de

Încredere

CIMmRUL PĂSĂRILOR de Antonio Gala. Traducerea: Alina Caml:)ir e TEATRUL
MIC • Data reprezentaţiei: 20 mai 2000 • Reg ia: Nikolo/Perveli Viii •
Scenog rafia: Nicolae Mihăilă • Distribuţia: Olga Tudorache (Emil ia), Adriana
Şchiopu ( M a rti na), Mitică Popescu (Deog racias), Oan Condurache
( N icodemo), Mihai Bica (Miguel), Angela Munteanu (Laria):
utor spaniol exponenţial, a
mintind, prin eticismul dra
maturgiei sale, de Antonio
Buero Vallejo şi de Alfonso Sastre ultimii, mai bine cunoscuţi în Ro
mânia -, Antonio Gala e adeptul ma
rilor teme existenţiale, pe care le
atacă fără a se feri de patetismul lor
imanent şi de accentele retorice la
care acesta poate conduce. Lucrul e

A

vizibil, şi devine uneori chiar supă
rător, în Cimitirul păsărilor, piesă de
factură realistă, dar în care există un
permanent plan metaforic, autorul
fiind interesat aici de eterna aspiraţie
spre libertate, ca şi de "reversul"
chestiunii, constând în teama, neli
niştea şi chiar frica de a-ţi asuma
responsabilitatea acestei l ibertăţi,
atunci când ea e totuşi dobândită.
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Regizorul Nikolov Perveli Viii, cunos
cut din unele montări ieşene, dar
aflat, pare-mi-se, la prima montare
bucureşteană, semnează un specta
col destul de cuminte, poate n u
îndeajuns de b i n e ritmat, dar cel
puţin uşor descifrabil şi care se urmă
reşte cu plăcere, graţie interpretărilor
actoriceşti. Cheia realistă a montării e
părăsită totuşi brusc în final, prin
băgarea degetelor în ochi, o dată cu
acea plasă care acoperă scena şi de
care nu era nevoie ca să pricepem că
personajele, în speţă tânăra Laria,
n-au nici o scăpare, nici o şansă de a
profita de iluzoria lor libertate, poate
prea târziu obţinută.
Reprezentaţia stă în primul rând pe
umerii Olgăi Tudorache, adevărată
locomotivă a spectacolului, cum zi
cea mai demult cineva, urmărită cu
nedesimulată admiraţie de public, ca
şi de ceilalţi interpreţi. Mai mult câr
titoarea decât voluntara Emilia e o
partitură care-i vine c� o mănuşă
acestei mari artiste, care nu uită să ne
dea, cu fiecare rol, nu numai o lecţie
de teatru, ci şi una de etică profe
sională. Căci profesoara Olga Tudo
rache joacă acum la Teatrul Mic pen
tru prima oară sub directoratul fostu
lui ei student, Florin Călinescu, si o
face alături de alţi foşti studenţi ai ei,
din prima promoţie (Adriana Şchio
pu), din cea de a treia (Mihai Bica) şi
din ultima (Angela Munteanu). A-ţi
urmări cu atâta tenacitate studenţii, a
dori să-i sprijini în continuare, pe

fiecare în alt fel, potrivit conjunc
turilor socio-profesionale prin care le
e dat să treacă, a nu-ţi considera ast
fel niciodată încheiată responsabili
tatea ta de profesor faţă de studenţii
pe care i-ai format, e un lucru atât de
rar în ziua de azi încât n-ar mai avea
nevoie de nici un alt comentariu.
Tn nota lor obişnuită, Mitică Popescu
evoluează cu eleganţă şi haz în
Deogracias, iar Dan Condurache, cu
aceleaşi exagerări necontrolate din
ultimii ani, în Nicodemo.
Adriana Şchiopu se apropie tempera
mental de rolul Martina, pe care-I
conduce spre o împlinire în forţă, în

La

mal

omedia erorilor e scrisă pen
tru ca publicul să râdă. Un
negustor şi slujitorul lui au, ca
în oglindă, fiecare câte un frate, cum
spun basmele, "leit-poleit", şi ei aflaţi
în relaţia stăpân-servitor. Soarta i-a
despărţit pe fraţi din copilărie şi face
ca ei să se reîntâlnească abia la matu
ritate. Până cad măştile, spectatorii
se amuză de situaţiile ilare datorate
asemănării dintre gemeni şi de
încurcăturile bine potrivite dramatic
de Shakespeare. Aşa cum s-a putut
constata din practică, dar şi din an
cheta publicată în numărul 20 al
revistei noastre, majoritatea specta
torilor aleg să vadă mai curând un
spectacol la care să se distreze, decât
o dramă. Nu e nimic rău în asta.
Apetenţa oamenilor pentru comedie
şi pentru autorii clasici este, bănu
iesc, motivul pentru care Teatrul Dra
matic din Galaţi şi regizorul Attila Vi
zauer s-au hotărît să monteze textul
cu pricina. Dacă s-a râs? Potolit şi fără
excese. Parcă mai mult de dragul ar
tiştilor, ca în familie, la un spectacol
care curge domol, cu conştiinciozi
tate. Fără probleme existenţiale, cum
ar fi dublul, a lter-ego-ul, identitatea
(fizi că şi spirituală) a individului. De
un realism şters, dacă aşa se numeşte
încercarea de întoarcere în perioada
în care se presupune că au trăit eroii
(deşi Shakespeare nu propune vreo
epocă anume). "Mărturie" din vre
mea sandalelor romane (doa r ca
design, pentru că acţiunea se petrece
la Efes) şi a togilor, prezente la pro
priu pe scenă, în decorul format din
module de culoarea marmurei, care
se tot transformă în coloane, poarta
casei, scaune şi masă etc. Din când în
când, scurte intermezzo-uri în care
personajele principale se retrag, ca să
iasă în faţă alte personaje, secundare,

C

vreme ce Angela Munteanu, la prima
ei apariţie pe o scenă profesionistă,
are sensibilitatea, căldura şi licărul de
speranţă cerute de rolul Laria. Mihai
Bica, până nu demult destoinic actor
al scenei sibiene, căreia i-a fost şi
director, "debutează" acum în capi
tală, cu rolul mai puţin ofertant al lui
Miguel, de care se achită onorabil.
Persistentele accente retorice tin
' nu
numai de patetismul person ajului
Miguel, ci şi de patetismul mesianic
al personajului Mihai Bica, la care s-ar
putea eventual renunţa, măcar pe
scenă.
Scenografia sobră dar adecvată a lui

Nicolae Mihăilă se împacă şi ea ceva
mai greu cu amintita "soluţie" regizo
rală a plasei din final, cea care putea
să lipsească fără nici o pagubă.
Cu ce s-a ales d i rectorul Florin
Călinescu, având încredere în acest
riscant proiect teatral? Cu un specta
col bun, în care se înţelege despre ce-i
vorba şi care poate aduce publicul la
teatru. Şi cu o importantă bilă albă în
cariera domniei sale de director de
teatru. Căci, în această funcţie, n u pot
să câştige decât cei care riscă. Sau
care au încredere.

Victor Parhon

COMEDIA ERORILOR de William Shakespeare. Traducerea: Dan Duţescu şi Ion
Frunzetti • TEATRUL DRAMATIC din GALAŢi e Data reprezentaţiei: 14 mai 2000
• Regia: Attila Vizauer • Scenografia: Mihai Pastramagiu • Coregrafia: Ion Lazăr
• Distri b uţia: Stelian Stancu (So l i n u s), Grig Dristaru (Aegeon), Lucian Panzaru
(Antipholus d i n Efes şi Anti pho l u s d i n Siracuza), Gabriel Constantinescu
(Dromio d i n Efes şi Dromio d i n Siracuza), Petre Păpuşă (Ba ltaza r), Cătălin Cucu
(Angelo), Aureliu Batcă (Un negustor), Dan Căpăţană (Al doi lea negustor), Petre
Păpuşă (Pinch), Svetlana Friptu (Em i l ia), Tamara Constantinescu (Ad riana),
Corina Constantinide (Lucia na), Carmen Duru (Luce), Ana Maria Ciucanu (O
curteza nă), Cristina Gheorghe (Un servitor), Lică Dănilă (Un ofiţer).

un grup din populaţia Efesului, în
haine din epoca întâmpărilor de pe
scenă - pentru culoare locală -, care
dansează puţin, apoi pleacă. Câteva
inadvertenţe: de pildă, în urma frag
mentelor coregrafice, gemenii intră
la loc în acţiune, iar efesenii de rând,
"domni", "doamne", "negustori", "în
soţitori" etc., trec în planul doi şi
stau, pur şi simplu, cu faţa la public,
în "poză", iar când fac ceva, par artifi
ciali şi nelalocul lor acolo (la u n
moment dat, un vânzător de fructe
îşi lustruieşte portocalele cu atâta
sârg, de parcă ar vrea să şteargă
n i şte a m prente). Actorii l ucrează
meşteşugăreşte, însă, cu mici
excepţii (Grig Dristaru, în rolul lui
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Aegeon şi, uneori, interpreţii celor
doi Antipholus şi Dromio), par că
"prestează". Adică, la fel ca şi
montarea, nu-şi iau zborul. Plutesc cu hărnicie, e d rept - la joasă
înălţime. Sau, dacă preferaţi, înoată
la mal. Mici nebunii aduce, de câteva
ori, când nu pl usează, Gabriel
Constantinescu, în Dromio, poate şi
pentru că rolul este mai şugubăţ. Tn
rest, un final cam brusc, care nu dă
senzaţia că se limpezesc lucrurile,
poate şi din cauză că au fost tăiate
din text ultimele schimburi de replici
având un sens în ceea ce priveşte
înţelesul general al faptelor.

Mirona Hărăbor

•

Două din opt
OPT FEMEl de Robert Thomas e TEATRUL "TOMA CARAGIU" d i n PLOIEŞTI
• Data reprezentaţiei: 22 mai 2000 • Reg ia: Claudiu Goga • Scenog rafia: Sică
Rusescu • Distri buţia: Lucia Ştefănescu (Ma my), Ana Bart (Louise), Carmen
Ciorcilă (Chanel), Paula Ionescu (Gaby), Nadiana Sălăgean (Suzon), Raluca
Zamfirescu (Augusti ne), Iulia Popescu (Catherine), Oxana Moravec (Pierrette).
pt femei este una dintre
acele piese pe care directorii
de teatru le scot la iveală (din
mânecă, de la naftalină etc.) atunci
când speră să împuşte doi iepuri
dintr-un foc: să le dea de lucru (să le
închidă gura etc.) actriţelor din sub
ordine, ştiut fiind că roluri feminine
"grase" nu sunt prea multe în dra
maturgia universală, şi să mai salte
puţin planul de încasări al instituţiei,
fi indcă un asemenea titlu sună
promiţător în urechile "maselor". N u
ştiu - chiar ar fi interesant d e aflat - în
ce măsură sunt atinse în realitate
obiectivele de mai sus; personal, am
încetat de mult să mai am preju
decăţi în privinţa textelor "uşurele":
de ce să nu .fie jucate, dacă oamenii
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se simt bine lucrându-le sau privin
du-le? Totuşi, atunci când în reperto
riul unui teatru "dramatic" acest gen
de texte tinde să capete un loc foarte
comod - aşa cum, am impresia, se
întâmplă la Ploieşti -, parcă nu e totul
în ordine. Dar fiecare pasăre . . .
De obicei, spectacolele acestea repre
zintă sarcina de serviciu a cutărui
regizor (sau actor "cu experienţă")
care nu le poate refuza. Nu e cazul lui
Claudiu Goga, director de scenă aflat
în ascensiune profesională (şi socială),
"împrum utat" acum de la Braşov,
unde este angajat. Nu am de gând să-I
dăscălesc pe tânărul Goga. pe tema
aşteptărilor înalte pe care le are faţă
de el patria cea mică, adică "breasla"
teatrală; nu pot decât să-I felicit pen-
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tru că a sesizat atât de repede dife
renţa dintre iluzie şi realitate în mese
ria pe care şi-a ales-o. Mai pot să-i
sugerez ca, în atare situaţii, să ia
exemplul colegului său mai vârstnic,
Alexandru Tocilescu, renumit, la vre
mea tinereţii, pentru felul cum
izbutea să facă bici din orice; îl sfătu
iesc, cu alte cuvinte, să-si
' lase cu totul
libere imagi naţia şi a petitul ludic,
pentru că astfel va avea incomparabil
mai multe şanse de a izbuti, pe un
text oarecare, un spectacol vioi,
amuzant, plăcut. Lucru care, de astă
dată, nu i-a prea reuşit, deşi montarea
sa ploieşteană este, altminteri,
decentă. Adjectivul se potriveşte şi
interpretării, din rândurile uniforme
ale actriţelor localnice sau invitate
ieşind, prin plasticitatea cu care îşi
înfăţişează eroinele, n u mai Raluca
Zamfirescu şi, parţial, Oxana Moravec.
Să sperăm că din greşeli se învaţă dar nu prin repetiţie!

Alice Georgescu

N-a fost să fie...

1

.
An acest spaţ1u treb Ula
sa• se afi e
·

cronica celui mai important specta
col al Operei Naţionale Române din
actuala stagiune, dacă interpreta rolu
lui titular şi-ar fi respectat cuvântul dat
şi ar fi venit la Bucureşti să cânte ...
De ani de zile (ce spun?! de zeci de ani
de zile!), prima scenă lirică româ
nească este ocolită de marile vedete
internaţionale ale genului: nici nu mai
ştiu cât timp a trecut de când au
apărut în reprezentaţiile ei românca
(de talie mondială) Virginia Zeani şi
soţul ei, italianul Nicola Rossi-Lemeni,
bulgăroaica Raina Kabaivanska sau
americanca Grace Bumbry - cam sin
gurele voci de vârf ale vremii care au
răsunat în compania orchestrei, coru
lui şi soliştilor Operei bucureştene
mai înainte ca fireasca uzură datorată
vârstei să-şi fi spus cuvântul în ceea
ce le priveşte.
Sigur că urechile împătimiţilor genu
lui liric s-au desfătat mai de curând
ascultând (acum câţiva ani) glasurile
lui Placido Domingo şi Angelei
Gheorghiu, sau (în seara eclipsei din
vara trecută) pe acela al fabulosului
Luciano Pavarotti, ba chiar - dac-o
vrea bunul Dumnezeu! - poate că nu
peste mult timp vor avea şansa de a-1
auzi "pe viu" şi pe ultimul (şi - după
opinia mea - cel mai mare) dintre cei
mai faimoşi tenori contemporani. Dar
totuna e, oare, să-i urmăreşti pe
aceştia stând ţepeni, în faţa orches
trei, şi cântând arii şi canţonete pe un
câmp (ca Pavarotti) ori (ca toţi ceilalţi)
într-o hală uriaşă de tipul Sălii Pa
latului (deci, auzindu-i tot prin difu
zoare şi văzându-i tot prin binocluri),
sau să-i simţi trăindu-şi cu adevărat
personajele de-a lungul unui întreg
spectacol, văzuţi şi auziţi de-aproape
şi fără intermedieri de vreun fel? Prea
adesea se uită, şi astăzi încă (sub
influenţa înregistrărilor audio, care
timp de câteva decenii bune au
exclus cu desăvârşire, pentru unii,
componenta vizuală a genului), fap
tul că opera e totuşi o formă de teatru
(muzical, desigur) ...
Cu rarisime excepţii, soliştii români
care-şi desfăşoară la cele mai înalte
cote cariera artistică pe marile scene
din străinătate nu vin să cânte (măcar
o dată la câţiva ani!) şi în reprezen
taţiile teatrului de operă bucureştean,
iar acesta nu dispune de sumele con
siderabile ce i-ar fi necesare spre a
invita artişti străini de mâna-ntâi! Este

evident, deci, în aceste condiţii, faptul
că atunci când se întâmplă o minune
şi o mezzosoprană de talia lui Agnes
Baltsa acceptă să cânte aici Carmen,
evenimentul se soldează cu imediata
epuizare a biletelor, în pofida preţului
lor înzecit.
Reputata cântăreaţă asistase la
nefericita premieră a acestei noi
montări româneşti a operei lui Bizet
(despre care, anul trecut, am scris în
revista "Scena" un veritabil serial, în
vreo trei episoade), şi totuşi n-a
renunţat să participe la turneul între
prins în Japonia cu respectivul spec
tacol (din câte am auzit, "curăţat" însă
de o parte din inepţiile pe care le
semnalam în comentariile mele). A
dorit să cânte si acum, aici, tot cu
partenerul său de acolo şi de atunci,
astfel încât tenorul Luis Lima a stră-
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bătut o jumătate din globul pămân
tesc spre a-i fi alături. Dar... la ce bun?
În ceasul al 1 2-lea, Agnes Baltsa n-a
mai catadicsit să vină şi ea la Bucu
reşti, deşi se afla doar la o azvârlitură
de băţ: la Viena. (Aş putea crede că o
serioasă problemă de sănătate a
împiedicat-o să-şi onoreze promisi
unea făcută, dacă n-aş fi aflat că un
astfel de "forfait" din partea ei n u con
stituie o raritate ...)
Oricum, Opera Naţională Română s-a
văzut pusă într-o situaţie imposibilă şi
faţă de tenorul invitat, şi faţă de pu
blicul ei, pe care fără voie 1-a de
zamăgit crunt. Ce să-i faci? Există un
proverb românesc care parcă ţine cu
tot dinadinsul să-şi dovedească iar şi
iar eternul adevăr: "La omul sărac...
"

Luminiţa Vartolomei
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mal m ult

Prim-ba lerină a Operei Na
ţionale Româ ne din Bucu
reşti, încă studentă în a n u l
IV l a Coreg rafie, l a U.A.T.C.
(clasa prof. Sergiu Anghel),
a re "ceva aristocratic, cu
ca re te naşti." "În frig u l ăsta,
dai că ldur.ă, ai o d ispera re
maternă nemaiîntâ l n ită,
deşi nu eşti mamă". Aşa o
descria cineva, ca re asis
tase la s pectacol u 1 Anna
Karenina, în reg ia şi core
g rafia l u i Ioa n Tugea ru .
iecare vede în mine atât cât
poate; cât despre ce aş vrea eu
să fiu, îmi doresc să se simtă tot
ceea ce trăiesc pe scenă. Copilăria
mea nu a fost diferită de a altora; n-a
scăpat nici un gard "necălărit" ori
vreun copac nejupuit; mi-am julit
genunchii prin toate ungherele; mi-am
rupt toate rochiţele şi pantalonaşii şi
n-am uitat nici până astăzi cine m-a
fugărit ori m-a urecheat cu năduf.
Târziu, în adolescenţă, am aflat cât de
important este să înveţi exerciţiul
întrebării, al raportării la ceilalţi. Am
fost cel de-al patrulea copil din fami
lie şi mulţi ani n-am avut, pur şi sim
plu, curajul să vorbesc. Nu pentru că
aş fi fost neglijată, dar aveam i mpre
sia că problemele mele nu erau la fel
de importante ca ale fraţilor mai
mari. Pentru că am avut foarte târziu
curajul să deschid gura, făceam tot
felul de "giumbuşlucuri" ca să atrag
atenţia, mişcându-mă prin casă. Aşa
mi-a descoperit sora mea mai mare,

F

tăcâ n d "

Adina, încli naţia pentru dans. A
înţeles faptul că această eliberare de
energie avea o coerenţă, altfel decât
la copiii care nu pot să stea locului.
S-a gândit că n-ar strica să mă vadă
cineva de la Şcoala de balet. Dansul a
însemnat pentru mine felul de a mă
exprima, la ora la care nu o făcusem
încă prin cuvinte. A venit de la sine,
n-am optat pentru el. Îmi amintesc
că, în clasa a I II-a, nu aveam capaci
tatea de a mă exprima, eram inhi
bată, mult prea serioasă, luam totul
cu gravitate. Din cauza asta era să
rămân corigentă şi chiar repetentă.
M-am eliberat abia când am intrat la
Liceul de Coregrafie. Fiind talentată,
aveam, practic, alt statut decât cel al
unui elev dintr-o şcoală obişnuită.
Acum mă pregătesc să public o carte
de eseuri, "Lecţia tăcerii", despre artă,
dans, condiţia dansatorul u i în
România.

Departe de a nu fi comunicativă,
acum eşti de-a dreptul exube
rantă...
Legătura cu ceilalţi o fac prin dans.
Când intru într-un mediu nou, am
dificultăţi în a-mi depăşi emotivi
tatea. Asta mă şi salvează uneori, îmi
dă şansa să observ, să fiu atentă la
ceea ce se întâmplă în jurul meu. Într-o
lume în care primează afirmarea indi
vidualităţii agresive, vulgare, mă dau
la o parte şi spun lucruri mai impor
tante tăcând. Tăcerea nu e goală, stu
pidă, ea poate deveni tocmai
momentul cu cel mai mare ecou al
fiinţei noastre. Iubesc natura, pentru
demnitatea copacilor, pentru felul în
care se înalţă pe lângă noi fără să se
încline, pentru felul în care piatra
aşteaptă să treci pe lângă ea, să o
asculţi. Să simţi în tine cum vântul îşi
schimbă bătaia ...
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Cum ai ajuns să joci în fi l m u l
Coroana de foc, în regia lui Sergiu
Nicolaescu?
Aveam 20 de ani şi, îndată ce am
absolvit liceul, am jucat Katarina din
Tmblânzirea scorpiei, care a fost un
succes uriaş - asta într-o Operă care
îşi stabilise de multă vreme ierarhia
"oficială" şi într-un regim politic în
care impunerea altor personal ităţi
decât cele cărora li se închina toată
lumea era aproape imposibilă. Faptul
că m-a ales Ioan Tugearu, încă de
când aveam 1 8 ani, pentru rolul prin
cipal, a creat un mare scandal, toate
ziarele au scris despre mine, au căzut
toate "pilele" şi toate prim-solistele
acreditate. La vizionare au fost che
maţi toţi cei de la Consiliul Culturii şi
a fost un succes neaşteptat. Semna
larea naşterii unei vedete era, însă,
interzisă. În urma multelor a rticole
din presă, Sergiu Nicolaescu a trimis
pe unul dintre asistenţii săi, care m-a
dus imediat la Buftea. Regizorul mă
văzuse la Braşov, în turneu. în
momentul în care am auzit că sunt
aleasă eu, ca balerină - în pofida
tuturor actriţelor care doreau să
joace - am fost ca un cal care nu doar
că a câştigat cursa; dar nu s-a mai
putut opri din alergare. Mi s-a spus că
am primit rolul Hangiţei pentru că
sunt o combinaţie de feminitate,
fragilitate şi îndărătnicie. Regizorii
veneau constant la Operă ca să vadă
balerinele, nu neapărat pentru roluri
principale; până în '89, multe bale
rine au jucat în filmele româneşti. Am
fost condusă la croitorie, îmbrăcată
cu o rochie, mi s-a dat un text şi am
fost pusă să-I rostesc. Asta a fost tot.
De atunci am mai primit şi alte pro
puneri de fil m, dar nu le-am dat curs.
De exemplu, pentru Autor anonim,
în regia lui Dan Piţa, trebuia să joc

rol u l u nei balerine. Nimeni nu se
aştepta să refuz. Dar n-am vrut să fiu
"o balerină" într-un film despre balet.
Ar fi fost un lucru la care s-ar fi aştep
tat oricine.

Unde ai făcut turnee cu Opera?
În Austria, Elveţia, Spania, America.
Spre marele meu regret, n-am fost la
Paris. Curiozitatea mea feminină este
încă în suferinţă din acest motiv.
Unde erai în timpul eclipsei din
august '99? Revelionul 2000 cum
l-ai petrecut?
Cu familia. În ziua eclipsei, am picat la
examenul de conducere auto, din
cauza emoţiilor. Îmi clănţăneau dinţii.
Am căzut la "traseu". În timpul eclip
sei propriu-zise am zăcut pe canapea,
nici n-am văzut-o. De Revelion, am
fost foarte emoţionată, schimbarea
cifrei mi-a dat alte sentimente decât
altădată. Nu mă gândeam decât la
Dumnezeu : "Doamne, întoarce-ţi
privirile şi către noi, ca popor!".

fiecare oscior, fiecare ligament.
Şcoala de balet este foarte bună în
primul rând pentru că impune o disci
plină a corpului şi a spiritului, care te
modifică pentru tot restul vieţii, îţi dă
un respect împins până la fanatism
faţă de propriul corp.

Citeşti mult?
Citesc foarte mult şi cred că impor
tant e nu atât să citeşti, cât să
reciteşti pentru a depăşi firul narativ
şi a intra în mecanismul intelectual al
autorului.
Iubeşti?
Sunt nemăritată, dar am mulţi copii.

E vorba de personajele mele, pe care
le mai şi pun la colţ, u neori, le mai şi
cert, dar pe care le iubesc aşa cum
sunt, fiindcă sunt ale mele. Foarte
puţini sunt cei care ştiu cu adevărat
ce înseamnă să iubeşti. Din păcate,
iubirea va supravieţui, în ziua de azi,
doar ca o noţiune abstractă, de care
vom lua cunoştinţă mai m u lt din
dicţionare şi enciclopedii. N u cred că
societatea de consum, în care ne
măcinăm măruntele noastre exis
tenţe, va lăsa tinerei generaţii şansa
de a trăi cu adevărat experienţa
iubirii.

Ioana Florea

Observ că eşti foarte preocupată de
dimensiunea spirituală a existenţei.
Cum se împacă asta cu o profesiune
atât de fiz i că ?
Mă hrănesc cu visuri. Toate balerinele
fac, în general, "greva foamei". Sunt
vegetariană, mănânc doar fructe şi
lactate. Muncim atât de mult încât,
u neori, nu mai ai putere nici să
mănânci. Dansul înseamnă· formă,
înseamnă în primul rând o estetizare,
cât mai apropiată de perfecţiune, a
corpului uman. De trei ani nu mănânc
carne şi alerg în fiecare zi patru kilo
metri, timp de 45 de minute. Am un
set de exerciţii care îmi pregătesc
întregul corp, fiecare fibră musculară,
"

"

Contemp
acă v-aţi întrebat vreodată
câte companii de dans con
temporan "de stat" fiinţează în
ţara noastră, răspunsul e scurt: două.
Una dintre ele, de la a cărei consti
tuire informală s-a scurs deja un sfert
de veac, se numeşte Contemp şi
fiinţează de câţiva ani în cadrul
Teatrului de Operetă "Ion Dacian" din
Bucureşti. A susţinut spectacole în
ţară şi în străinătate, a fost invitată la
festivaluri, a obţinut premii pentru
coregrafie {Adina Cezar, Liliana
lorgulescu) şi interpretare (Simona
Creţeanu, Alina Lazăr). Cea mai
recentă premieră a sa, Mozart şi
Colegii, a fost invitată în deschiderea
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Festivalului Internaţional de Muzică
de la Chemnitz, Germania.
În foaia de sală (cu o exprimare cam
colocvială şi ceva greşeli de grama
tică), Mozart şi Colegii este prezentat
ca "o noutate absolută în viaţa cultu
rală a Bucureştiului... un remember al
anumitor momente importante din
viaţa socială şi afectivă a lui Mozart".
Conceput mai degrabă ca un divertis
ment m uzical-coregrafie, în el se
întâlnesc dansatorii companiei (cinci
fete şi un băiat), cvartetul de coarde
al Operetei, condus de Marius Leau,
soprana Ligia Dună, acompaniată la
pian de George Balint, şi prezenta
torul Valentino Tiran. Muzica, selec-
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Colegii
tată mai ales din sfera camerală,
alternează interpretarea live cu înre
gistrarea magnetică, într-un decor
semnat de Ruxandra Ion, plăcut
ochiului - o atmosferă de pod cu
l ucruri vechi, dar nepatinate de
vreme. Tot ea este autoarea cos
tumelor - o îmbinare sugestivă de
epocă şi modern, în transparenţe,
lycra şi lame-uri, gândite astfel încât
să permită efecte vizuale în prelun
girea mişcării (aripi, fuste pe panier
convertibile în gulere, clepsidre etc).
Deşi prezentatorul este deghizat în
Mozart şi recurge din când în când la
faimosul râs nefiresc din filmul
Amadeus, dacă va fi existat un libret,

de ea însăşi. Mozart îi inspiră de cele
mai multe ori o dinamică delicată,
lentă, de o muzicalitate surprinzător
de tradiţională, la care adaugă nuanţe
de gest, efecte de costum şi mici dan
tele de expresie. Elementul recurent
apare din nou a fi rotirea, cercul,
răsturnarea, rostogolirea, curgerea în
desfăşurare, în timp ce paşii clasici se
întâlnesc şi se amalgamează cu cei
imaginaţi. Un gen de creaţie coregra
fică acceptat şi personalizat de nişte
dansatoare a căror plastică corporală
potenţează mişcarea (Simona lliescu,
Liliana lorgulescu, Alina Lazăr) şi un
reprezentant al masculinităţii (Marius
Onofrei) menit parcă să le pună în evi
denţă, prin contrast, şi să demonstreze
că (aproape) oricine poate dansa.

el nu urmează un filon narativ. Este
mai degrabă o juxtapunere de impre
sii ale unui creator obişnuit să
înţeleagă muzica prin mişcări, aşa
cum pictorul o înţelege prin culori.
Adina Cezar, coregraf şi regizor, ne
propune "Mozartul ei", după cum
fiecare coregraf (Gigi Căciuleanu e un
exemplu incitant, la îndemână) are
Mozartul său. Rezultă o grefare a va
lorii muzicale perene pe o sensibili
tate caracterizată printr-o exprimare
gestică relaxată şi o renunţare la rigo
rile oricărui stil, percepute ca fiind
restrictive.
Aşa cum singură afirmă despre sine,
pe Adina Cezar nu o preocupă ali
nierea la vreun curent sau la vreo
şcoală, ci sinceritatea şi fidelitatea faţă
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sâmbătă după-amiază fără
spectacol sau repetiţii e un
eveniment ce se cere sărbă
torit: e invitat cineva prieten la nişte
spaghete gătite în colaborare, se văd
casete video · şi se sporovăieşte ...
despre balet.
Te uluieşte de fiecare dată simplitatea
traiului si a locuintei unor veritabile
;
vedete, , născute, iar nu făcute".
Corina Dumitrescu şi Mihai Babuşka
s-au întors de puţină vreme de la
Belgrad. Mihai, care a dansat ani întregi,
cu contract, în Iugoslavia, conduce de
fiecare dată ore de studii la Opera din
Belgrad. Corina a susţinut un spectacol
cu Frumoasa din pădurea adormită
(cu Constantin leşa, alt român "sâr
bizat" de vreo zece ani) şi unul cu lacul
lebedelor (alături de rusul Denis Ka
satkin, ambii, prim-solişti ai Operei bel
grădene). Dacă data trecută (adică astă-
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Mihai

toamnă) o priviseră mai întâi cu
nedumerire şi cu circumspecţie, acum
primirea ei a fost pe măsura unei stele
confirmate. Conferinţă de presă cu
câteva zeci de ziarişti (!), interviuri, emi
siuni, munţi de flori etc. O plachetă ele
gantă, legată în piele maro, oferită în
semn de preţuire de către ministrul
Culturii din Iugoslavia, care este tot
odată directorul Operei. Săli arhipline,
public în ţinută de gală, o mulţime de
membri ai corpului diplomatic - mai
puţin ataşatul cultural sau ambasadorul
român, care nu au dat curs invitaţiei.
Deşi clădirea Operei numără peste 1 00
de ani, aripa adăugată mai târziu oferă
dansatorilor un confort extraordinar,
iar aparatura studioului de înregis
trare, cu care se arhivează toate eveni
mentele, este integral computerizată
şi, totuşi, încă incomplet explorată.
Şi tot succesul ăsta monstru, pe fondul
unei oboseli cronice, din cauza ritmului infernal de lucru de la Bucureşti: în
ajunul premierei cu Don Quijote se
repeta dimineaţa, la prânz şi seara, pe
lângă media de trei spectacole mari pe
lună. Sigur, nu toţi soliştii se supun
aceluiaşi efort, poate şi de aceea
Corina pare venită din alt film, unul
despre o lume a obsesiei performanţei
şi nu a mediatizării fără acoperire.
E drept că unii, puţini, îi recom
pensează valoarea, în ciuda refuzului
ei (din incapacitate sau din orgoliu?)
de a se preocupa de propria-i imagine.
Considerând că valoarea trebuie evi
denţiată, chiar dacă forul profesional
care ar trebui să o facă nu mai e de
mult funcţional, Uniunea Compozito-
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Senzualitate şi visare, pl utire şi
zbatere, realitate şi mască, viaţa e
incoerentă, iar artistul nu trebuie
decât să o surprindă şi să o traducă pe
limba sa...

Vivia Săndulescu

rilor, Criticilor şi Muzicologilor i-a acor
dat deunăzi Premiul pentru Perfor
manţă în arta dansului, pentru rolurile
din ultima stagiune (din Anna Ka
renina, Cocoşatul de la Notre Dame,
Frumoasa ...., Don Quijote etc.).
Dar momentele de respiro sunt scurte.
Au şi început repetiţiile la Roşu şi
Negru, după Stendhal, în coregrafia şi
regia Alexei Mezincescu, pe muzica
originală a Liviei Teodorescu, cu pre
miera în luna mai. Pe urmă, în iunie,
sunt invitaţi pentru vreo două
săptămâni la Baletul Naţional din
Panama, unde Mihai va antrena din
nou compania şi va participa la mon
tarea Lacului lebedelor, cu Corina în
rolul Odette/Odille la premieră.
De ce nu montează Mihai mai mult în
ţară? De planuri şi idei nu duce lipsă,
dar a fi coregraf e o meserie în sine,
reconversia unui fost dansator nu se
face automat, din mers. Iar el preferă
să creeze numai din imbold, aşa cum a
făcut-o cu Don Quijote, nu din obli
_9aţie de serviciu, funcţionăreşte.
In timp ce stăm de vorbă, sună tele
fonul. Mihai pune la cale detaliile găz
duirii la Bucuresti
· a unei balerine din
Japonia, şcolită la ruşi şi care doreşte
să se antreneze o perioadă de timp cu
el, la O.N.R. Ca multi balerini străini,
simte nevoia de a lucra periodic cu
acei pedagogi cu care, în timp, a fost
pe aceeaşi lungime de undă, artistic şi
tehnic, şi care "i-au priit" profesional.
După o "baie de balet", plec spre
metrou, ocolind tarabele jumulite din
piaţa "primarului penal" şi ţigănimea
ieşită în tura de noapte, la produs şi
procurat. Undeva, în urmă, într-un
apartament minuscul de bloc, locuiesc
două dintre cele mai importante
nume ale baletului românesc.
Vivia Săndulescu
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Stefanescu revine
�

a conferinţa de presă unde s-a
lansat al doilea lot de două
sprezece episoade din teleplay-ul
Căsătorie
imposibilă
(premiul
U N ITER pentru teatru TV) n u s-a mai
spus nimic despre intenţia autorului
de a colabora cu telespectatorii,
iniţiativă la care se referea anteriorul
meu articol. De aceea mi-am permis
să recurg la prezentul titlu "auctori
al", inspirat din clişeele seque/-urilor
cinematografice (sau, mai pe româ
neşte, urmărilor la mari succese).
Salut din nou aportul cunoscutului
om de litere Alex Ştefănescu, care s-a
adaptat surprinzător la cerinţele spe
cia le ale "frivol u l ui" mic ecran,
furnizându-i o materie primă inci
tantă. Pentru că - indiferent dacă s-a
ţinut sau nu cont de "sugestiile şi
reclamatiile"
a bonatilor - ideile,
'
subiecte le, temele, ti urile etc. tot de
la contribuabili provin. Fie că e vorba
de şantaj sau adulter, răpiri şi mituiri,
anchete ori teleshow-uri, pr'oces si
m�lat, flagrant înscenat şi ce va mai
fi. Intreaga echipă de realizatori lasă
impresia că este direct conectată la
cei cărora li se adresează. De aici şi
farmecul aventurilor relatate, care
par să continue buletinele de ştiri. Cu
deosebirea că la Teatru TV intervine,
din fericire, ceea ce didactic şi preţios
se poate numi "transfigurare artis
tică". Tn cazul de faţă este vorba de
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un filtru ironic care operează o dis
torsionare a faptelor brute, caricatu
rizate cu un umor aparte şi chiar - ca
la marii comediografi - cu infin ită
ta nd reţe, ce face abjecţia ingur
gitabilă estetic. Aici intervine şi con
tri buţia regizoru l u i Si lviu J icman,
care a ştiut cum să prelucreze şi chiar
să potenţeze virtuţile textului. Cuplul
Maia Morgenstern-Mircea Rusu con
tinuă să fie inepuizabil în etalarea
iubirii cu peripeţii.
Se cuvine din nou semnalată meto
da: o dată însusită verosimilitatea
formidabilă a tipologiilor, actorii sunt
lăsaţi să improvizeze în baza far
mecului personal. Rămâne obligaţia
regizorului să amendeze eventualele
excese, inexistente până în prezent.
Chit că sfera relaţiilor protagoniştilor
s-a lărgit. De la un cadru aşa-zis fami
lial - asigurat în continuare cu acelaşi
haz de Ileana Stana Ionescu sau de
Rodica Mandache, care-şi pilotează
personajele pe aceleaşi coordonate
de candoare cu accente de grijă fi
lială şi, respectiv, gelozie maritală până la cercul amplu al corupţilor şi
corupătorilor din societatea încon;
jurătoare. De morb se dovedeşte a fi
atins şi un erou considerat până
acum inocent, cel al lui Horaţiu
Mălăele, surprinzător de credibil şi în
ipostaza de dur cămătar, şi în cea de
stângaci amant "de nevoie" sau de

diletant "agent X". Pentru că bolgiile
originalei noastre societăţi de con
sum adăpostesc indivizi de tot felul.
Începând cu mari mafioţi precum
"onorabilul" Fane Bancorex, Mircea
Albulescu fiind solicitat să impună
figura generică a afaceristului de tip
nou, însoţit pretutindeni de doi
borfaşi reciclaţi în bodyguards:
Păstaie (Alexandru Bindea) si
' Barbut
(Tudorel Filimon), u n u l m a i putin
şmecher decât celălalt. Tn tand e m
violent
contrastant
actionează
"inocentul" şi "diabolica", respectiv
Nae şi Gypsy, soţul ingrat, director
preocupat de succesul la i nvestitori
străini şi n icidecum de avansurile
secretarei infiltrate în fabrica de con
fecţii cu intenţii criminale, Vladimir
Găitan reuşind întruparea "bunei
credinţe", iar Daniela Nane, încar
narea imbata bilei seducătoare fatale.
Lista ar putea contin ua, fiindcă
fiecare a pariţie este condusă în
aceeaşi cheie a autopersiflării per
sonajului, metodă care-i cointere
sează pe interpreţi, deoarece îi pune
în valoare la maximum. Mai ales că o dată precedentul creat -, oricând,
oricare dintre eroi îşi poate trăda o
faţă ascunsă, lăsându-se şi la lati
tudinea actorul u i cantitatea de
invenţie.

Marea

eatrul Naţional bucureştean a dat o mare lovitură:
a reuşit să-I transforme pe mimul nepereche Dan
Puric - a cărui prezenţă pe scenă îi poate face pe
mulţi actori şi dansatori din România (dar şi de prin alte
părţi) să se îngălbenească sau să se înverzească de invi
die - în poetul nepereche, ataşându-i o m ustaţă,
lăsându-1 să-şi cultive plete romantice întârziate şi
oferindu-i un text pe care să-I poată rosti (nu, greşesc,
răsti!) împotriva politicienilor, poporului şi spectato
rilor. Acelaşi teatru a reuşit să-I transforme pe Gheorghe
Dinică - cel care ne-a creat, împreună cu Marin Moraru,
momente de rară delectare artistică în Nepotul lui

Irina Coroiu

lovitură

Rameau - într-o caricatură a lui Titu Maiorescu, obse
dat de cumnată-sa, care, la rândul ei, e obsedată de
Eminescu, care, la rândul l ui, e obsedat de Veronica
Micle, care descinde d intr-o operă de Verdi, dar nu
cântă, în timp ce Mite Kremnitz nu descinde de nicăieri,
dar cântă, ca şi Maiorescu, care cântă şi el, dar nu
descinde nici măcar din opera proprie. Toate acestea,
într-un sos de conspiraţie a agenturilor străine reunite,
ca într-un frumos vis de securitate. Şi mă gândesc că
doar un singur picior al lui Dan Puric ar fi putut să
rezolve această conspiraţie la adresa publicului din anul
de graţie 2000. . .
D.S.
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suprarealism
teribilism

ersonajele piesei Omul, bestia
şi virtutea de Luigi Pirandello
trec, fiecare în pa rte, prin
situaţii tragice, exteriorizate potrivit
regulilor nescrise ale relaţiilor inter
umane. Aparent, ele iau viaţa cu
uşurinţă, însă pe dinăuntru îşi trăiesc
cu d u rere drama cotidiană. Poate
este mult mai bine să nu ne exterio
rizăm sentimentele - pentru aceasta
e nevoie de autocontrol şi de u n
oarecare talent actoricesc. Paulino,
unul dintre eroi, poate fi un profesor
si ncer şi onest, însă are legături
intime cu doamna Perella, se com
portă "languros" cu adolescentele cu
care face ore particulare, manifestări
ce frizează ridicolul. Neplăcerile ivite
sunt corectate prin procedee mai
puţin oneste .. Doamna Perella îşi
arată opiniei publice faţa inocentă, în
sch imb poartă în pântece copi l u l
profesorului Paulino. Căpitanul Pe
rella vorbeşte abia inteligibil, pare să

P

fie bun ca pâinea caldă, dar între
pereţii casei se dezlănţuie ca o fiară.
Fraţii Nino şi Toto fac orice pentru
avantaje băneşti. Rosaria şi Grazia
sunt două cameriste uşuratice. Nono
este copil u l retardat al fam i liei
Perella. Giglia şi Bella sunt două ado
lescente preocupate de aspectele
vieţii sexuale, nicidecum de învăţă
tură. Acestea sunt personajele piran
delliene văzute de regizorul Bocsardi
Laszl6 în spectacolul clasei de actorie
a prof. Farkas lbolya de la Univer
sitatea de Artă Teatrală din Târgu
Mureş.
Spectacolul are trăsături suprarea
liste. În acest scop, artistul plastic
Bartha J6zsef a creat un decor sur
prinzător, ingenios, ce dă întregului
u n halou ireal. Coroborat cu intentiile
regizorale, uneori destul de ala m bi
cate, el dă naştere unui spectacol
teribilist, pe care studenţii anului ter
minal îl supralicitează.

Cel mai afectat de viziunea regizorală
este studentul Katona Lasz16, de
oarece personaju l său, Paulino, se
află într-o perpetuă duplicitate: în
exterior este prototipul omului per
fect, pe dinăuntru e exact contrariul.
Nu-i putem reproşa nimic - însă îl
paşte pericol ul repetă rii aceloraşi
mijloace actoriceşti. Szab6 Eniko şi-a
construit cu atenţie personaj u l,
Doamna Perella, ridiculizându-1. Fa
zakas Misi, în dublu rol, are o evoluţie
remarcabilă; dintre cele trei specta
cole în care l-am văzut, aici se afirmă
cel mai bine. O "pată" aparte în spec
tacol sunt cele două personaje
groteşti, Rosaria şi Grazia, interpre
tate cu umor fin de Torok l l lyes
Orsolya şi H. Moldovan Orsolya.
Kozma Attila, interpretând un copil
retardat şi tâmp, sporeşte grotescul
montării.

Stracula Attila

Sperăm că aşa e
ormularea de opinii în legătură
cu o producţie de absolvenţă
la Actorie include o doză destul
de însemnată de hazard. Profesorii
au răbdare, experienţă şi îi susţin pro
teguitor pe studenţi, pentru ca
aceştia să-şi facă rolul. Atunci, n u ştii,
ca spectator, ce procent din ceea ce
ai în faţă se datorează talentului şi ce
- puţinătăţii 'lui, "machiaj u l ui" cu
bune intenţii. N u poţi decât să speri
că aşa e, dacă ţi se pare.
Ultima promoţie de actori în variantă
"particulară" seamănă foarte bine cu
cea de la "stat". Asta e bine, în măsura
în care - cel puţin până de curând - a
fi "ca la stat" este echivalent cu a fi cât
de cât valoros (un singur cusur
comun al celor două categorii de stu
denţi îţi sare în ochi: dicţiunea defec
tuoasă). I mpresia că nu au ajuns
întâmplător să facă teatru e valabilă

F

şi pentru cele trei studente de la
Facultatea de Arte a U n iversităţii
Hyperion, clasa Sora nei Coroamă
Stanca şi a lui Dan Damian, pe care
le-am văzut în Cameristele de Jean
Genet. E adevărat că mă pot pro
nunţa astfel mai ales în privinţa inter
pretelor lui Claire (Oana Fănică) şi
Solange (J ulia Rotaru), pentru că
apariţiile celei de-a treia, Doamna
(Mădălina Voicu), m i s-a u părut
destul de neconcludente. Direcţia de
scenă, în stil clasic, a Soranei Coroa
mă Stanca este foarte atentă la de
talii de viziune. Decorul predominant
roz (culoare-standard de budoar),
uşor baroc prin încărcătură, este
strivit de prezenţa unui pat cu bal
dachin pe care Claire şi Solange îl tot
ocolesc ori îl escaladează. Montarea
pune accentul, în special, pe raportul
dintre cele două surori cameriste, cu
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frustrările lor de fete sărace, apăsate
de umilinţă, şi cu înverşunarea care
se naşte de aici. Uneori, parcă, se dă
prea multă atenţie erotismului suge
rat, doar, de autor.
Mi se pare de bun augur pentru Oana
Fănică şi Julia Rotaru faptul că, pe
scenă, relaţia lor a evoluat prin efort
comun. Nu doar că s-au privit în ochi,
ci s-au şi adresat una alteia. Au urcat
în rol sprijinindu-se reciproc. Mai
reţinută, Julia Rotaru a echilibrat
excesul - pe alocuri - de forţă al
partenerei ei. Pe de altă parte, Oana
Fănică a dat dramatism tandemului,
printr-o implicare aproape viscerală
în personaj (şi de aceea, cred, pericu
loasă). Rămâne de văzut dacă desti
nul artistic al celor două va confirma
acest început promiţător.

Mirona Hără bor

La fund-

eparte de a fi similar cu Gorki,
Alexandr Kuprin a scris, la
începutul secolului XX, ro
manul Groapa, ai cărui eroi sunt şase
prostituate şi nişte studenţi săraci din
Rusia de dinaintea revoluţiei bol
şevice. Problema este că romanul,
tradus stângaci, la rugămintea profe
sorului de clasă, Sergiu Dan Pop, de
către studenţii sosiţi la studii din
Bucovina, n u prezintă prea mare

D

interes nici literar şi, mai cu seamă, nici
teatral. Şi totuşi, s-a trecut la montarea
sa. Adevărul este că rar găsim în lite
ratura dramatică o piesă cu şase femei
uşoare şi o matroană, adică şapte
roluri feminine ofertante; însă, de la un
suport literar cu vaste disponibilităţi şi
până la un spectacol acceptabil este o
cale l ungă şi întortocheată. Nea
junsurile montării încep de la lucrul cu
studenţii care, la început de drum
fiind, nu se descurcă fără sprijinul das
călilor. Astfel, apar în scenă şase tinere
fete lipsite de vlagă, dezorientate,
false, neapetisante în rolurile prosti
tuatelor, care trebuiau să reprezinte

sarea ş i piperul spectacolului. Cât plic
tis, timp de trei ore de spectacol... Cele
câteva momente de trăire ale pensio
narelor din stabiliment nu sunt nici ele
susţinute acceptabil de către băieţii
distribuiţi. O evoluţie remarcabilă are
Elena Purea în rolul matroanei, însă ea
a absolvit institutul anul trecut, fiind
angajată a Naţionalului din urbe; nu o
putem judeca, aşadar, alături de
tinerele vlăstare ce peste puţin timp
vor deveni actori. Au ba.
Dar toată vina o poartă regizorul
montării, însuşi profesorul de clasă.

Stracula Attila

�ivfl�ţia imaginii

A

la recherche de

a începutul anilor '90, într-o
perioadă - pentru noi - a pre
m ierelor mondene, s-a făcut
mare vâlvă în Bucureşti la inaugu
rarea unui complex arhitectural mul
tifuncţional, când s-a lansat nu doar
o colecţie, ci şi o creatoare: Janine
Ştefan. Evenimentul a căpătat stră
lucire, păstrându-se - iată - în me
morie şi pentru că designera debu
tantă avusese ideea de a-şi asocia un
regizor de cinema, între timp conver
tit la advertising. Din conlucrarea cu
Ovidiu Bos� Paştina a rezultat u n
adevărat spectacol, cu nimic m a i pre
jos de o bijuterie cinematografică a
cineastului respectiv care uza de un
vers: "Iar ca sentiment, un cristal".
Anii au trecut şi alte, şi alte creaţii i-au
făcut faima astăzi reputatei Janine
Ştefan Sîrbu, aflată la a X-a colecţie
Couture Janine Fashion Design.
De câtăva vreme s-a remarcat cola
borarea sa constantă cu Alexandru
Darie, regizor de teatru dispus să se
aventureze în explorarea ineditului.
Aşa s-a născut temerarul spectacol
care şi-a propus nu neapărat să
eclipsese ... eclipsa, dar - în orice caz 
să o concureze.
A l a recherche de Brancusi, recenta
paradă de modă televizată din Stu
diourile MediaPro Buftea, realizată în
viziunea aceluiaşi Alexandru Darie
(scenog rafia: Maria Miu, muzica:
Adrian Enescu, regia TV: Anca Ber
logea), elaborează această ştergere a
graniţelor acum, când artele devin
tot mai sincretice, iar genurile, tot
mai laxe.
De altfel, moda a înglobat dintot
deauna un coeficient de teatralitate
mai mult sau mai puţin evident, în
funcţie de epocă. Astăzi, dintre marii

L

JANINE

stil işti puţini sunt cei care se
mulţumesc cu o simplă defilare de
manechine îmbrăcate frumos, ma
joritatea seducând prin fanteziste
"înscenări" vestimentare, care-şi tră
iesc viaţa, ca efemeridele teatrale,
doar pe podiumul de prezentare.
Colecţiile Janine păstrează încă iluzia
preţioasă de a putea fi arborate în
ocazii speciale de către fiinţe alese,
veritabile păsări măiastre. Şi acest
lucru s-a putut constata şi la această
recentă prezentare, pusă sub semnul
genialului artist care a creat inspirat
de trei elemente: pământ, metal,
piatră. Elemente care au determinat
caracteristicile pieselor vesti menta re,
ce s-au succedat conform unui sce
nariu de ezoterism bine calculat.
Ca perfecţiune pasivă, pământul
pare cercetat de siluete gradle, de
început de lume, într-o nuditate rela
tivă şi care se desprind dintre pietre
astfel reînsufleţite, descoperindu-se
reciproc şi dictând o simbolică tran
scendenţă: sărut-tăcere-rugăciune.
Printr-o perdea de ninsoare, îşi fac
a pariţia stranii personaje tel u rice
menite însă a redeveni eter, refăcând
drumul materiei brute, acum şlefuite,
înapoi spre cer. Unele, excentrice;
altele, extravagante doar. Printr-un
alambicat ecleraj, filtrat de la ocru la
negru prin nuanţe de gri sau maro,
este devoalată textura materialelor,
linia fermă a croielilor, splendoarea
accesoriilor într-o gamă metalică
(selecţionate anume de la case spe
cializate din Europa). Voluptuos bal
canice sau oriental robotizate. U n
spectacol al căutărilor esenţializate,
dar şi al revelaţiilor.

Irina Coroiu
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Solitarii
a Teatrul Act, sunt mereu victi
ma aceluiaşi fenomen: datorită
(se poate spune, la fel de bine,
"din cauza") dispunerii actorilor şi
publicului la un loc, într-un spaţiu
strâmt unde scena se confundă cu
sala, centrul interesului meu tinde să
se mute de la reprezentaţie către pri
vitorii/receptorii ei. Mă aşez cuminte
pe băncuţă, pregătită să fiu un specta
tor rezonabil. Dar, numai ce începe
producţia, şi mă surprind navigând pe
cu totul alte meleaguri: în spatele
acţiunii se întâmplă ceva măcar la fel
de irezistibil ca şi ea. De aceea, nu mă
pot abţine să nu-mi iscodesc vecinii
de vizavi. Cineva a observat, la o re
prezentaţie recentă de la Act, că sexul
frumos este majoritar. Cu atât mai

L

atractiv: femeile posedă, mai dihai
decât bărbaţii, curajul şi plăcerea e�e
riorizării. Am, deci, la ce să mă uit. Imi
dau seama că îmi este dirijată atenţia,
dar, deşi eu însămi sunt manipulată în
toată regula, prefer să urmăresc con
secinţele unei alte manipulări asupra
celorlalţi. Mă preocupă efectele spec
tacolului asupra lor. Recunosc, come
diile îmi provoacă cele mai mari satis
facţii. Atunci observ cât mai e de la
chicotelile în pumn până la aban
donul total în voia hohotelor cu
sughiţuri; cine, într-o manifestare
imposibil de temperat a entuziasmu
lui, îi dă coate şi ghionturi celui de
alături; cum, într-un final, oamenii
nu-şi mai examinează poziţia corpului
la fel de grijuliu ca la început. E drept

că, uneori, o mare parte din "simp
tomele" de mai sus sunt jucate. Tn ca
tegoria asta intră cei cărora le place să
se audă râzând. E categoria de solitari
care se trezesc izbucnind de capul lor,
ca să arate că s-au prins" sau că le stă
"
bine veselia. Se vede limpede felul în
care îşi construiesc /ook-ul, se studiază
pe ei înşişi, de la muşchii feţei până la
încrucişarea picioarelor. lată al doilea
spectacol. Ca şi cel propriu-zis, este
elaborat, pregătit cu minuţie şi dedi
cat spectatorilor. Cu toate că, în dis
tracţia generală, nu mai are nimeni
timp să-i remarce, se simt, se vor, se
visează spionaţi. Parcă ar şti că mă uit
la ei.

Mirona Hărăbor

Ochean sau
Oc ea n,
cum . doriti
�

apărut prima publicaţie "de excelenţă teatrală"
din România (se referă, adică, la cele mai bune,
după părerea grupului redaqional, producţii ale
momentului) şi - sper că număr bine - a patra dedicată
exdusiv artei spectacolului. Se numeşte "Okean" (de la
ochean sau ocean, cum doriţi), aparţine Teatrului
"Nottara" şi il are drept coordonator pe Sebastian-Vlad
Popa. Ce aduce nou? Primul lucru care-mi trece prin
minte (dacă nu este cel mai important, e, cu siguranţă,
"alternativi: traducerea (în sfârşit!) termenului under
ground prin, nici nu te gândeai, subprund. Citim mai
multe cronici despre aceleaşi producţii, nu cu opinii
contrare (s-a stabilit de la inceput că se ia în calcul doar
excelenţa), ci cu unghiuri diferite de vedere: al
filologilor (Dan C. Mihăilescu şi Ion Bogdan Lefter) ori al
creatorilor (Răzvan Mazilu, despre coregrafia din
DaDaDans şi Horaţiu Mihaiu, despre partea scenogra
fică a montării cu Orestia). Fiecare spectacol are şi o
cronică a cronicilor care I-au analizat. Uneori, o per-

spectivă cu totul... altfel, ca de pildă articolul lui Horia
Gârbea despre "Scaunul din tavan"-ul montării cu Aşa
este (daci vi se pare) de la Craiova. Mai găsim in
"Okean" povestirea unei tntâlniri, "Trei seri cu Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar", unde consideraţiile
reporterului se amestecă ambiguu, fără ghilimelele de
rigoare, cu vorbele celor doi artişti. Tot la capitolul "alt
fel": editorialul răsare la pagina 95 ( 1 35 este ultima);
actorul Stelian Nistor ia scurte şi destul de
convenţionale interviuri unor amatori de teatru: lvan
Paţaichin şi Ştefan Damian (!); există, pe lângă rubrici de
film, dans, carte, muzică (vezi eseul post-modern
despre post-moderna trupă hip-hop B.U.G. Mafia), şi
una de... matematică. Revista lansează nume necunos
cute, dar promiţătoare, ca lulian Mureşan şi Mihaela
Precup. Tn plus, este deosebit de atrăgătoare grafic, şi
datorită fotografiilor color pe care le conţine.
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Păpuşi pe!ltru toate
varstele

uite dintre teatrele ţării au
împlinit, în stagiunea aceas
ta, un număr rotund de ani.
Mai toate au ţinut - după puteri, care
cel mai adesea au depins de tenaci
tatea directorilor de a aduna fonduri
- să marcheze evenimentul, invitând
oameni de specialitate, programând
spectacole reprezentative, organi
zând colocvii. .. Câteva dintre aceste
instituţii, mai destoinice şi, desigur,
având la îndemână secretari literari
pricepuţi şi harnici, au încercat să dea
valoarea cuvenită clipei şi prin edi
tarea unei monografii - oglindă a mai
tuturor întâmplărilor artistice petre
cute de-a lungul timpului.
La cei 50 de ani ai săi, Teatrul "Lucea
fărul" este foarte tânăr. În parte şi
pentru că publicul său nu depăşeşte,
în medie, vârsta de 1 2-1 3 ani. Iar
acesta se integrează efectiv în des
făşurarea spectacolelor. U şor de
manipulat, dar şi mai uşor de "pier
dut", el poate participa cu toată fiinţa
la ceea ce se petrece pe scenă, dacă îl
i nteresează, d u pă cum poate să
devină neatent, gălăgios îndată ce se
plictiseşte.
Oricum, trebuie să recunoastem că ni
s-au oferit de toate în cele trei zile ale
microstagiunii ieşene, reprezentaţii
multe şi de diferite soiuri: cu mario
nete, păpuşi supradimensionate,
măşti . . . Unele spectacole aveau haz,
altele erau mai chinuite. Câteva din
tre ele erau încă pline de prospeţime,
plăcerea cu care actorii îşi însufleţeau
personajele-păpuşi atenua în mare
parte erorile de construcţie (De ziua
lui Pinocchio, dramatizare de Con
stantin Brehnescu d upă Carlo
Collodi, regia şi decorurile: Constan
tin Brehnescu, păpuşile: Angela şi
Valeriu Josanu; Păcală, dramatizare
de Ion Agachi d u pă Petre Dulfu,
regia: Viorel Vîrlan, decoru l: Con
stantin Brehnescu, păpuşile: Marius
Adu mitroaei; din nefericire, recepta
rea acestui spectacol a fost îngre
unată de rostirea defectuoasă a tex
tului). Au fost şi producţii peste care
s-a simţit că timpul s-a aşezat mai
vârtos, prăfuindu-le (Dragonul de
Evgheni Şvarţ, regia: Ion Cibotaru,
scenografia: Axenti Marfa; Tinereţe
fără bătrâneţe, scenariu de Con-

M

stantin Brehnescu d upă Petre
lspirescu, regia: Constantin Breh
nescu, scenografia: Rodica Arghir).
Printr-un voit amestec de genuri şi
stiluri s-a încercat o panoramare cât
mai fidelă a celor mai importante
perioade din viaţa teatrului, adu
cerea la rampă a unor spectacole
realizate de către artiştii care şi-au
petrecut mulţi ani în acest loc.
Vom trece peste unele imperfecţiuni,
în fond inerente unei manifestări de
acest fel, încercând să rămânem doar
în preajma l ucrurilor alese. Prin
urmare, am avut parte de lansarea
monografiei "Luceafărul 50 - O istorie
evenimenţială" , concepută şi îngri
jită de către secretarul literar Oltiţa
Cîntec, lucrare de ţinută, care a pre
supus o atentă şi migăloasă muncă
de documentare; pe lângă cele deja
menţionate, am mai putut vedea alte
două reprezentaţii interesante (C ră
iasa fără cusur, scenariu de Bogdan
U lmu, d upă G. Călinescu, regia şi
scenografia: Bogdan Ulmu şi Ba l
tagul, dramatizare de Constantin
Paiu după Mihail Sadoveanu, regia:
Toma Hogea, scenografia: Rodica
Arghir). Cel dintâi a supus atenţiei
noastre un text mai puţin cunoscut,
căruia i s-a găsit formula adecvată de
reprezentare: povestea lui Irod şi a
uciderii pruncilor s-a desfăşurat pe
cântecele interpretate de Maria
Tănase. Cea de-a doua producţie
avea meritul de a-i pune pe păpuşari
în situaţia de a deveni actori de
dramă şi trebuie să recunoaştem că
ei s-au descurcat onorabil. (În felul
acesta, teatrul îşi justifică titulatura
"teatru pentru copii şi tineret". Păcat
numai că adolescenţii nu răspund
unor asemenea provocări. Rumoarea
iscată de ei în timpul reprezentaţiei
ne-a făcut să ne întrebăm prin ce
metode s-ar putea, totuşi, recupera
acest segment important de public.)
Am mai fost martorii unui spectacol
filmat cu o piesă de Mircea Radu
lacoban, Cercul, realizat tot cu aju
toru l actorilor de la "Luceafărul".
Dacă ignorăm faptul că filmarea a
fost făcută amatoriceşte, cu o singură
cameră, în spaţiul strâmt al unui
compartiment de tren, putem spune
că încercarea artiştilor de a da viaţă

textului nu s-a produs în van.
La colocviu l din final - bun prilej de
a-i cunoaşte pe actualii şi pe unii dintre
foştii angajaţi ai teatrului - s-a vorbit
aprins despre producţiile văzute; nu s
au depănat amintiri, nu s-au ţesut
proiecte. Nici nu mai era timp, trebuia
să părăsim laşul pentru a ne întoarce,
în grabă, la Bucureşti. Alte festivaluri,
alte spectacole ne aşteptau . . .
În totul, sărbătoarea "Luceafărului" a
avut, pentru m ine, farmecul unui
bazar bine garnisit cu l ucruri co
lorate, atrăgătoare. Nu ştiam din ce
să mă mai înfrupt.
Marinela Ţepuş
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In aşteptare

cum câteva luni, la Slatina se
inaugura un teatru profesio
nist purtând numele unui ilus
tru "fiu al plaiurilor" în chestiune:
Eugen Ionescu. Îndrumătorul artistic
şi regizorul "cu acte" al noii instituţii,
Mihai Lungeanu, ne-a arătat, cu acea
ocazie, un spectacol cu Ultimul
Godot de Matei Vişniec, montat, fi
reşte, chiar de el şi jucat de doi actori
bucureşteni trecători prin Slatina,
Alexandru Jitea şi Eugen Drăghin. Era
un spectacol făgăduitor, în perspec
tivă, de lucruri (şi mai) bune. Perspec
tiva s-a apropiat şi, nu foarte demult,
teatrul slătinean a oferit publicului
său constant şi unor invitaţi speciali
un alt spectacol - mai exact, celălalt
spectacol, pentru că, în prima sa sta
giune, juna instituţie nu a putut da
mai mult de două producţii (nici nu
era necesar, de altfel). Titlul noii
montări - Glumind cu dragostea şi
cu moartea de Daniel Ernestina - do
vedea preferinţa realizatorilor pentru
literatura autohtonă, dând însă
iniţiaţilor şi un mic frison: un autor

A

necunoscut, plus u n teatru "crud"
încă, plus actori neacreditaţi (căci
montarea a beneficiat, de astă dată,
numai de forţe interpretative locale)
nu este tocmai combinaţia care să
garanteze performanţa. Realitatea a
confirmat temerile teoretice: textul
(un fel de comedie pseudo-poliţistă
amăruie) e plin de sentimente fru
moase, dar insuficiente în contextul
unei construcţii dramatice precare şi
al unor personaje artificiale. Neavând
nici un fel de sprijin în cuvintele pe
care le rosteau, actorii - cu excepţia
notabilă a lui Visi Ghencea, "om de
bază" al trupei, înzestrat cu un preţios
haz nativ - nu au depăşit nici ei nivelul
unui diletantism cuminte. Destul de
puţin. Dar, cum stagiunile nu au intrat
în sac, cum la Slatina există (inclusiv la
"părinţii oraşului") dragoste de teatru
şi ambiţie culturală, vom aştepta şi
noi . . . nu un alt Godot, ci o continua
re demnă de începutul cel promi
ţător.

Alice Georgescu

1907

n moment tratat cu multe clişee în istorie este
1 907. Ni se spunea la şcoală că exploatatorii au
fost pedepsiţi de răsculaţi, iar ei s-au răzbunat
omorînd 1 1 000 de ţărani, număr fantastic, incredibil. în
istoria predată sub comunism, cine se răscula avea
obligatoriu dreptate. Educaţia materialist-istorică lasă
urme.
.
Arghezi a reintrat în literatură, punându-se bine cu dic
tatura proletară, cu un volum despre 1 907, plin de ace
leaşi clişee. Anterior, însă, acelaşi Arghezi relatase (în
"Cimitirul Buna Vestire") un fapt pilduitor şi mai
verosimil. Anume că un boier bun la suflet se trezeşte
cu ţăranii la Curte în 1 907. Îi întreabă ce caută şi ei îi
răspund sincer şi oarecum întristaţi că au venit să-I
omoare. Boierul se miră, le spune că le-a făcut doar
bine, iar pălmaşii recunosc. Dar dacă alte sate şi-au ucis
boierii, ce pot ei să facă? Asta-i situaţia! E musai! Şi, încă
trişti de fapta la care-i obligă "moda", îl rup pe boier în
bucăţi.

�
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Se vede treaba că, după ce pe unele moşii teatrale au
fost pedepsiţi arendaşii răi, clăcaşii scenelor cu stăpâni
(mai) buni încep să gândească la fel de pozitiv ca ţăranii
lui Arghezi: "Să-I jugănim şi noi pe-al nostru, să nu zică
lumea că suntem mai proşti".
Pe de altă parte, însă, trebuie să cităm un episod din
Rebreanu. Ţăranii vin la boier cu u n scop neclar încă.
Bătrânul latifundiar pledează şi el pentru împăcare,
evocând binele pe care 1-a făcut unuia sau altuia. Dar
ţăranii răspund cu o singură silabă: "De!". Morala este că
binele făcut de sus se vede altfel când îl priveşti de jos.
Aşa că mulţi manageri care cred sincer că s-au purtat ca
nişte taţi de familie cu supuşii lor s-ar putea să audă, în
acest 1 907 al scenelor noastre, de la plugarii feudei lor,
elocventul "De!". Restul îl ştim din istoria mai recentă:
elicopterul pe acoperiş, TAB-ul la Târgovişte, epilogul la
Ghencea.
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un ui artist

Recviem
pentru
acă asociezi numele oraşului Râmnicu Vâlcea cu
lumea Teatrului, pe loc ţi se înfăţişează aievea
chipul mai tot timpul luminat de un surâs histri
onic al regizorului Gheorghe (Goange) Marinescu, cti
torul Teatrului "Anton Pann" şi, în acelaşi timp, eroul
donchihotesc al luptei cu morile de vânt din această
urbe, pentru ca inimoasa trupă vâlceană să-şi afle un loc
de respect în Casa Thaliei. Şi acum, incredibil, dar
adevărat: Goange a plecat pentru totdeauna dintre noi,
tocmai când prietenii erau pregătiţi să-I sărbătorească
pentru împlinirea celor 53 de ani! Fără el, vâlcenii n-ar fi
descoperit bucuria întâlnirilor cu fascinantul u nivers al
unor spectacole realizate de regizori eminenţi ca Silviu
Pu rcărete, Alexandru Dabija, regretatu l Dan Micu,
Mircea Cornişteanu ş.a. Pentru el, adică pentru fru
moasa lui "nebunie" şi pentru visul său de a face teatru
la Vâlcea, au sosit şi au lucrat aici toţi aceşti importanţi
artişti, activitate care a culminat în 1 993 prin spectacolul
Decameron 645, în regia lui Silviu Purcărete.
Născut la 1 8 mai 1 947, la Râmnicu Vâlcea, unde şi-a
făcut şi studiile liceale, a absolvit I.A.T.C. în 1 970, la clasa
de regie a profesorilor David Esrig şi Mircea Mureşan,
după care a u rmat Facultatea de limbă franceză a
U niversităţii din Craiova. Tntre 1 976 şi 1 989 a fost direc
tor la Teatrul popular din Râmnicu Vâlcea, apoi a l ucrat

D

Goange
un timp ca regizor la Teatrul de Stat din Sibiu, după care,
din 1 992, devine director al Teatrului vâlcean "Anton
Pann". A pus în scenă piese de Cehov (Unchiul Vanea)
Mrozek (În larg), Michel de Ghelderode (Oglinda),
Woody Allen (Cum se cuceresc femeile), Eldar
Reazanov (Revelion la baia de aburi), Aleksandr Galin
(Stele pe cerul dimineţii) şi Tudor Popescu (Concurs de
frumuseţe) la Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Satu Mare şi
Sibiu, unde, cu puţin timp în u rmă, a avut loc premiera
spectacolului regizat de el cu Intrigă şi iubire de
Schiller. I ntriga şi iubirea I-au urmărit toată viaţa. Cu
prima s-a confruntat adeseori în u rbea natală,
conştientă abia acum că "Goange" a fost, aşa cum 1-a
numit Silviu Purcărete, "o personalitate a teatrului nos
tru", în timp ce iubirea, marea lui iubire pentru teatru,
1-a ajutat să sfideze chipul hâd al intrigilor.
Puţini I-au cunoscut şi iubit aşa cum ar fi meritat sufletul
său de etern visător romantic. Cei apropiaţi îşi amintesc
bine că, în urmă cu şapte ani, la Teatrul Naţional din
Craiova, cu ocazia memorabilei premiere a trupei
vâlcene cu Decameron 645 după Boccaccio, în regia lui
Silviu Purcărete, neastâmpăratul Goange i-a surprins pe
toţi cu o farsă uluitoare. Şi-a regizat ad-hoc o "moarte"
subită şi chiar s-a aşezat într-un sicriu, spre a cunoaşte
reacţia actorilor şi a prietenilor din jur. U na dintre
actriţele trupei sale, printre lacrimi, a început să recite
"Cântec în surdină" de Modest Morariu: "Doar umbrele
noastre/ nu vor muri/ U mbrele noastre au rămas acolo/
aşa cum le-a lipit/ Soarele a miezii/ pe plaja acum pustie/
Vântul va-ngrămădi/ etern nisip/ peste aceste stranii
oseminte/ Şi străinii care vor trece/ nu vor şti că, sub
paşii lor/ cândva, două fantome/ inventau nemurirea".
La sfârşit, Goange s-a "trezit" şi, după ce s-a arătat sa
tisfăcut de interpretarea versurilor, le-a spus tuturor:
"Când o fi să se întâmple de-adevărat, să nu vă prind că
plângeţi" ... E aproape imposibil să-i respectăm acest
gând, care, acum, când el nu mai este, devine atât de
greu de suportat, fără ca golul din sufletul nostru şi
dureroasele amintiri legate de el să nu ne iscodească
fierbinte în colţul ochilor. Goange a visat mereu ca ini
moasa trupă vâlceană să aibă un teatru al ei, u nde să
prezinte spectacole valoroase. A mai visat ca actorii să
se bucure de o conditie demnă, iar zilele de salariu să nu
.
se transforme în pri lej de umilinţe. Aceste visuri, d in
nefericire, s-au încăpăţânat, în bună parte, să "încreme
nească în proiect", sub apăsarea neputinţelor şi indife
renţei celor din jur. Plecarea lui tragică dintre noi s-a
petrecut într-un timp când emoţia publică este gestio
nată mai al�s de grijile băneşti sau de bâlciul deşertăciu
nilor electorale. Când visurile lui Goange vor deveni
fapt, drept ar fi ca gândul de pioasă amintire şi vie
recunoştinţă să se îndrepte fără zăbavă către chipul său,
mereu înfierbântat de patima pentru teatru.

Ion Parhon
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Mihail Sebastian·
" S u biectu l m i se pa re fa m i l ia r
d a r toc m a i d e a i a m ă i nti m id ează "
.

. (Di ntr-o scri soa re a l u i M i h a i l Seba sti a n
către Ca m i l Petrescu)
D u pă c u m, spre s u rprinderea u n o ra, F l a u be rt
d eclara se: "Doa m na BovarY sunt eu", pot mărtu
risi - spre s u rpri nderea a ltora - că întâ l n irile cu
M i roiu, Andronic sa u Ştefa n Va leriu au fost pen
tru m i n e reîntâ l n i ri cu "personaj u l " profesoru l u i
M i h a i l Seba stian, fieca re d i n tre aceşti e roi a i săi
rea m i ntind u-mi-1, într-un fel sa u altul, pe a utor.
Eram elev în primul an de liceu. "Războiul Sfânt" continua
să facă victime. Linia frontului se apropia vertiginos de
graniţele noastre reale sau iluzorii. Printre dascălii încrun
taţi, nu atât dintr-o exagerată severitate, cât dintr-o
firească îngrijorare, amestec de nesiguranţă şi umilinţă,
printre ecuaţii şi fascinante necunoscute, sandvişul cu
marmeladă întinsă cu economie pe două felii groase de
pâine neagră, formule chimice, cozi la gaz, printre bom
bardamente, lipsuri şi camuflaj, din când în când se stre
cura în clasă - parcă stânjenită de catalog - o prezenţă
neobişnuită: un domn uşor distant, îmbrăcat elegant (dar
nu ostentativ), arborând un zâmbet imperceptibil.
Un zâmbet indulgent, superior, detaşat sau poate - cine
ştie - resemnat. Tn spatele acestui zâmbet părea că se
ascunde ceva sau altcineva. Ce anume? Cine anume? N u
ştiam.
Bărbatul care intra în clasă, încurcat de catalog, constituia
pentru noi o personalitate fascinantă, învăluită într-un soi
de mister (ca domnul de la Civitavecchia). Aflasem despre
el că ar fi scriitor. Atât! Dar ce anume scrisese, nu ştiam. Nu
ştiam nici măcar că profesorul de limba franceză (domnul
Beno), un tânăr simpatic, cu părul ondulat, care semnase
cu câţiva ani în urmă un articol despre Proust în "Cuvântul",
sub pseudonimul P.H. Pralea, este fratele său.

Un elev mai îndrăzneţ, simţind că acum e momentul să-I
punem şi noi în încurcătură, 1-a rugat să ne spună o
poveste.
El a ridicat stânjenit din umeri... clasa a insistat... şi, după
câteva clipe de tăcere, cel care ne mai alinta uneori
spunându-ne "Sunteţi o adunătură de zurbagii" începu să
intre în joc, să născocească.
Am rămas cu impresia că improviza, deoarece nu-mi
amintesc să mai fi auzit sau să fi citit vreodată o poveste
asemănătoare.
Era vorba de o prinţesă, foarte nefericită din pricină că se
născuse în ultimele ceasuri ale iernii, într-un an în care
acest anotimp al îngheţului se prelungeşte, nu se ştie de
ce, mai mult decât de obicei. Se născuse într-o zi oare
cum de prisos, o zi inventată parcă anume pentru a
întârzia cu orice preţ venirea calendaristică a primăverii.
Ea se născuse într-un an bisect, chiar în ziua de 29 febru
a rie! De aceea nu putea sărbători dezg heţul,
redeşteptarea la viaţă a naturii, intrarea fiinţei sale în
primăvară decât din patru în patru ani, când îşi serba
ziua de naştere. De aceea avea sentimentul confuz că n u
păşeşte î n ritm cu timpul său. Pentru ea, anul devenea
de patru ori mai lung decât pentru ceilalţi, având 1 461
de zile (265 x 4 + 1 ), în care 1 reprezenta ziua ei de
nastere, 29 februarie. Asa încât, atunci când fratele său
m a i mic, născut în urm a ei c u câţiva ani, împlinise
douăzeci de primăveri, ei, care era cu patru ani mai Îr.l
vârstă, nu i se recunoşteau decât şase ani, era îmbrăcată
ca o fetiţă, purta tunde în păr şi era îmboldită să se joace
în continuare cu păpuşile, deşi de mult nu mai simţea
nici o atracţie pentru astfel de "jocuri". Ea intuia că
prezentul îi e împotrivă, iar viitorul, lipsit de speranţă,
căci în ziua când i se va recunoaşte vârsta de acum a
fratelui său, îngăduindu-i-se să-şi aleagă un mire, ea va fi
de fapt de vârsta străbunicii sale, trecută de optzeci de
ani, sau, cine ştie, doar o legendă.
Nu îmi mai amintesc cum se termina această ciudată
poveste; poate că un sunet de clopot, vestind recreaţia,
i-a întrerupt firul, dar realizez abia acum că anul 1 944 a
fost un an bisect, iar pentru Sebastian prelungirea cu încă
o zi a IERN I I care se apropia de sfârşit căpăta proporţii de
coşmar.
·

Tmi amintesc că într-o dimineaţă însorită, vestind o
primăvară timpu rie, "misteriosul" profesor de limba
română a intrat în clasă, a lăsat catalogul pe catedră şi a
deschis larg ferestrele. In clipa aceea, cu toţii am simţit că
scăpasem de un posibil extemporal. (Avea obiceiul să dea
extemporale dese, în care ne punea să povestim tot felul
de întâmplări, mai mult sau mai puţin obişnuite, legate
de existenţa noastră de zi cu zi.)
..

Valeriu Moisescu

Fragment dintr-o comunicare ce urma să fie ţinută la Muzeul Literaturii Române, "Rotonda Scriitorilor", în ziua de 1 3
noiembrie 1 987, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la naşterea lui Mihail Sebastian.

*
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"Noroc cu

ccsfânta nimereală,,"
I l uzia com 1ca, m onta rea

l u i Alexa ndru Da rie, a fost,
pe b u n ă d re ptate, premi
ată d e U N ITER c u d i s
tincţia "spectaco l u l a n u
l u i " (teat ra l ) 1 999-2000.
Pe Dori na C h i riac o cu
n oa şte m u ltă l u m e d i n
'Te rm i n u s Paradis", fi l m u l
l u i Lucia n P i ntil ie, prezen
tat l a Veneţia.

m 26 de ani, sunt Vărsător.
Sunt bucureşteancă. Am intrat
"din prima" la Institut. Am
absolvit la clasa profesorilor Sanda
Manu, Gheorghe Visu şi Florin Anton.
Tn 1 995, m-am prezentat la concursul
de la Teatrul de Comedie şi, de atunci,
joc aici. S-a scris despre mine că am
"prestaţii" deosebite în roluri mici.
Jucasem prea puţin ca să îmi permit
să sper la rolul din ''Terminus Paradis".
Eram convinsă că n-o să fac film, aşa
mi s-a spus, că am o faţă prea mobilă
şi, tocml)i de asta, n-am dat nici o
probă de film. Dar voiam foarte mult
să-I cunosc pe Lucian Pintilie şi am
avut noroc cu "sfânta nimereală"!
Există şi regizori care, văzându-te în
roluri mici, îţi oferă o şansă pentru o
partitură im portantă. O dată cu
Pintilie, a fost prima mea întâlnire cu
camera de filmat.

A

Probabil că în urma acestui rol ai
fost distribuită de Alexandru Darie
Nu. Alexandru Darie mă văzuse în
rolul Arcaşului din Lysistrata.

•••

Şi eu cred că ai putea să joci roluri în
travesti.
Am jucat Micul lord, la Teatrul "Ion
Creangă"; făcusem un pariu cu mine
că u n copil se poate "juca" extrem de
sincer, şi mi-a ieşit. Spectacolul m-a
hrănit pentru mult timp de-atunci
încolo. Am avut noroc că au venit

Tu d o r C h i ri l ă :

"Sub semnul

unt bucureştean, născut la 28
mai 1 974, în Gemeni. Am
urmat Liceul "Neculce", l-am
început la o clasă cu profil tehnic şi
l-am terminat la una umanistă. Am
studiat clarinetul la Şcoala de proto
col. Era o alternativă: să mă înscriu în
fanfara şcolii ca să nu recit poezii

S

roluri unul d u pă altul, n-am avut
timp să ajung la depresie.

Ce crezi că ai avut în plus faţă de
atâtea altele care ar fi dorit să joace
la Lucian Pintilie �i la Alexandru
Darie?
Cred că am în plus vreo 1 5 centimetri
în minus! Aceste două întâlniri au
fost crruciale pentru mine. Nu am
crezut niciodată că am ceva în plus,
ci că a m "altceva". N u mă gândesc
mai departe de mâine, ca să nu fiu
dezamăgită. Lucrurile pe care nu pot
să le fac cu profesionalism ... nu le fac
deloc.
Cum te simţi în postura de anti
star?
Mă simt foarte bine cu mine. Ne-am
întrebat între noi: "Ce ne facem dacă
vine, în Teatrul de Comedie, una
înaltă, blondă, frumoasă şi... proastă!?"
Şi am răspuns: "Ce să facem? Mai citim
o carte!"
Eşti mult-invidiata prietenă a
actorului Tudor Chirilă. Cum l-ai
cucerit �i ce planuri aveţi?
Mă consider norocoasă şi nu vreau să
fiu altcumva decât aşa cum sunt.
N-am timp de iubire la modul "bev
erlyhillist", dar îmi asum preţul. N u
n e facem planuri, d a r data viitoare, la
Cannes, ne-am promis să mergem
împreună.

Eclipsei "

"patriotice". Am intrat, din "prima"
la A.T.F., clasa prof. Florin Zam
firescu; m-am pregătit cu M ihaela
Juvara. Tn formaţia "Vama Veche"
cânt din 1 996, când am terminat
facultatea. J ucam în Mireasa mută,
personaj u l Spirt. Apoi n-am mai
repetat nimic, n-a mai a părut ceva
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nou, aşa că am fost fericit când a m
fost distribuit î n Pălăria lui Horaţiu
Mălăele, într-un rol la limita travesti
ului. Puteam să devin vulgar, tocmai
asta era greutatea, să am măsură.
Pălăria a fost urmată de colaborarea
cu Ducu Darie, care mă ştia de mic,
ca pe "copil u l mamei" - larina

�@scenium
•

Demian. lluzia comică a fost cea mai
plăcută experienţă a vieţii mele de
actor; am devenit o adevărată fami
lie, ceva ce găseşti mai rar în teatru,
u nde, de regu l ă, există atâta
dezbinare. Trăim1 într-o sărăcie care
ne face să fim mai răi, dar repetiţiile
la acest spectacol au fost o întâlnire
senzaţională, sub semnul Eclipsei.
N u speram să joc şi am rămas mut
când Ducu m-a chemat. El a văzut
toate spectacolele teatru lui, dar dis
tribuţia a fost fixată foarte târziu.

"Pot

Rolul meu, aparent ingrat, este cel al
unui j une-prim, dar care, datorită lui
Ducu, a reuşit să devină o pată de
culoare. Până la u rmă a ieşit u n anti
j u ne-prim. Am parodiat. S-a în
chegat u n personaj. Rolul acesta îmi
aminteşte de Trupa pe butoaie a lui
Victor Ioan Frunză, în care am j ucat
şi eu, la un moment dat. Sunt anga
jat la Teatrul de Comedie şi cola
borez la Teatrul National, unde am
compus
m uzica
spectacol u l u i
Regele şi cadavru!.
·

Da n i e· l a M i n o i u :

mai mult "

Este una d i ntre cele mai bine cotate actrite tinere de la Teatru l
"Notta ra". Sea mănă cu l rene Papa s, a re � plastică a corpu l u i
foa rte b u n ă ş i o a pa riţie ca re "vorbeşte", chiar atu nci câ nd
actriţa nu rosteşte prea m u lte repl ici. A j ucat în Viforul (reg ia:
A l exa n d ru Da rie), Orfa n u l Zhao (Al. D a b ija), Da Da Da ns
(Theodor-Cristian Popescu). Am rem a rcat-o pri ma dată în rol u l
Ţigăncii d i n Cazui .Gavrilescu (reg ia: Gelu Colceag), câ nd şi-a
făcut debutul pe sce na de l a "Notta ra".
ă bucur că am avut norocul
să lucrez cu regizori impor
tanţi şi n-am ţinut niciodată
să-mi număr replicile. Dar consider că
pot face mai mult. Îmi doresc să mă
întâlnesc cu un regizor care să mă
pună cu adevărat în valoare, să-mi
intuiască temperamentul, să explo
răm împreună calităţile care există
acum în stare latentă în mine. E o

M

N-ai făcut film deloc?
Am jucat într-un fi lm la Viena, care a
fost selectat pentru Festiva l u l de la
Venetia. "Nordrand" se cheamă. Am
vorbit în germană şi am stat trei luni
la Viena pentru ca să filmez doar
douăsprezece zile. Am petrecut un
revelion real, în film, la Viena, cu
600 de oa meni; a m filmat c u
bodyg u a rzi şi a m dormit foarte
mult, la hotel, pentru că eram foarte
obosit.
Ioana Florea

mare şansă faptul că sunt actriţă la
"Nottara"; mi-am dorit asta chiar
înainte de a absolvi ATF-ul, conside
rând că mă potrivesc cel mai bine
acestui colectiv.
Mă interesează şi perioada de di
naintea Institutului...
Cred că şi-a pus o amprentă puternică
pe evoluţia mea faptul că, la 9 ani,
m-am împrietenit cu bibliotecara din
cartier, care mă făcea să-mi petrec
majoritatea după-amiezelor libere în
bibliotecă, lucru care-mi facilita, pe
lângă lecturi, şi întâlni rea cu scriitori şi
cu alti oameni interesanti. E . un
unive rs deosebit şi, treptat: am că
pătat respect pentru carte. Am rămas
până acum cu obsesia colţurilor de
pagină îndoite, fapt pe care îl consi
der o profanare. Biblioteca a fost raiul
copilăriei mele, alături de bicicletă şi
de câinele meu, Rex. Am făcut mereu
parte din lotul "olimpic" al şcolii, la
română şi matematică. Mă implicam
în toate activităţile - cor, "sanitarii pri
cepuţi"... Duc şi acum dorul aşa
ziselor activităţi pioniereşti (adunatul
castanelor în Herăstrău...). N-am fost
niciodată mofturoasă, iar vacanţele
mi le pet'l\eceam în tabere, fiind
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obişnuită de mică să fiu sociabilă,
-comunicativă, să nu fac "fiţe" şi să mă
integrez în colectivitate.
Toate astea m-au ajutat, cred, la
alegerea profesiei de actriţă. La aceas
ta s-a adăugat dorinţa de a găsi o
modalitate "legală" pentru a-mi exte
rioriza sentimentele. Consideram că
scena este acest cadru "legal", unde
poţi da drumul energiilor din tine,
unde poţi descătuşa sentimente pe
care, de cele mai multe ori, în viaţa
particulară, eşti tentat să le cenzurezi.
Cea mai importantă calitate a mea e
că sunt un om pe care te poţi baza.
Am ajuns să mă autoapreciez pentru
asta, mai ales că văd în jurul meu
atâţia oameni care nu se ţin de
cuvânt... Cel mai greu e să fac o
promisiune, dar, când o fac, e ca şi
împlinită.

Ai avut armonie în familie ? Ai fost .
un copil fericit ?
Da, şi tocmai de asta sunt o persoană
echilibrată. Şi datorită prietenilor pe
care i-am avut mereu în jur. Toate
micile înfrângeri m-au călit; am
învăţat să-mi transform eşecurile în
motivaţii pentru viitoarele lupte. Nici
d u pă ce am luat concursul la
"Nottara" n-a fost totul "roz". A urmat
o perioadă de acomodare, când toţi
au fost tentaţi să mă privească cu sus
piciune, dar, în timp, am învăţat că
lucrurile dureroase nu trebuie să te
rănească, ci să te călească. Aştept repet - să fiu distribuită pe măsura
posibilităţilor mele artistice reale,
pentru că trece timpul, trec anii şi
există lucruri pe care numai la vârsta
asta pot să le fac. Iar eu sunt într-o
continuă aşteptare.
I.F.

A l i ce Ba r b :

,,Nu facem
experimente ''
S-a născut la 1 4 februarie 1 963, la H u nedoa ra. Între 1 974
şi 1 982 studiază canto clasic şi pia nul la Liceul de Muzică
din Cluj • Este a bsolventă a specializă rilor Actorie, în
1 993, şi Reg ie Teatru, în 1 997, d i n cad ru l Academiei de
Teatru şi Film "I.L. Ca ragiale", Bucureşti • Semnează reg ia
spectacolelor: Mutter Courage de Bertolt Brecht la
Teatru l Româ n-America n, 1 995; Priveşte înapoi cu manie
de John Osborne la Studioul Casa ndra, Bucu reşti, 1 996;
Cabotinul de John Osborne (exa men de licenţă) la
Teatrul Naţional din Bucureşti, 1 997; Tmpăiaţi-vă iubiţii!
de Teodor Mazi l u, la Teatrul Va lah d i n Giurg i u şi Căsătorie
în stil olandez de Carlo Goldoni la Teatru l de Comedie,
Bucureşti, în stagiu nea 1 997-1 998; Bărbierul din Sevilla
de Bea umarchais la Teatru l de Stat d i n Oradea şi Don
Juan moare ca toţi ceilalţi de Teodor Mazi l u la Theatru m
Mund i, Bucu reşti, în stag iu nea 1 998-1 999; O zi de vară
de Slawomir M rozek, la Com pania OF-OF în cola bora re
cu Teatru l Act, Bucu reşti, în stagiu nea 1 999-2000 • În
prezent, este di rector şi regizor a l Com paniei teatra le
i ndependente OF-OF.
Eşti director al Companiei teatrale
independente OF-OF. Cum s-a
născut ea?
Am înfiinţat compania din dorinţa de a
lucra cu prieteni şi între prieteni. Anul
trecut, Daniel Popescu (cu care am
colaborat foarte mult în studenţie) şi
Ada Navrot, cu care doream să lucrez,
mi-au propus un proiect. Totul era
bine şi frumos, ei găsiseră şi un spon
sor, eu mi-am spart pereţii apartamen
tului ca să avem spaţiu de repetiţii
acasă, însă, curând, am descoperit că
pentru acest proiect nu era loc sufi
cient nici în apartament, nici în sis
temul oficial. 'Din aceste ofuri, s-a
născut ideea înfiinţării unei companii
independente. Numele s-a impus de la
sine: OF-OF.
Rapid, mi-am consultat prietenii şi am
alcătuit lista celor zece membri fonda
tori: Alice Barb (regizor), George
lvaşcu, Ada Navrot, Daniel Popescu,
Delia Nartea, Liviu Lucaci, Claudia
Negroiu, Marius Gâlea (actori), Nagy

'

Robert (tenor), Mădălina Tulinescu
Negrea (secretar literar). Compania are
şi membri colaboratori, aici lista
rămânând deschisă.
Ce mi se pare foarte importat în cazul
nostru este faptul că această com
panie nu s-a născut din frustrările unor
oameni care nu aveau de lucru, cu totii
fiind prinşi în diverse proiecte, în sis
tem; asta ne-a ferit de încrâncenare, de
dorinţa de a demonstra cu orice preţ
că existăm. Noi existam şi înainte, dar
separat. Acum existăm şi împreună.
Ca strategie, am decis realizarea unor
spectacole de teatru de cameră, pe
texte contemporane româneşti şi
străine, cu minimum de scenografie,
jucate în spaţii neconvenţionale, ba
·zate pe cât mai multă actorie şi pe cât
mai puţine artificii regizorale. N u
ne-am propus s ă facem experimente.
Nu încă.
O zi de vară este primul proiect al
Companiei OF-OF?
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O zi de vară a fost realizat în cinci
săptămâni, datorită ajutorului pe care
l-am primit din partea mai multor pri
eteni şi oameni de teatru (Magda
Ştefănescu-Darvari, directoarea Fun
daţiei Societa Club UNESCO, Marcel
lureş, Copel Moscu, Robert Nagy, Dana
lstrate etc.). Cu toţii am adus lucruri
de pe-acasă sau de pe la prieteni,
toată lumea a făcut de toate. De
asemenea, ARCUB a hotărît să spri
jine financiar, cu o sumă importantă,
proiectul nostru. Tuturor le suntem
foarte recunoscători, inclusiv parte
nerilor noştri de viaţă, care ne-au
suportat în toată această perioadă de
agonie şi extaz.
Cum a fost ales acest text?
Repetam cu Daniel Popescu, Ada
Navrot şi Liviu Lucaci proiectul iniţial,
când, din motive obiective, a trebuit să
renunţăm la el. Am căutat în carneţelul
meu de proiecte unul care să li se
potrivească şi mi-am adus aminte de

•

Mroi:ek, de frumuseţea şi profunzimea
acestei tragicomedii. Le-am propus-o,
le-a plăcut, am făcut distribuţia, ne-am
apucat de lucru şi totul a mers strună.

foarte important pentru noi. Dar a fost
o etapă. Acum nu mai simt nevoia să
revolutionez teatrul, simt nevoia să
învăţ m eserie; vreau să devin profe
sionistă, vreau să-nvăţ. legile teatrului,
alea vechi şi prăfuite, ca să le încalc în
cunoştinţă de cauză, mai încolo, dacă
voi simţi nevoia.
Cred în experimentul teatral, cred în
necesitatea lui. Dar nu făcut oriunde,
oricum, oricând şi de către oricine. Cu
adevărat importante şi de oferit pu
blicului sunt doar experimentele regi
zorilor maturi, care au demonstrat ani
de zile că ştiu foarte bine legile pe care
le încalcă sau le schimbă. Celelalte
sunt teribilisme care ascund, de re
gulă, o gravă necunoaştere a meseriei
şi o periculoasă supraapreciere de sine
a celor care încearcă să ascundă acest
lucru. In momentul în care începea
fabulosul experiment numit Trilogia
antică, Andrei Şerban era deja un regi
zor consacrat... Cred că, înainte de
a-ncerca să descoperim teoria relati
vităţii, ar fi bine să-nvăţăm tabla
înmulţirii. Restul e gălăgie.

Tn ceea ce-l priveşte pe Liviu Lucaci,
distribuindu-1 în rolul Neizbut, cred că
l-am ajutat să-şi descopere adevăratul
lui gen, cel de june-prim comic, gen
extrem de dificil şi de care este mare
nevoie în teatru.

Distribuţia este bine alcătuită. Cum
de te-ai gândit, însă, să-I distribui pe
Liviu Lucaci într-un rol tragicomic?
Ca regizor, ce urmăreşti/propui în
Simt o adevărată bucurie să le cer spectacolele pe care le realizezi?
Eu sunt un povestitor, care spune
actorilor şi altceva decât fac ei de obi
cei. Cred în intuiţia mea, care-mi spune poveşti cu tâlc - cu oameni şi despre
că actorii talentaţi pot să joace orice, oameni. Vreau ca poveştile mele să fie
cu condiţia să li se ceară la timp; şi mai coerente, emoţionante şi frumoase.
cred în dorinţa lor de a scoate la iveală Vreau ca proveştile mele să ofere
şi alte faţete ale talentului pe care îl au. bucurie şi speranţă, echilibru, forţă,
Imi place, în primul rând, să lucrez cu armonie. Şi lumină. Vreau lumină. Tn
actorul, şi încă din studenţie am făcut viaţă şi pe scenă.
asemenea distribuiri surprinzătoare
(pentru alţii, nu pentru mine): lui Ce părere ai despre discuţiile din ulti
Daniel Popescu i-am propus, în Mutter ma vreme pe tema teatrului alterna
Courage, un rol de comedie pe care tiv sau experimental?
1-a realizat foarte bine, spre surpriza Tn primul rând, cred că termenii nu
profesorilor, lui George lvaşcu i-am
sunt bine lămuriţi sau, în orice caz,
propus un Jimmy Porter în Priveşte fiecare vorbeşte despre altceva. Tn
înapoi cu mânie, Mircea Albulescu ceea ce priveşte teatrul alternativ sau
uimeşte publicul de trei ani încoace, "teatrul noupreponderent non-ver
cântând şi bătând step pentru prima
bal", dacă pot spune aşa, cred că
oară în cariera lui, în spectacolul teatrul-dans şi-a deschis deja drum în
Cabotinul de la TNB, spectacol în care România cu spectacole foa rte fruIleana Stana Ionescu creează mo . moase (Dama cu camelii, DaDaDans,
mente de cea mai autentică şi sfâ Toujours l'amour). În ceea ce priveşte
teatrul experimental, confuzia e totală.
şietoare dramă.
Din câte ştiu eu, în orice domeniu,
experimentele (care, de altfel, sunt
foarte importante) se fac în labora
toare bine închise (adică în spaţii spe
ciale) şi cu voluntari. Nu în public, şi nu
pe banii lui. Sau, dacă vrem neapărat
public, atunci măcar să-i cerem acor
dul. Regizorul-experimentator să stea
în fiecare seară la intrare şi să-i întrebe
pe potenţialii "cobai": "Stimaţi domni
şi doamne, vreţi să fiţi agresaţi? Vreţi să
fiţi stropiţi? Vreţi să fiţi înjuraţi? Vreţi să
fiţi mânjiţi cu vopsea? Vreţi să fiţi
înecaţi cu fum? Vreţi să vi se spargă
timpanele? Vreţi să fiţi legaţi? Vreţi să
fiţi închişi în cuşti?" etc. Dacă sunt de
acord să şi plătească pentru asta, atunci
experimentul poate să înceapă. Dacă
nu, atunci e mai bine să se sfârşească
înainte de a începe, pentru că, altfel,
publicul acela nu va mai călca multă
vreme prin sălile de teatru.
În ceea ce mă priveşte, mi-am făcut
"experimentele" în şcoală: mi-am
dezbrăcat şi eu actorii în pielea goală,
i-am tăvălit prin noroaie aduse de la
Amara, i-am legat să nu se poată
mişca, i-am pus să fluiere în loc să vor
bească, i-am pus să joace pe întuneric
ca să nu se vadă şi i-am agresat pe pro
fesorii din comisiile de examen cât am
putut.Eram fericiţi, eu şi actorii cu care
lucram, eram entuziasmaţi, ne cre
deam geniali şi eram ferm convinşi că
vom revolutiona teatrul.
A fost bine, a fost interesant, a fost
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Caracteristica spectacolelor tale este
sinteza armonioasă între teatru,
muzică şi dans. Cum priveşti această
interferenţă?
Muzica şi dansul sunt două forme de
exprimare umană, ca şi cuvântul, la
fel de puternice şi la fel de impor
tante. Dacă spectacolul de teatru este
"o părere despre lume şi despre
viaţă", cum nota Grotowski, atunci
înseamnă că regizorul nu mai este de
· multă vreme un "ilustrator" de texte
dramatice, iar actorul nu mai este
doar un simplu "vorbitor'' profesio
nist. Tn economia u n u i spectacol
modern, cuvântul (textul dramatic)
este doar unul dintre materialele cu
care se lucrează. Mai există muzica,
dansul, scenografia, cu formele şi "
culorile ei, lumina şi - deasupra tutu
ror şi slujit de ele - actorul, con
sumându-şi propria fiinţă în toate
felurile, nu doar vorbind. De aceea
îmi plac atât de mult actorii care ştiu
să cânte, să danseze, să facă de toate.
De aceea lucrez în general pe scenarii
şi "îmi permit" să tai din textele prea
lungi, ca să dau timp actorilor să
"joace", căci în teatru, de cel puţin o
jumătate de secol încoace, "a juca" nu
mai înseamnă neapărat "a vorbi".
Ce mă interesează, însă, în cadrul
unui spectacol, este ca aceste trei
forme de manifestare să fie echili
brate şi cât se poate de armonios
împletite, pentru a crea sentimentul
de "frumos". Spectacolele bune sunt
m ulte, dar spectacolele frumoase
sunt rare şi nu cred că teatrul româ
nesc este suprasaturat de aşa ceva.

Am remarcat că folose�ti foarte mult
muzica de operă. De ce?
Sunt o "gurmandă" din acest punct de
vedere. De altfel, eu însămi am studiat
opera în liceu, ca soprană, iar fratele
meu este tenor. Din cele opt specta
cole ale mele de până acum, şapte
poartă semnătura mea la capitolul
ilustraţie muzicală, iar cinci sunt pe
muzică de operă. Singura excepţie o
constituie Cabotinul, pentru care
Dorina Crişan-Rusu a compus o
muzică splendidă.
Ce nu s-a remarcat, însă, este felul în
care folosesc această muzică: comen
tariile mele muzicale nu sunt nişte
"potpuriuri" de arii celebre (cum nota
un distins cronicar). Pentru fiecare
spectacol am folosit - şi folosesc muzica unui singur compozitor, ba
mai mult, o singură operă a unui sin
gur autor. Spre exemplu, la lmpăiaţi-vă
iubiţii! de Teodor Mazilu întreaga ilus
traţie muzicală era din Turandot de
Puccini; Bărbierul din Sevilla de
Beaumarchais era în întregime ilustrat
pe muzica lui Rossini; Căsătoria în stil
olandez de Goldoni se oficiază pe
Carmen de Bizet, iar Don Juan moare
ca toţi ceilalţi de Mazilu este ilustrată
cu muzică din Don Giovanni de
Mozart. Chiar şi unde am folosit alt gen
de muzică, m-am limitat tot la un sin
gur compozitor pentru fiecare specta
col - Prive�te înapoi... a fost în între
gime creat pe muzica lui Tom· Waits,
iar acum, în O zi de vară, se aud doar
tangourile lui Astor Piazzola.
E adevărat că "nuanţele" sunt intere
sante doar pentru publicul care are
cultură muzicală, dar aceste lucruri
conferă spectacolului acurateţe şi uni
tate stilistică, dăruindu-i o notă de rafi
nament şi de frumuseţe la care ţin
foarte mult.
Ţi-a influenţat vreodată publicul con
cepţia despre spectacol, propunerea
regizorală?
Da, tot timpul, şi-am să-ţi explic în ce
mod. Dacă eu sunt un povestitor pro
fesionist �i vreau să captez atenţia
publicului, sunt obligată să ţin cont de
cel puţin trei întrebări: 1 . Oare îl intere
�ează povestea mea? 2. O înţelege? 3.
li place felul în care i-o povestesc?
E ca într-o relatie de iubire: dacă vrei să
fii iubit, trebuie să iubeşti, dacă llrei să
fii respectat, trebuie să respecţi.
Care au fost momentele marcante �i
personalităţile artistice care te-au
ajutat să te na�ti �i să te define�ti ca
om de teatru?
Au fost foarte multe, mulţumesc lui
Dumnezeu, şi mai sunt şi acum. Am
avut norocul să întâlnesc mari profe
sori, mari actori şi mari regizori, atât ca
actriţă cât şi ca regizor, şi mă consider
produsul acestor întâlniri.
Am început prin a mă pregăti pentru

facultate cu Melania Ursu şi Nae
lliescu. Apoi, încă din anul l de Actorie,
ca studentă la clasa profesorului Dem
Rădulescu, de la care am învăţat
enorm, am avut posibilitatea să cola
borez cu doi mari regizori - Cătălina
Buzoianu şi Liviu Ciulei - jucând lângă
marii actori ai Teatrului "Bulandra". Am
învăţat atât de mult de la ei, de parcă
aş mai fi făcut o dată facultatea. Apoi a
urmat secţia de Regie, datorită întâl
nirii cu domnul Liviu Ciulei, care m-a
făcut să descopăr frumuseţea gândirii
regizorale, şi domnului Dem Rădules
cu, care m-a încurajat, primul, să fac
regie.
Au început asistenţele în diverse
teatre, întâlnirea cu Teatrul Naţional
încă din anul III, ieşirile în străinătate,
festivalurile, examenul de licentă la
TNB cu doi actori consacrati: Mirc a Al
bulescu şi llena Stana Ione cu, intrarea
în sistem, întâlnirea cu alţi actori, alte
teatre, alţi oameni... totul a fost impor
tant şi întreg procesul meu de formare
a fost un fel de absorbţie permanentă.
N-a fost deloc uşor, n-a fost nimic idilic,
intrasem foarte târziu în această
meserie şi a trebuit să lupt, cu mine şi
cu ceilalţi, ca să-mi câştig un loc - dar
eu sunt o femeie norocoasă şi i-am
avut mereu lângă mine pe mama, pe
tata şi pe fratele meu, Nagy Robert, iar
de unsprezece ani, acestora li s-a ală
turat şi prietenul meu, George lvaşcu.
Cu ei alături, sunt foarte puternică.

s

e

Ai privit regia ca pe o completare, o
împlinire a actriţei Alice Barb?
Initial, da. Pe u rmă, am realizat,
lucrând, că nu le pot face foarte bine
pe amândouă în acelaşi timp. Şi am
renunţat la actorie.
Dar ai fi tentată să joci din nou?
Depinde. M-ar amuza să joc într-o dis
tribuţie alcătuită numai din regizori,
sub bagheta unui actor sau a unui crit
ic de teatru. Ar fi un "experiment"
interesant, nu crezi?
Probabil. Crezi că un regizor ar trebui
aibă �i pregătire de actor?
Da. Nu cred în regizorul care n-a spus
în viaţa lui două versuri pe scenă,
măcar la grădiniţă, la fel cum nu cred
în antrenorul de fotbal care n-a dat cu
piciorul într-o minge niciodată, măcar
în curtea şcolii. Dar, din câte ştiu eu,
marea majoritate a regizorilor a avut
contact cu actoria, într-un fel sau altul.
Sigur că există şi excepţii.
să

Care sunt proiectele tale pentru anul
acesta? ln sistem �i OF-sistem?
Din luna mai voi începe repetiţiile în
cadrul companiei la un spectacol
inspirat din "La lilieci" de Marin
Sorescu, cu Claudia Negroiu şi Marius
Gâlea, probabil la Teatrul Act. Vom
participa la câteva festivaluri, şi cu asta

se vor încheia primii trei ani ai carierei
mele, un fel de stagiatură în care
mi-am propus să lucrez texte de
comedie. Din toamnă voi intra într-o
altă etapă, cu Amadeus de Peter
Shaffer, Cartofi prăjiţi cu orice de
Arnold Wesker, Artă de Yasmina Reza
şi un spectacol de Mazilu, Cântec
vesel şi ultim (după versurile autoru
lui). Mulţumesc lui Dumnezeu, am de
lucru, sănătoasă să fiu.

Ce reprezintă pentru tine, ca actriţă şi
ca regizor, teatrul, în general, �i pro
cesul creării unui spectacol, în spe
cial?
Intrebarea este extrem de dificilă, mi-o
pun mereu şi niciodată nu reuşesc să-i
dau un răspuns care să mă satisfacă.
Voi încerca să-ţi spun ce cred acum.
Teatrul este o iluzie care, pentru câte
va ceasuri, poate fi mai importantă
decât viaţa însăşi. Este locul în care
oamenii se pot cunoaşte cel mai bine
pe ei înşişi şi pe ceilalţi, aşa cum sunt,
nu aşa cum vor să pară. Este locul în
care visele pot deveni realitate sau
coşmar. Teatrul este o meserie care
poate deveni artă. Teatrul este perfor
manţă. De gând, de trup şi mai ales de
suflet. Teatrul este o bibliotecă de
suflete. De aceea, mai presus de orice,
iubesc actorul care, seară de seară, îşi
rupe o bucăţică din suflet şi o
dăruieşte spectatorilor, pentru că
teatrul este mai mult decât comuni
care, el este cuminecare. De aceea, mai
presus de orice iubesc repetiţiile în
care, zi de zi, sufletul meu se întâlneste
'
cu sufletele actorilor şi se iubesc, şi se
urăsc, şi se caută, şi se descoperă, şi
râd, şi se ceartă, şi se chinuie, şi se
bucură, şi se sfâşie pentru o fărâmă de
lumină. Şi din această trântă a
sufletelor, la capătul tuturor puterilor
şi al tuturor nervilor, ia naştere ceva
unic, irepetabil şi magic - spectacolul.
Bun sau mai puţin bun, inspirat sau
mai puţin inspirat, spectacolul este un
dar pe care ni-l facem unii altora, pen
tru a deveni mai generoşi, mai frumoşi.
Restul (aplauze, cronici, premii, bani
sau glorie) contează mai puţin. Am
început să înţeleg că recompensa nu
se află la capătul ·drumului. Este dru
mul însuşi.

https://biblioteca-digitala.ro

Raluca Hârtu
45

G)

Carnet teatral
londonez/
rimul drum pe care un teatro
man îl face la Londra este,
fireşte, pe urmele lui . Shake
speare. Şi, de câţiva ani, drumurile
chiar te duc în străvechea cetate a
teatrului, în Bankside, pe malul
Tamisei, vizavi de Catedrala Saint Paul.
Acolo, Shakespeare Trust, fondat de
actorul american Sam Wannamaker în
1 970, a reuşit să ducă la bun sfârşit un
amplu complex teatral amplasat în
jurul Teatrului Globe, reconstruit, aces
ta, după proiectele originare ale lui
lnigo Jones, descoperite în 1 969 la
Oxford. Astăzi, în acest spaţiu revigo
rat funcţionează un teatru cu stagiune
estivală permanentă, o expoziţie cu
titlu shakespearian ("Toată lumea e o
scenă") şi un centru de studii pentru
tinerii actori, regizori, dramaturgi.
Teatrul elisab"etan, cu o capacitate de
1 600 de locuri, este în acelaşi timp un
teatru al secolului XXI, pentru că el nu
are o funcţie muzeistică; manifestân
du-se ca un mijloc viu de aducere în
contemporaneitate a experienţei de
clanşate la Globe pe vremea lui
Shakespeare. Acustica excepţională,
dotările tehnice care permit repre
zentaţiilor să se desfăşoare atât la
lumina zilei cât şi la aceea artificială, ca
şi relaţia specială pe care spectatorii o
au, în acest spaţiu, cu scena, au creat
posibilităţi specifice în privinţa cerce
tării prin spectacol a impactului crea
ţiei shakespeariene asupra publicului
de azi, dar şi al unor piese noi, create
pentru această scenă şi menite a-i
exploata potenţialul şi valenţele.

P

Prima stagiune a avut loc în 1 996
(august-septembrie), când s-a pre
zentat comedia Doi tineri din Verona,
cu o distribuţie internaţională. Era, de
fapt, un fel de workshop, din care a
rezultat un spectacol, mutat apoi, pen
tru o săptămână, pe Broadway. În
1 997 stagiunea a durat din mai până la
sfârşitul lui septembrie. A început cu
Henric al V-lea şi Poveste de iarnă şi a
continuat cu alte două piese, de
Thomas Middleton şi, respectiv,
Beaumont si Fletcher.
în 1 998 s-a u jucat Cum vă place şi
Neguţătorul din Veneţia şi alte două
piese, de Thomas Dekker şi, din nou,
Middleton. În 1 999, stagiunea de vară
la Globe a început cu Julius Caesar. Au
urmat Comedia erorilor, Antoniu şi
Cleopatra şi un text contemporan.
Prima piesă scrisă pentru noul Globe,
aparţinând lui Peter Oswald - Stejarul
lui Augustin , a încheiat a treia sta
�iune a teatrului.
In anul 2000 afişul se anunţă îmbo
găţit şi cu alte genuri de spectacol dans şi muzică, de pildă. Sau jazz. Dar,
înainte de orice, pot fi văzute,
începând cu 1 2 mai, Furtuna, cu Va
nessa Redgrave în Prospere, Hamlet,
precum şi o piesă necunoscută până
acum, scrisă de Shakespeare în cola
borare cu John Fletcher. Va mai fi
prezentă la Globe o trupă portugheză,
cu o montare a tragediei Romeo şi
Julieta într-o viziune originală, care
combină mijloacele circului cu ale
commediei dell'arte. Spectacolul este
inclus într-un program internaţional,
-
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conceput pentru a explora impactul
autorului clasic asupra altor culturi ale
lumii. În cadrul aceluiaşi proiect, intitu
lat "Giobe to Globe", au fost organi
zate în anii din urmă suite de câte o
săptămână cu reprezentaţii provenite
din zonele cele mai diferite ale lumii:
un Macbeth interpretat de o trupă
africană Zulu, o Furtună din Cuba şi
un Rege Lear în interpretarea Com
paniei de dans kathakali "Keli".
Stagiunea de spectacole este însoţită,
la Globe, de Şcoala de vară, ce poartă
un generic ghiduş şi inspirat: "In
Shakespeares Shoes" (cum ar veni, '1n
pielea lui Shakespeare"), precum şi de
festivalul consacrat actorului William
Poei, fondatorul, în 1 894, al unei
Societăţi elisabetane menite să cerce
teze condiţiile. scenei shakespeariene.
lată doar câteva dintre preocupările
acestei instituţii de educaţie de pe
lângă Globe. lnedit şi interesant pare şi
proiectul unei serii de mythodrama
workshops, formă nouă de abordare a
temelor principale din piesele lui
Shakespeare, tratate ca mituri şi sim
boluri, în vederea realizării unui dialog
instructiv, stimulat de procedeul interactiv utilizat. (Participanţii sunt invi
taţi să improvizeze pe marginea
ideilor din piesele alese şi a perso
najelor celebre.)
în fine, în acest uriaş complex, cu un
potenţial creator impresionant, unde
tot timpul se întâmplă ceva, poate fi
inclusă, din acest an, şi expoziţia per
manentă "Lumea e o scenă" (de care
am amintit deja), alcătuită după o con-

·

cepţie scenografică şi muzeologică
modernă, îmbinând cu inventivitate
documentul de epocă şi tehnica cea
mai avansată. Tntr-o ambianţă studi
ată, creatoare de atmosferă, vizitatorul
parcurge în paralel istoria fenomenu
lui şi drumul spre performanţă şi spre
răspândire mondială al unei şcoli de
teatru care nu şi-a trădat tradiţia fai
moasă, născută în acest loc. Articolele
sunt expuse cu deosebită grijă pentru
ambient şi, parcurgându-le, simţi cum
străbaţi înainte şi înapoi secolele care
s-au aşternut între începuturile
Teatrului Globe şi prezent. Pentru cei
interesaţi există o informaţie amănun
ţită despre orice, de la structura mate
rialului din care a fost alcătuit aco
perişul vechiului Globe şi până la
tehnicile de scenă folosite de-a lungul
timpului. Sunt săli speciale consacrate
costumului elisabetan, cu expuneri
muzeistice, dar şi cu instructive deta
lieri şi posibilităţi interactive privind
compunerea costumului şi utilizarea
lui. La fel, despre machiajul actorului
elisabetan ori despre instrumentele
specifice şi scara muzicală pe care cân
tau actorii (instrumentele pot fi ascul
tate după plac, la o simplă comandă
manuală). Sau despre efectele spe
ciale din care se alimenta iluzia
scenică, pentru care şi astăzi scena de
la Globe e prevăzută cu trape şi dis
pozitive ascunse. Există, în expoziţia
amplasată în jurul unui arbor.e uriaş,
protejat cu artă de proiectanţi, şi ca
bine special amenajate, în care poţi
asculta, la cerere, sunetul vocii actoru
lui preferat, într-un rol celebru. Există şi
posibilitatea de a utiliza calculatorul
pentru a obţine un text sau o imagine
dorită. Expoziţia foloseşte din belşug
cea mai modernă tehnică, bazată pe
calculator şi pe celulă sensibilă, care
reacţionează la atingere, răspunzând

Ursul

la comenzi prin simpla indicare a
imaginii sau cuvântului-cheie. Am
zăbovit îndelung în faţa unui astfel de
ecran, care mi-a adus-o în faţă pe
Cleopatra shakespeariană şi pe inter
pretul ei, pregătit pentru acest travesti
minuţios elaborat, de la perucă la
accesorii. Specialişti din toate domeni
ile expun, cu exemplificări, adevărate
lecţii despre arta teatrului în vremea
lui Shakespeare. Informaţiile despre
publicul vremii, despre societatea ce
frecventa teatrul, provocând, prin
interesul manifestat, creşterea pro
ducţiei de piese şi spectacole, com
pletează tabloul în privinţa relaţiei
teatrului cu lumea în care s-a născut,
dar şi cu aceea care i-a urmat. Pentru
că expoziţia permanentă de la Globe
ilustrează, în cele din urmă, şi interesul
actual arătat marelui Brit în lume prin
spectacole de referinţă. Un film al
reprezentaţiilor antologice şi al inter
preţilor celebri încheie acest periplu
shakespearian, desăvârşit cu prilejul
celor 400 de ani de la naştere,
sărbătoriţi anul trecut. Am privit cu
atenţie parada imaginilor din filmele şi
spectacolele considerate demne de
gloria numelui lui Shakespeare, de la
Sarah Bernhardt la lan McKellen, de la
Laurence Olivier la Al Pacino, de la Max
Reinhardt la Orson Welles, de la Henry
lrving la Dustin Hoffman. Am văzut
spectacole ruseşti, spectacole de la
Seul, din Israel, Italia, ba chiar şi de la
Riga, ca să nu mai spun de amintitele
trupe africane. Despre România, o sin
gură referire: la spectacolul Timon din
Atena (1 999), la Teatrul Naţional din
Craiova, în regia lui Mihai Măniuţiu.
Mi-am amintit atunci de imperativa
solicitare a Ministerului de Externe,
anul trecut, prin care se cereau
teatrelor fotografii din reprezentaţii
Shakespeare, pentru o anume expo-

de la

ziţie londoneză. Nu se cunoştea exact
scopul. Pe unde or fi acele fotografii
nu se ştie; la Londra n-a ajuns în
expozitie decât una. Să fi fost
selecţio nerii atât de exigenţi? Tn orice
caz, deocamdată, din perspectiva unei
evaluări a contribuţiei la shakespearo
logia mondială, nu prea existăm. Şi e
păcat.

Doina Papp

Răsărit

(trei să ptă m â n i l a Ma lîi Teatr d i n Sa n kt-Pete rs b u rg)
ialectica lui Dodin: calitatea
unui proces e dată de canti
tatea evenimentelor pe care le
reţii în urma acestui proces.
Nu e cam trivial acest postulat al can
tităţii în artă? Lucrăm cu mărimi, nu
cu esenţe? Aşa ne-am deprins, să ne
înţelegem propria cultură ca pe o
întâlnire şi ca pe o sinteză de culturi.
Prin sinteză explicăm, desigur, fi
neţea. Mă cutreieră şi pe mine dialec
tica lui Dodin şi mai ales fiorul ei, căci
fineţea s-ar putea să însemne adese
ori subţirime. Marile culturi se înte
meiază pe cantităţi, sunt neîntre-

D

rupte însumări. Puţin, dar bun ... câtă
blazare se ascunde în spatele acestei
stigme ...
Sentimentul "balşoi" pe care ne
obişnuiserăm să-I avem de fiecare
dată când era pomenit un produs
"made in U.R.S.S.", ori Rusia, ori C.S.I.,
de la celebra drujbă până la robus
teţea înspăimântătoare a ceasurilor
deşteptătoare "Slava", de la marele
roman rusesc până la marea revo
luţie, de la oblomovism la stahano
vism etc., nu este altceva decât com
plexul nostru identitar faţă de o cul
tură a masivităţii şi de drumul parcurs
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până la capăt, cu toată splendoarea şi
cu toate catastrofele lui.
Prea-rafinatul nostru Lev Dodin se
bizuie pe circa 7-9 ani de repe
tiţii/spectacol, 8 sau 48 de ore pe zi,
cu efectivu l complet al teatrului:
actori, asistenţi ai actorilor, asistenţi
de regie, scenograf, asistenţi ai sce
nograful ui, m uzician, dramaturg
(adeseori, chiar regizorul însuşi), co
regraf, profesor de cor, profesor de
vorbire, maestru de balet, corepeti
tor, corp tehnic complet, secretară
personală, bursieri, poligloţi, cu trei
trupe de actori a trei generaţii şi
47
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lumii

şapte-opt etnii intercontinentale în
componenţa trupelor; lipseşte, vai,
un personaj esenţial la noi: sufleorul.
Se foloseşte bandă magnetică atâta
câtă distanţa Bucureşti-Sankt-Peters
burg şi retur, căci toate repetiţiile se
înregistrează, producţia fabricii de
hârtie Buşteni pe şase luni, în caiete
dictando cu însemnări şi consemnări
clipă de clipă; 1 2-20 de ani - exis
tenţa unui spectacol pe afiş (pros
peţime garantată); de două sau trei
ori pe zi scena e ocupată, jucându-se
tot atâtea titluri diferite în aceeaşi zi;
durata spectacolelor, între trei ore şi
două zile (săl i pline, prospeţime
garantată); 1 0-20 de turnee pe an pe
toate continentele (prezenţă neîntre
ruptă la sediu); există un muzeu al
teatrului şi nenumărate variante de a
modifica arhitectura scenei şi, impli
cit, a sălii: o sută de tone de apă pe
scenă la un decor, cine mai ştie câţi
metri cubi de lemn pentru altul, fier
cât pentru reconstrucţia...., bani au
tohtoni puţini, bani europeni mai
mulţi, o cantină cu piroşti şi caşă,
varză şi morcovi pane, pâine neagră,

lj)
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ceai negru, cafea neagră, podea
neagră şi pereţi albi.
Şi pentru că "toate acestea trebuiau
să poarte un nume, un singur nume",
li s-a spus "Malîi Teatr'', adică Teatrul
Mic.
Aşadar, această urieşenie îşi declină
oarecum conditia... O uzină de im
ponderabilitate .'..
Dacă "balşoi" e înghiţit de "malîi",
deducem că aceste cantităţi enorme
nu sunt doar expresia unei structuri
de putere, ci, deopotrivă, a fragi
lităţilor, a căutărilor, a incertitudinilor
trăite organic şi sfâşietor. Teatrul este
o comunitate artistică sacrificială,
care nu îşi permite şi nici nu aspiră la
răgazuri domestice; actorii trăiesc
n umai pentru teatru. Ei istoria o
privesc şi o fac dinlăuntrul actului
artistic. Tulburător: artiştii nu vor să
devină nici directori, nici şefi de sindi
cat. De fapt, sindicatul - "şto eta" într-o
instituţie artistică? Îşi păstrează cu
încăpăţânare condiţia lor ingenuă de
a rtişti. Ai sentimentul că se află în
afara timpului, dar produc timp;
devoţiunea lor e aproape mistică.
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Numai aşa s-a putut crea Demonii,
spectacol de nouă ore; Lev Dodin 1-a
construit în zece ani, acum zece ani,
trecând toţi actorii trupei prin perso
najele dostoievskiene, fără a preciza
distribuţia finală până cu două luni
înainte de data premierei. N-a urmat
nici un "puci". Dimpotrivă, s-a fortifi
cat întreaga comunitate a teatrului,
care a trăit o experienţă artistică pro
fundă, fără să i se garanteze şi deliciul
orgolios al numelui pe afiş. Acest
spectacol este, în acelaşi timp, expre
sia celei mai desăvârşite tradiţii de
teatru rusesc realist si a inovatiilor
'
celor mai surprinzătoare pe care pro
cesul îndelungat al gestaţiei artistice
le-a preluat cu naturaleţe; şi aş putea
spune la fel despre toate spectacolele
văzute pe mica scenă, în mica sală a
Teatrului Mic din Sankt-Petersburg.
în definitiv, fiecare proiect, fiecare zi
de studiu se dedică unui ideal nicio
dată ocultat: CAPODOPERA. Lev
Dodin îşi provoacă partenerii de
fiecare dată sub acelaşi îndemn, al
năzuinţei către capodoperă. Ne-a
comunicat şi nouă, bursierilor U.T.E.,
care l-am urmărit timp de trei săptă
mâni, această temă, cu simplitatea
unei lecţii elementare. Am preluat-o,
desigur, ca pe o temă pentru acasă.
Acasă tocmai erau în curs de des
făşurare vreo câteva conflicte de
muncă între sindicate şi directori.
Aşadar, cantitate, devoţiune, capo
doperă, gest elementar; imaginaţi-vă
nouă regizori europeni în sala de
balet a teatrului din Sankt-Petersburg
făcând două ore pe zi exerciţii de
dans clasic la bară, două ore de vor
bire şi respiraţie, alte două ore de cor
(învăţând cântece religioase ruseşti
pe patru voci), actorie, improvizaţie
de anul l, cum s-ar spune, înainte de a
asista la repetiţiile nesfârşite ale.
maestrului şi a poi la spectacolele
sale. Revoltaţi şi surmenaţi de trata
mentul barbar din prima jumătate a
zilei, pe care, altminteri, corpul artistic
al teatrului îl efectuează zilnic, ne-am
exprimat în câteva rânduri nedu
merirea; morala a venit, desigur, la
sfârşit, ca un răsunător toast al lui
Dodin la banchetul artelm din care ne
înfruptaserăm până la indigestie timp
de trei săptămâni: am fost supuşi la
toate aceste exerciţii de răbdare "ca
să vedeţi cât de imperfecţi sunteţi!"
Acesta e teatrul, acesta e spiritul arte
lor, încă viu şi dramatic în Rusia. Neîn
treruptă însu mare. Conştiinţa nestinsă
a capodoperei. Uimirea mitică a că
ţeluşei Laika străbătând cosmosul.
Şi-atunci, spuneţi-mi, vă rog, despre
ce "detestabilă" tradiţie rusească se
poate vorbi în teatrul nostru ?!
Anca Bradu

•

La aniversare
ste dificilă realizarea unor clasi
ficări după valoare sau "culoare"
a spectacolelor pe care le-am
văzut la Sankt-Petersburg. Las atunci
gândul să-mi trezească imaginile. O
montare cu Caligula, piesa lui Albert
Camus, la Teatrul Lensoviet, în regia lui
luri Butusov, jucată cu minimum de
artificii scenice, bazată pe actor şi pe
frumuseţea replicii, acordate perfect la
timpul prezent. L-am admirat aici pe
Konstantin Habenski, un interpret
tânăr şi talentat, în rolul titular, realizat
cu energie şi dramatism, precum şi pe
un actor de elită al Rusiei, luri Ovsianko,
în rolul Cherea. Un Caligula foarte ru
sesc, în care spectatorii sunt ţinuţi
aproape fără respiraţie până la căderea
cortinei. Pe scena aceluiaşi teatru, am
mai văzut un Goldoni jucat într-o cheie
lirică având inflexiuni cehoviene, cu
pauze lungi şi cu nişte "bădărani"
extrem de fini şi de sensibili. Poate că
regizoarea T. Kazakova a urmărit să
"umanizeze" personajele. Cel mai
mediatizat, probabil, spectacol al
Teatrului Lensoviet, laureat al premiu
lui "Masca de aur" şi nominalizat la
Premiul pentru cel mai bun regizor şi
Premiul criticii şi al teatrologilor _în sta
giu nea 1 997-1 998, este Aşteptându-1
pe Godot, în regia lui luri Butusov. Un
spectacol de actori, unde decorul este
sala de spectacol însăşi, un Be<:kett cu
o încărcătură emoţională excepţională,
dar şi cu hohote de râs stârnite de jon
gleriile actorilor şi de situaţiile extra
scenice pline de umor, admirabil cre
ate de artiştii Mihail Truin, Konstantin
Habenski, Mihail Porecinikov şi Andrei
Zibrov. La . Teatrul de Dramă "A.S.

E

Puşkin", am văzut Poveste de iarnă de
Shakespeare (regia: Alexandr Sme
liakov), într-o construcţie de teatru gen
poveste pentru bunici şi nepoţi, la care
au lipsit destinatarii, iar spectatorii
prezenţi s-au bucurat de ceea ce ar fi
trebuit să vadă odraslele lor. Pe data de
6 martie teatrul 1-a sărbătorit pe regi
zorul Grigori Kozbov cu piesa
Povestea capelmaistrului Johannes
Kreisler, a autorului său şi a iubitei lor
Izabela, o producţie pe tema operelor
lui WA Mozart şi E.T.A. Hoffmann. S-a
jucat cu eleganţă artistică, spectacolul
fiind un exemplu de măiestrie regi
zorală şi actoricească, datorită impro
vizaţiilor oferite de interpreţi, actori cu
o pregătire muzicală şi plastică
deosebită (Natalia Panina, Alexandr
Bargman şi Alexei Devotcenko).
În zona teatrului contemporan rusesc
se înscrie un text de Mihail Uganov,
Romanţa de oraş (sau Coate goale)
oferit de Teatrul Na Liteinom şi care a
dat naştere unei montări cu totul spe
ciale, jucată cu spectatorii pe scenă,
într-un cadru intim. Senzaţia a fost de
repetiţie, mai mult, de improvizaţie, cu
o atmosferă ce suge(a o familie de pri
eteni (actorii au încercat deseori dia
loguri cu publicul, au dansat cu câte o
spectatoare sau chiar au provocat
spectatorii la spus bancuri). La Teatrul
Na Fontanke, cel mai îr.�drăgit de mine,
în montarea regizorului Semion Spivak
(fost student şi ucenic al lui Tovsto
nogov), piesa Tango de Slawomir
Mr&ek, o montare care, din decembrie
1 988, aduce spectatorilor la fiecare
reprezentaţie un parfum de vechi
muzeu polonez reînviat.

�falog

În viaţa teatrală a Petersburgului cel
mai important şi cel mai mediatizat
eveniment al primăverii a fost sărbă
torirea a 80 de ani de la naşterea scri
itorului Feodor Abramov, la Malîi Teatr,
cu Fraţi şi surori, dramatizare după
romanul său cu acelaşi nume, în regia
lui Lev Dodin. Tot la această mani
festare s-au celebrat şi 15 ani de la pre
miera spectacolului, eveniment ce s-a
transformat într-un adevărat praznic
rusesc. Fraţi şi surori a făcut carieră
mondială şi reprezintă pentru oamenii
de teatru, atât ruşi cât şi străini, un
reper despre ce înseamnă să faci teatru
de valoare. Lucrul a început în 1 976,
când majoritatea actorilor erau încă
studenţi la Institutul de Teatru din
Sankt-Petersburg la clasa profesorului
Lev Dodin. Premiera studenţească din
1 978, la teatrul facultătii,
' a avut un
mare ecou. În 1 984, au început repe
tiţiile la Malîi Teatr, iar premiera oficială
a avut loc în mai 1 985. lntâlniri şi des
părţiri se intitulează primul spectacol
al dilogiei şi durează trei ore, iar cel de
al doilea, Drumul Petersburgului
Qucat după o pauză de circa o oră şi
jumătate), durează trei ore şi cinci
sprezece minute. N-am găsit bilet cu
loc, dar am sperat că va renunţa cineva
după primele trei ceasuri. Nu a fost să
fie aşa. Cu toate astea, aş mai fi putut
.sta în picioare la încă o a treia sau a
patra parte. Şase ore curg ca şase
minute, la fel ca apa Nevei, şi regreţi că
mâine nu îl mai poţi revedea... Un spec
tacol-şcoală, lecţie de istorie, peda
gogie şi măiestrie.

Alexandru Bourean u

To ny B u tte rfi e l d :

"Televiziunea

şi filmul
acapareaza talentele actoricesti-''
�

�

Tony Butterfleld are 35 de ani
de experienţă în teatru. A fost
conferenţiar la Colegiul Cui
ham din Oxfordshire şi consili
er d ramatic la teatre din Suf
folk şi Oxfordsh i re. A scris li bre
tele a trei m usicaluri.

Pentru început, aş dori să ne vorbiţi
despre activitatea dumneavoastră
legată de teatrul englezesc.
Am lucrat ca profesor de liceu până
în anul 1 956, ulterior m-am dus la
Şcoala de Teatru de la Londra,
deoarece era nevoie în acea perioadă
de un număr mai mare de profesori-

îndrumători. Am reuşit să ajung ast
fel la Şcoala Centrală, o şcoală foarte
bună, de altfel (sunt vreo două-trei
şcoli de acest calibru în Marea
Britanie, printre care şi Royal British
Academy). Mulţi actori celebri au
predat acolo. Iniţial, am lucrat la un
curs pentru profesori de artă drama-
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tică în sistemul de predare din şcoli.
Acesta a fost începutul interesului
meu pentru acest domeniu. Sigur,
mă mai ocupasem de teatru şi
înainte de asta, avusesem de-a face
cu această artă de la o vârstă foarte
fragedă - am debutat pe la vreo 8
ani! O fetiţă de 5 ani, cu care juca m în
acea piesă, stătea pe scenă vizavi de
mine. Ne-am înd răgostit u n u l de
altul...

străină. Nu ştiu alt colţ al lumii în care
se mai întâmplă acest lucru. Sunt
nişte copii extraordinari, foarte
receptivi şi bine motivaţi.

Ce ne puteţi spune despre dra
maturgia şi teatrul englez contem
poran, despre noile tendinţe?
Nu foarte m u lte. Suntem într-o
perioadă destul de "liniştită", dacă se
poate spune aşa. Am avut o activitate
susţinută în anii '70-'80. Cred că pen
Aţi venit în România la seminarul tru moment ne aflăm într-o criză de
"Shakespeare-Eminescu". Ce impre inspiraţie. Cei mai buni dramaturgi ai
sii aveţi după cele câteva zile petre noştri sunt, deocamdată, două femei.
cute aici?
' Acesta este u n lucru puţin neo
Consiliul Britanic m-a invitat să vin, bişnuit. Femeile nu s-au "descurcat"
probabil deoarece se ştia că am de-a
prea bine în teatru: 90% dintre
face atât cu sistemul educaţional, cât rolurile shakespeariene sunt mascu
şi cu arta dramatică.
line. O mare cantitate de energie este
Am auzit de acest seminar şi m-am direcţionată dinspre teatru spre tele
hotărît să vin, deşi era ceva nou şi viziune, deoarece acolo câştigu rile
oarecum neobişnuit pentru mine. Mă sunt mari şi sigure. Mi-e teamă că
ocup de obicei de a rta teatrală şi de televiziunea - ca, de altfel, şi filmul legătura ei cu învăţarea unei limbi tinde să acapareze foarte multe ta
străine, de felul în care se poate
lente actoriceşti. Televiziunea prac
însuşi o limbă străină - engleza, în tică un anume gen de artă dramatică,
cazul nostru - prin teatru, într-un
dar acesta nu e teatru adevărat.
mod plăcut şi atractiv. Am descoperit
cu surprindere acest festival-seminar Cum vi s-a părut spectacolul Tou
la care iau parte elevi de liceu care jours l'amour, în regia lui Dan Purle?
studiază engleza ca a doua limbă Am avut ocazia să văd montarea de la

Nume

Mihnea Paraschivescu
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Prenume.
S ex

Teatrul Naţional, lucru care nu mi se
întâmplă prea des în călătoriile mele.
Am văzut un cuplu de actori de
pantomină {noi spunem mimă). Pan
tomima este o tradiţie care nouă ne
cam lipseşte. Tn Anglia avem mimi,
dar nu avem şcoli de pantomimă cum
sunt în Franţa şi în alte ţări de pe con
tinent, unde această formă de teatru
este mai puternic conturată decât în
Marea Britanie. Aceşti actori, pe lângă
faptul că sunt căsătoriţi în viaţa de
toate zilele, formează un cuplu per
fect şi pe scenă. Este un gen de teatru
care presupune să munceşti din greu
pentru a-ţi modela forţa de expresie a
trupului până la acest nivel de disci
plină şi de control, pentru a exprima
a rtă. Este un efort uriaş şi numai când
vezi nişte actori ca aceştia îţi dai
seama ce muncă se ascunde în
spatele fiecărei reprezentaţii. A fost
un spectacol impresionant. Am văzut
mulţi astfel de actori, între care, de
pildă, Jean-Louis Barrault. Aceştia doi
au fost la fel de buni, extrem de
inventivi, te făceau să râzi pentru ca,
în următorul moment, să te emoţio
neze până la lacrimi. Asta este ade
vărata artă a pantomimei.
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