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portret

ata lui Amza Pellea,
Oana, a crescut şi a
devenit o femeie în
toată firea. Şi actriţă. Tră
săturile ezitante ale adoles
centei s-au topit în desenul
energic al unei feminităţi
explicite, toride, copleşite
de excesele pasiunii. Un fel
anume de a asculta vocea
interioară modelează dia
logul intens al Maşei cu
Verşinin (Trei surori); o pre
zenţă poate reală, poate
imaginară motivează drama
lui Caligula; trăirea patetică
a Vetei (0 noapte furtu
noasă) anulează distanţa
socială şi temporală. în cli
matul comediei, este evi
dentă elaborarea, talentul
de a construi expresiv, de a
folosi toate accentele trans
mise de tradiţie pentru
prezentul inedit al perso
najului.
în ipostază managerială, pe
teritoriul asumării expe
rienţei artistice, Oana Pellea
se avântă curajos în explo
rarea posibilităţilor oferite
de nisipurile mişcătoare ale
proiectelor teatrale. Miste
rului prezenţei scenice i se
adaugă discursul explicit,
poate şi necesar, ag resiv.
Combinaţia nu este lipsită
de riscuri şi, probabil, actriţa
va suferi din cauza mana
gerului. La maturitate, Oana
Pellea adaugă feminităţii
dimensiunea luptătoarei.
Când în partea întâi a spec
tacolului imblânzirea scor
piei intră în scenă agitând o
puşcă, efectul depăşeşte
semnificaţia rolului. Obiec
tul de recuzită teatrală s-ar
potrivi interviurilor din viaţa
reală. Nemulţumiţii aşteap
tă îmblânzirea din partea a
doua.

F

Magdalena Boian g i u
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Febra
festivalurilor
ici canicula, nici seceta, nici penuria materială, nici tărăboiul financiar, nici arşiţa electorală nu au
putut să topească, să dizolve, să pulverizeze elanul festivalier, iar cei care au reuşit să înfrunte vitre
gia şi ostilitatea vremii şi a vremurilor, să-şi impună dorinţa şi voinţa de a produce festivaluri, le-au
produs. Dar pentru asta a trebuit să se nască, şi în România, un tip special de producător, de manager,
aşa-numitul director de festival, un om dotat cu simţ strategic, credibilitate, carismă şi cerbicie, apt să vadă
dincolo de propriul nas şi de propriul buzunar, să ceară fără să se umilească, să pretindă fără să jignească,
să înalţe castele din cărţi de joc - fiindcă asta e un festival, un castel din cărţi de joc sui generis -, să adune
în jurul său puteri creative loiale, care să servească şi cauza, crezând că-I servesc numai pe el, şi, în plus, cel
puţin pentru spaţiul nostru carpato-dunărean, să fie niţel nebun, dar cu aparenţa unui ins raţiona"!. Cei care
întrunesc aceste însuşiri sunt, deocamdată, în ceea ce priveşte teatrul, numărabili pe degetele unei singure
mâini. Ei se numesc Constantin Chiriac, directorul Festivalului de la Sibiu, Corneliu Dan Borcia, directorul
Festivalului de la Piatra Neamţ, Emil Boroghină, directorul Festivalului "Shakespeare" de la Craiova, Radu
Macrinici, directorul Festivalului "Atelier" de la Sfântu Gheorghe, Mihai Iancu, directorul "Aitfest" de la
Bistriţa. Acestora li se adaugă alţi câţiva pasionati care au izbutit să construiască un număr de festivaluri
teatrale şi coregrafice la Arad, Timişoara, Oradea Târ u-Mures, Galati la i Cons nta Giur iu Clu'
BucureştL Dintre ei, unii merg ma1 eparte, puţini cedează vicisitudinilor, alţii luptă, cu şanse mai mari sau
....---ma1m1c1.
Festivalurile de teatru constituie un bun prilej de a arăta nu numai cât de grozavi suntem noi, ci şi cât de
grozavi sunt alţii, un prilej, aşadar, de a ne vindeca atât de complexele de inferioritate, cât şi de complexele
de superioritate.
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"Să fii

mereu

V-am văzut, cu vreo douăzeci de ani
în urmă, la Costineşti, în timpul unei
Gale a Tânărului Actor, jucând un
fragment din Tnsemnările unui nebun
de Gogol. Aveaţi, pe atunci, o di
mensiune a interpretării pe care, cu
vremea, pare că aţi pierdut-o şi care
se apropia de acea stare de râsu'
plânsu' nichitiană. Nu era doar come
die; ascundea şi un soi de melancolie,
de tristeţe bine mascată sub zâmbet.
Nu ştiu dacă se poate spune că am
pierdut acea dimensiune, dar, într-a
devăr, am fost pus în situaţia de a juca
personaje comice prin excelenţă şi
asta m-a îndepărtat oarecum de ceea
ce spuneţi dumneavoastră că este "o
stare de râsu'-plânsu"'. Gândiţi-vă câţi
ani au trecut de atunci, vreme în care
s-au rânduit atâtea şi atâtea generaţii
de actori; ceea ce încercasem eu atunci,
au mai făcut şi alţii. Dar aveţi dreptate,
aşa e frumos, să te joci de-a râsu'-plân
su' pe scenă; atunci când lumea se
aşteaptă mai pt�ţin, tu să plângi, iar
atunci când în ochii spectatorilor simţi
că abureşte lacrima, să încerci să-i faci
să râdă. Aşa este şi viaţa, de fapt.
Aţi făcut, pe vremea aceea, şi foarte
mult film. Ce v-a îndepărtat de pla
tourile de filmare?

Marian Râlea:
A

1n

formă"

Nimic altceva decât faptul că acum se
fac foarte puţine filme. O parte dintre
regizorii cu care am lucrat atunci au
părăsit ţara, alţii nu au mai făcut rost
de fonduri. După 1 990, am avut parte
de vreo două roluri, atât. Am păstrat
însă mereu legătura cu teatrul. De fapt,
acesta este viaţa mea. Restul rămâne
un accident.
Aţi devenit, după '90, un fel de
Gulliver în ţara piticilor, cel mai
important personaj al unei emisiuni
pentru copii, realizată de PRO TV. Ce
înseamnă Magicianul pentru cariera
dumneavoastră?
A fost un accident şi faptul că am
devenit Magicianul. Era prin '90, când
făceam o altă emisiune la PRO TV, cam
cum este acum "Bună dimineata", o
emisiune matinală prezentată la sfârşit
de săptămână. Văzându-mă, o pri
etenă, producătorul Ruxandra Ion, m-a
îndemnat să încerc o emisiune pentru
copii. Nu am crezut - şi nu cred nici
acum - că reuşesc să fac ceva impor
tant pentru copii. Nici nu pot spune,
însă, că nu mă interesează o asemenea
muncă. Totuşi, marea mea pasiune ră
mâne scena, iar ceea ce fac eu la tele
viziune înseamnă mai mult o transbor
dare a actului scenic spre acest tărâm.
E o prelungire, nu o rupere de teatru.
În ciuda a ceea ce s-ar putea crede,
copilul poate fi un spectator mai difi
cil decât omul matur, prin însuşi fap
tul că refuză falsitatea, minciuna, con
trafacerea. Este un spectator sau un
partener sincer, aşteptând aceeaşi
sinceritate/implicare din partea ce
lorlalţi. Dacă nu aţi iubi copiii, credeţi
că aceştia v-ar ieşi în întâmpinare?
Nu-mi dau seama. Nu am făcut vr.eun
studiu de psihologie a copilului. Dar,
într-adevăr, am înţeles că trebuie să-i
răspunzi copilului cu aceeasi sinceri
tate de care este şi el în stare. Tnsă,
dacă mă gândesc bine, de o sinceritate
totală avem nevoie şi pe scenă. Un
spectator matur acceptă anumite con
venţii, dar nu cred că acceptă minciu
na. După experienţa acestei emisiuni,
am mai mult decât înainte sentimen
tul că toţi cei care intră într-o sală de
spectacol redevin automat copii, că au
sufletul mai mare, mai generos. În plus,
televiziunea te poate purta spre o
zonă foarte greu de controlat. Con-
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sider că este o nesimţire a mea faptul
că intru, duminică de duminică, nepof
tit, în casa omului.
Aţi avut vreodată sentimentul că per
sonajul creat de dumneavoastră la
televiziune şi-a făcut simţită pre
zenţa pe scenă?
lnconşient, poate. Un spectacol de
teatru implică, evident, şi persoana
fizică a actorului, nu-i aşa? Tntr-adevăr,
au fost repetiţii când mi s-a spus: "Vezi
că acum semeni cu Magicianul!". Dar
eu nu vreau să mă sprijin pe acel per
sonaj. El face parte din mine cum fac şi
celelalte - nu mai mult.
Imaginea creată de televiziune v-a
devenit un aliat în teatru sau, dim
potrivă, v-a dezavantajat, v-a făcut
viaţa mai "grea"?
Mult mai grea. Subliniez, nu am crezut
niciodată că am să ajung în "halul"
ăsta. Este un calvar, preferam să rămân
doar cu teatrul. Să fiu bine inteles: nu
neg părţile frumoase ale muncii de
televiziune. Dar, jucând prin mai multe
teatre, îmi dau seama că sunt repre
zentaţii la care, măcar vreme de câteva
minute, până când spectatorii intră în
convenţie, familiarizându-se cu per
sonajul acelui spectacol, reacţia lor
este legată mai mult de personalitatea
Magicianului. La început, când Magi
cianul lua din ce în ce amploare, mi-a
fost chiar teamă să revin în teatru.
Acum m-am obişnuit.
Să ajungem acum la scenă, pentru că,
se pare, vă este cea mai dragă. V-a
fost greu, v-a fost uşor să ajungeţi la
statutul pe care îl aveţi acum?
Am muncit enorm, dar n-am resimţit
greutatea unei astfel de trude pentru
că efectiv am rămas îndrăgostit de
scenă. Cei care mă cunosc încă de la
absolvire ştiu că şi pe atunci jucam
prin mai multe teatre, în mai multe
oraşe ale ţării. Eram angajat la Ploieşti,
unde-mi făceam stagiatura, asta după
ce trecusem prin Bârlad, unde mi s-a
desfăcut contractul de muncă. Tn
sfârşit, jucam la Bucureşti, la Studioul
Casandra". Asta, vreme de vreo şase
"
ani, considerând că cei patru ani de
facultate nu mi-au fost de ajuns pentru
a învăţa. Am jucat în examene de
regie. Fără a renunţa la naveta prin
ţară, m-am angajat, la un moment dat,

la Teatrul de Comedie. Am jucat ori
unde şi de câte ori am fost solicitat şi
socotesc că am şi fost răsplătit pentru
asta. Prin '87 am luat chiar un premiu
al criticii.
Aţi lucrat pe proiect încă de pe vre
mea aceea.
Nu m-am gândit la asta. Am vrut să joc
şi, mai ales, să nu stau degeaba. Era şi o
formă de rezistenţă această pendulare
între teatre. Atât la Comedie, cât şi la
"Bulandra", mai apoi, am avut parte de
regizori importanţi, de texte valoroase
şi m-am bucurat chiar de posibilitatea
de a ieşi în lume cu spectacolele în
care jucam. Nu am ales şi n-am refuzat
niciodată vreun rol, dar consider că
toate personajele mele reprezintă
lucruri importante pentru mine ca
actor.
Aveţi o personalitate foarte puter
nică. Ce calităţi trebuie să aibă un
regizor ca să vă domine?
Nu cred că se pune problema unei
dominări. Această profesie se poate
face doar în echipă. Problemele, ine
rente unui act de creaţie, pot fi
depăşite numai în măsura în care rea
lizatorii spectacolului cred cu tărie în
validitatea demersului lor. Sigur că,
deseori, regizorul vrea să devină actor,
actorul ar vrea să îl înlocuiască pe regi
zor, dar constată că, pentru asta, nu a
citit atât cât trebuie. Sunt fricţiuni
peste care se trece câtă ·vreme
conştientizezi că teatrul ?parţine unui
colectiv, nu unui individ. In ceea ce mă
priveşte, nu cred că sunt un actor mai
dificil decât alţii, nu am lăsat nicicând
pentru a doua zi o scenă nerezolvată.
In general, cred în ceea ce mi se pro
pune, sunt acaparat de ceea ce trebuie
să înfăptuiesc. Şi atunci lucrurile se
simplifică.
Rămânând încă în această zonă a
posesiei, a dominării ,v-aş întreba: nu
credeţi că veţi intra în proprietatea
lui Mihai Măniuţiu? Privit din afară,
acest important regizor pare a fi şi
extrem de posesiv; şi-a format o
echipă, lucrează doar cu anumiţi
actori . . .
Tn general, toţi regizorii doresc să-şi
alcătuiască o trupă, pornind de la
afinităţi, de la idealurile lor de creaţie.
Având în vedere că eu am lucrat mult
şi cu Dragoş Galgoţiu, şi cu Cătălina
Buzoianu, şi cu Alexandru Darie, nu
cred că se pune problema. Dacă va
avea nevoie de mine mă va mai dis
tribui, dacă nu, nu.
Referindu-ne la colaborarea cu
Alexandru Darie, cred că, în Trei
surori, v-a ajutat să regăsiţi acea
dimensiune tragicomică din dum
neavoastră. Şi în Iluzia comică v-a
domolit oarecum efuziunile ilariante.

Credeţi că aveţi nevoie de cineva
care să vă pondereze, să vă stru
nească?
Tmi vorbiţi despre ceva ce eu cu sigu
rantă am simtit de multe ori, dar nu am
vrut să scot la iveală. Definind un lucru,
rişti să ucizi ce are mai frumos. Tntr-a
devăr, Trei surori a însemnat o expe
rienţă deosebită pentru toţi cei din
echipă·. Un mare text, o distribuţie pe
măsură şi o idee de spectacol foarte
bună.
Vă marchează o asemenea întâlnire
sau o lăsaţi în urmă considerând că
orice revenire poate deteriora un
lucru deja încheiat?
Socotesc că nu trebuie să revenim
asupra unei întâmplări deja trăite.
Spectacolul are viaţa lui proprie şi
orice atingere după ce el a murit poate
să-i distrugă tocmai ideea. El a trăit cât
a trăit, rămâne în noi atât cât rămâne.
Sigur că sunt multe producţii care au
fost scoase de pe afiş înainte de vreme,
nici nu mai contează motivele, dar o
revenire asupra lor nu cred că ar mai fi
de folos nimănui.
Ce a însemnat întâlnirea dumnea
voastră cu SMART-ul şi ce credeţi că
reprezintă acesta în contextul actual
al existenţei teatrelor?
SMART-ul ar trebui să fie o casă de pro
ductie
construit însă o
'
, teatrală. Nu si-a
sală de spectacol pentru că în felul
acesta s-ar fi putut lesne confunda cu
celelalte teatre. Lucrează în regim de
coproducţie cu acestea şi e foarte bine
că se întâmplă aşa.
Vă incomodează un astfel de pa
tronat? Vă îngrădeşte iniţiativa per
sonală?
Nu îngrădeşte nimic, însă în regimul
impus de SMART se lucrează puţin alt
fel. Există un alt ritm de montare, mult
mai alert. Asta presupune să fii perma
nent în formă. Nu se glumeşte cu
nimic, se merge direct la ţintă. Sigur că
eşti sprijinit şi financiar pentru asta.
Poate c-ar trebui să învăţăm cu toţii
câte ceva dintr-o asemenea iniţiativă.
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Mai ales că SMART-ul nu colaborează
cu un singur teatru, ci cu mai multe. De
fapt, cred că reuşeşte să facă şi un fel
de educaţie în domeniul publicitar, al
marketing-ului cultural. Există ade
vărate strategii de lansare a produsului
cultural. Dar pentru asta trebuie avut
în vedere ca şi actorii implicaţi în
proiecte să fie foarte buni.
Să înţeleg că prin apariţia SMART
ului s-a introdus, în domeniul tea
trului, noţiunea de concurenţă reală?
Aşa cred. Un angajament la SMART mă
obligă să-mi păstrez un anumit statut,
care se răsfrânge automat şi asupra
activităţii mele din teatru. Nu ştiu dacă
suntem deja pregătiţi să lucrăm numai
pe proiecte. Cred, mai degrabă, că
SMART-ul trebuie să coexiste cu cele
lalte instituţii teatrale.
Sunteţi o vedetă. Vă simţiţi agresat
de public?
La început m-a surprins reacţia publi
cului, apoi mi-am spus că aşa trebuie
să fie, dar acum mă simt într-adevăr
agresat. Tnsă, dacă ne gândim bine,
trăim într-o lume împărţită în agresori
şi agresaţi. Şi nici nu ştiu cum e mai
bine. Nu mai am, ce-i drept, viaţă per
sonală; simt că aparţin mai mult celor
lalţi. N-am crezut când profesorii mei Amza Pellea şi Marin Moraru - îmi
spuneau ce lesne poţi deveni sclavul
televiziunii. Acum m-am convins că
poate să fie aşa. Totuşi, am câţiva pri
eteni care mă îndură.
Ce simţiţi jucând alături de profe
sorul dumneavoastră?
Când mi s-a propus să joc în O noapte
furtunoasă, am întrebat: "Bine, dar
cine mai joacă?" Mi s-a răspuns: "Marin
Moraru, Gheorghe Dinică, Oana Pellea,
Dorina Lazăr, Marcel lureş . . . " l-am
rugat pe cei de la SMART să întrebe de
cinci ori pe fiecare dintre aceste per
sonalităţi dacă acceptă să joace cu
mine. Nu m-am convins că fac ceea ce
trebuie decât după primele specta
cole, când a venit la mine profesorul
meu, Marin Moraru, şi mi-a spus: "Stai
7
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liniştit, e foarte bine". Şi la Îmblânzi rea
scorpiei a fost la fel. Noi nu avem timp,
la repetiţii, să vorbim. Este o muncă
teribilă cu textul, cu personajul. Acum,
însă, s-a întâmplat altceva. Trecuseră
două săptămâni şi eu nu eram încă în
stare să-i adresez profesorului meu
cuvinte ca "măgarule", "neghiobule",
deşi acestea aparţineau personajului,
nu mie. Sigur că relaţia din scenă este
extraordinară. Nu am simţit nici o clipă
nevoia de a-mi domina partenerul. E o
mare cinste să joc alături de domnia
sa.
Aţi simţit vreo clipă, în timpul. repe
tiţii lor sau în timpul reprezentaţiilor,
ochiul proteguitor al profesorului?

Mereu. La un moment dat chiar îmi
dădea sfaturi. Pe de altă parte, relaţia
scenică este altfel decât cea dintre elev
şi profesor. Acum noi trebuie să ne
îngemănăm jocul, sil ne ajutăm.
Numai împreună pute fil reuşi. Mai ales
într-un cuplu.

Aţi avut eşecuri?
Nu pot spune eu asta. Doar publicul. În
ceea ce mă priveşte, am încercat de
fiecare dată să-mi dau întreaga
măsură. Dacă am reuşit, n-aş putea
spune.
Marinela Ţepuş

���!lrl.L'ăâmpl în teatre ?
Cine are nevoie de

''
,,Andrei Mureşanu ?
e ştiu despre Teatrul "Andrei
Mureşanu" din Sfântu Ghe
orghe e doar din citite si din
povestite. În 1 987, Ceauşescu desco
peră, probabil graţie unei vizite de
' lucru, că într-un oraş locuit predomi
nant de maghiari există doar un teatru
al acestei minorităţi, teatru vechi - pe
atunci - de aproape 50 de ani. Aşa se
justifică apariţia subită a secţiei ro
mâne, din raţiuni de patriotism. Primul
ei director: actorul Constantin Co
drescu. Actori: unii, adunaţi de prin
ţară, alţii, de curând absolvenţi în
Bucureşti (astăzi, nume cunoscute ale
teatrului din capitală: Oana Ştefănescu,
Teodora Mareş, Constantin Cotimanis,
Ionel Mihăilescu) şi Târgu-Mureş. După
1 989, se termină cu patriotismul
impus: în sfârşit liberă, cea mai mare
parte a trupei părăseşte oraşul. Cele
două secţii ale, până nu de mult, sin
gurei instituţii devin două teatre sepa
rate: Teatrul "Andrei Muresanu"
si
,
Teatrul "Tamasi Aran". În 1 992, c l
românesc primeşte un nou director:
proaspătul dramaturg (debutase în
1 99 1 , când fusese premiat pentru
piesa Bibliotecarul, jucată apoi chiar la
Sfântu Gheorghe) Radu Macrinici care,
de îndată, inventează Festivalul
Internaţional de Teatru "Atelier" şi
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Atelierul de Creaţie p entru Studenţii
de la Academiile de Tea tru, proiectat a
avea loc în mijlocul naturii, la Arcuş. De
atunci, anual, pe lângă succesele
teatrului, "Atelier''-ul apare din mar
supiul lui "Andrei Mureşanu". Chiar şi,
sau mai ales, în 2000 când ("nu vom
mai fi copii", spune cântecul), de un an,
Macrinici nu mai este directorul teatru
lui. Dar rămâne "tăticul" festivalului.
Nu am văzut cu ochii filei ce s-a întâm
plat în anii trecuti la "Andrei Mure
şanu". Sunt sigură însil, că de nu ar fi
(fost) de-adevăratelea, nu s-ar povesti:
entuziasmul (devenit un nou patrio
tism), dragul de a (re)face teatru(!), con
vingerea şi confirmarea limpede .că se
poate. S-a demonstrat că (parafrazând
o poezie) porecla poate fi transformată
în renume. Adică, pret:enţa unei ma
jorităţi maghiare în zonă (ea 1-a speriat,
doar, pe Ceauşescu în '87) s-a dovedit
o problemă nesemnificativă atâta timp
cât, în mijlocul ei, s-a născut unul dintre
cele mai novatoare fes tivaluri din ţară.
Mai nou, pe culoarele teatrului din
Sfântu Gheorghe pluteşte un aer de
plecare, ca în actul IV din Livada de
vişini: se aud topoar ele care lovesc
copacii. Cu prilejul alegerilor, în oraş
s-au făcut auzite sugestii privind trans
formarea lui "Andrei Mureşanu"într-un

:
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teatru "de găzduire". Pe de altă parte,
în teatru se vehiculează întrebarea
"Cine se va mai ocupa de noi?", iar
nimeni nu pare a se simţi în siguranţă
sub umbrela, fie ea şi temporară, a
directorului interimar. Ce 1-a determi
nat pe Radu Macrinici să plece de la
conducerea instituţiei (el declară că
"expirarea mandatului interior") îl
priveşte personal. Deşi patriotismul
învăţat la şcoală ne spune că eşti dator
să mori pe baricade, fostul director are
dreptate măcar în aceea că viitorul
Teatrului "Andrei Muresanu" va fi
hotărît de selecţia natural . Dacă, după
opt ani de tratament special, coloana
vertebrală a teatrului se dovedeste
suficient de tare, ea va rezista; dacă �u,
nu. Nostalgiile din clipa de faţă (unele,
înduioşătoare: personalu�, cu excepţii
neglijabile, susţine că pe vremea
"domnului Radu" totul era altfel) sunt
fireşti, dar neconstructive. În locul lor ar
fi binevenite faptele. De exemplu,
rom:lnii ("civili" şi edili) din oraş, dar şi
autorităţile din Bucureşti (vezi Minis
terul Culturii) să-şi arate interesul faţă
de teatrul care ar trebui să-i reprezinte.
Cum, nu prea ştiu, dar love always finds
a way. Iubirea ştie ce are de făcut.

�

Mirona Hărăbor

Piatra Neamt
1

Plăcerea violentei
�

coincidenţă menită să întă
rească panseul cu viaţa care
copiază arta sau viceversa este
că unul dintre subiectele hot ale ştirilor
recente a fost întâmplarea cu două
eleve din Spania care au omorît-o pe a
treia doar pentru a încerca o nouă
experienţă. Asemănător este şi subiec
tul piesei Fun de James Bosley, mon
tată de compatriotul nostru Vlad
Massaci la Theater der Jungen Welt
(Teatrul Lumii Tinere) din Leipzig, Ger
mania. Spectacolul a fost prezent în
festivalul de la Piatra şi n-a şocat deloc
publicul local, obişnuit deja cu textele
unor Bukowski sau Handke. De unde
se deduce că receptarea normală a
unor astfel de teme se poate induce
printr-un repertoriu bine gândit, în
care tendinţele contemporane şi cla
sice, moderne şi postmoderne din
artele spectacolului se împacă foarte
bine. "Focusul american" ales de Victor
Scoradeţ, directorul artistic, şi Cor
neliu-Dan Borcia, directorul teatrului şi
al festivalului, e bine reprezentat de
această poveste din lumea ado
lescenţilor ce calcă pe urmele unor
Bonnie & Clyde, Thelma & Louise sau
ale protagoniştilor din Născuţi ucigaşi.
Da, e vorba despre filme, semn că dra
maturgia contemporană împrumută
nu numai mijloace scenaristice de
structurare a unei piese, dar şi subiecte
cinematografice. Cele două fete din
Fun au probleme de familie, au fost
"abuzate" sexual, au devenit lesbiene
şi, în general, au trecut prin aproape
tot ce înseamnă clişeele negative ale
lumii contemporane - a nu se uita
drogurile. Jucăriile de azi sunt înve
chite şi prăfuite pentru copiii (pre)apo
caliptici. Jocurile pe calculator nu mai
ajung nici ele. Graniţa dintre viaţă şi
moarte pare a fi fost ştearsă de mult în
mentalul colectiv, graţie filmelor, do
cumentarelor, ştirilor noastre·cele de
toate zilele. De ce ar fi de mirare, deci,
ca o pornire veche de când lumea plăcerea violenţei - să îmbrace for
mele ludice ale jocului, ale gratuităţii,
ale crimei de dragul crimei? Plictis,
frustrare, frondă, curiozitate sunt doar
câteva motive pentru a lua viaţa
celuilalt şi tot atâtea posibile conflicte
pentru o piesă. Problemele de con
ştiinţă a la Raskolnikov au dispărut şi
ele de mult, adolescentul generic de
azi fiind prezentat ca o fiinţă ce trăieşte
sub sloganul "have fun" indiferent
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Di n păcate, n-a m putut sta întreaga perioadă l a Festiva l u l i nter
naţional de la Piatra Nea mţ, festiva l ca re se i m p u n e în fiecare a n
pri ntr-o strateg ie coere ntă de selecta re a spectacolelor, racor
dată la tendi nţele cele mai noi şi d iverse ale teatru l u i contem
pora n. Fiind u-mi i m posi bi l să fac o trecere în revistă a celor
întâ m p l ate în cele zece zi le nemţene, m-a m hotă rît să-mi cen
trez comenta ri u l doa r pe u n u l dintre aspectele domina nte în
actua l itatea a rtistică i nternaţiona lă: violenţa, sau, spre exe m p l u ,
plăcerea (i m)pu ră şi sim plă a crimei c a m uză şi subiect a rtistic.

cum. Sugestive sunt şi numele specta
colelor din festivalul nemţean: Bardo
Blues de Liviu Uleia, în regia lui Theo
Herghelegiu (TT Piatra Neamţ); Job
după Raymond Jean, în montarea lui
Radu Afrim (TN Târgu-Mureş), Top
Dogs de elveţianul Urs Widmer, regia:
https://biblioteca-digitala.ro

Harald Demmer (Theater im Bauturm,
Koln). "Focusul american" se extinde în
vestul şi estul Europei cu o subtilitate
(oare?) demnă de invidiat. Altceva? No

comment.

Saviana Stănescu
9
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Bucuria
de a fi
Îmblânzit
reme de aproape trei zile adul
mec aşteptarea nerăbdătoare
care pluteşte în Teatrul Tinere
tului. Eu, personal, îl întâmpin pe
Andrei Şerban la Piatra Neamţ cu
destulă răceală. După ce a părăsit con
ducerea T.N.B., în 1 993, am căpătat
treptat un gust amar, ca după, fie-mi
iertată comparaţia, Revoluţia decem
bristă ori Piaţa Universităţii. Adică: ce
măreţe întâmplări, dar ce păcat că au
fost mai mult sau mai puţin regizate.
Recunosc, cugetând aşa, mă prefac
uitucă. În recycle bin-ui minţii mele (ce
bine au denumit informaticienii acea
memorie a computerului pe care, dacă
o socoteşti inutilă, o retrogradezi la
coşul cu rufe murdare, la capitolul
latenţă) se mai păstrează timpurile tri
logistice, în urma cărora, o bună
perioadă, îmi formasem un tic de
gândire din a folosi termeni ca: schim-
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bare, renunţare la prejudecăţi, deşa
blonare, libertate şi firesc, deschidere a
sufletului şi a minţii, ieşire din pasivi
tate, atenţie, concentrare etc. Cine îi
citeşte cu atenţie recunoaşte frag
mente din discursurile lui Şerban din
primii ani '90. Spun că, până la sosirea
lui la Piatra Neamţ, încerc suficiente
reţineri în ceea ce priveşte autentici
tatea aurei sale de maestru. Nu mai
cred în ea, cea care 1-a înconjurat pe
tot parcursul şederii în România şi care
i-a transformat izgonirea/plecarea de
bunăvoie într-un triumf.
Ciudăţenia apare de îndată ce regi
zorul soseşte în urbe şi încep întâlniriie
între el şi actori: constat cum mi se
schimbă atitudinea. Îmi amintesc.
Hotărît lucru, îmi spun acum, avem
nevoie de modele, iar Şerban pare
născut pentru a deschide direcţii.
A venit să ţină un workshop. Aşadar,
ceva similar cu repetiţiile la Trilogia
antică şi cu atelierul de la Arad. După
amiaza cu actorii lucrează el, iar
dimineaţa - trei dintre foştii săi stu
denţi de la Universitatea Columbia din
New York. Aceştia sunt interpreţi ai
spectacolului Lecţia de Eugen Ionescu
(regizat de românul Niky Wolcz),
montare invitată în festival, o pildă
despre folosul exerciţiilor de încălzire
şi întreţinere, despre cum actoria nu
poate exista fără tehnică şi fără con
trolul perfect al trupului, un poem al
gesturilor mărunte pe care George
Drance, interpretul Profesorului, le
dansează aproape. Participă exclusiv
actorii Teatrului Tineretului. Aşa sună
anunţul. Singura concesie făcută pre
sei e că vom avea o demonstratie a
exerciţiilor De la început ştiu, fă ră să
am voie să verific cu ochii proprii, că, în
vecinătatea mea, acolo unde Şerban
se "închide" cu actorii, ceva se întâm
plă. Se simte o tensiune tăcută, o bolboroseală
fără zgomot.
In curând, mi se arată si ce e dincolo de
ziduri. Mai întâi, antren amentul corpo
rai pe care românii îl învată de la ame
ricani. O modalitate- foa rte solicitantă
fizic- de activare a muşchilor, a minţii

https://biblioteca-digitala.ro

şi a emoţiei, simultan. Cam asta se face
şi în şcoala de teatru autohtonă. Unul
dintre tinerii actori nemteni îmi
explică însă diferenţa dint re "ei" şi
"noi": cu "ei" ştii încotro duc exerciţiile,
de ce le faci aşa, nu altfel, atât şi nu mai
mult.
În ultima dintre cele cinci zile de
workshop cu Andrei Şerban, suntem
invitaţi să vedem ce şi cum s-a lucrat.
Mostre, frânturi, unele reluate special
pentru noi, intruşii (de pildă, "statu
ile": fiecare actor îşi "modelează" cu
temă precisă un coleg, care trebuie să
se lase cât mai flexibil în mâinile lui).
Şerban simte nevoia să accentueze:
"Exerciţiile sunt pentru cei care le
fac", pentru ca relaţia dintre ei să
devină "mai vie, mai trează", ca să li se
deschidă gustul de a le practica şi de
aici înainte. Suntem anunţaţi că- evi
dent - "în condiţii de public" actorilor
le este greu să se concentreze şi că
sunt tentaţi să facă un compromis
periculos: se mişcă şi ca să fie priviţi.
Deşi nu-mi este dedicat nimic, de-a
lungul a peste două ore nu mă plicti
sesc o clipită. Am acces la spectacolul
lucrului cu beţele de bambus care
educă atenţia şi sensibilitatea actoru
lui în raport cu partenerul. Apoi, deşi
aflată pe margine, mă consider, dim
potrivă, inclusă. Sunt în încăpere nu
doar cu prezenţa. Particip. Energiile
eliberate nu mă evită. De câteva ori,
le primesc în plex. Nu mai sunt nici
spectator leneş şi nici actant. Undeva
la mijloc, îndrăznesc să spun, dar mai
ales în interior.
După ce se termină demonstraţia şi
salutările de bun-rămas cu grupul de
tineri, Şerban pleacă spre Bucureşti. E
ultima zi. Văd ceva altfel în ochii lor
(sper să nu fie doar acolo). La con
ferinţa de presă cu şi despre el, artist
român şi american, Andrei Şerban
vorbise, pornind de la Îmblânzirea
scorpiei, despre importanţa "îm
blânzitorilor", adică a celor care te
?jută să fii tu însuţi, care te moşesc.
Imi aduc aminte, din nou, de ple
carea de la Naţional. din '93, de
scrisoarea Leopoldinei Bălănuţă din
"Teatrul azi" (se chema "Dragul meu
Andrei" şi vorbea despre ce a modifi
cat în cariera ei întâlnirea cu regizorul
care a distribuit-o în Livada de vi�ini
şi în Trilogie), de Claudiu Bleonţ care
a venit până la Piatra Neamţ ca să
mai lucreze cu Şerban, despre ce
înseamnă a învăţa să nu fii pasiv,
adică "mort în viaţă". Mă simt iarăşi,
ca acum opt ani, privilegiată.
Niciodată, la întâlnirile cu Şerban, nu
participă exclusiv actorii.
M iron a Hărăbor
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Sibiu

V

In cautarea
alternativei

pre deosebire de anii trecuţi,
cea de-a şaptea ediţie a Fes
tivalului Internaţional de
Teatru de la Sibiu a scos în evidenţă
ofensiva puternică a dansului şi a
muzicii, fie ele integrate în specta
colul de teatru sau prezentate ca o
"replică" menită să impulsioneze dia
logul artelor. Nu întâmplător, pe de o
parte, spectacolul Mozartissimo al
trupei "Oieg Danovski" în coregrafia
lui Gigi Căciuleanu, reprezentaţiile cu
Costumele! şi Toujours l'amour,
semnate de Dan Puric, ori "poemul"
coregrafie cu manifeste virtuţi nara
tiv-cinematografice adus în festival
de artiştii croaţi de la Compania
"Mark Boldin", iar, pe de altă parte,
acel Flamenco al trupei Andreas
Maria Germek, admirabilul "dialog"
dintre ţambal (Marius Mihalache),
percuţie (Ovidiu Lipan Ţăndărică) şi
chitară (Laurenţiu Horja) din specta
colul Teatrului "Gong" sau antrenan
tul "maraton" de muzică irla'ndeză şi
country ce însoţea dansul celor trei
artiste din Canada (Grands Derange
ments) s-au remarcat printre marile
succese ale festivalului. Această rea
litate ne-a determinat să încredinţăm
tiparului câteva mărturisiri despre
alternativa teatrală ale unor perso
nalităţi prezente la Sibiu.
Dan Puric: Cred că însăşi criza limba
jului teatral clasic a determinat a
ceastă fericită contaminare a teatrului
cu dansul şi muzica. Criza a fost per
cepută de actori în chip mai degrabă
intuitiv decât raţional. Eu nu fac pan
tomimă clasică, ci o reconsiderare, o
reformulare a pantomimei în con
diţiile unor asemenea contaminări, pe
care ni le-a dezvăluit de altfel şi acest
festival. Ceea ce până mai ieri putea să
pară un divertisment, în spectacolele
mele devine comunicare dramatică.
Şi, cu cât limbajul este mai inter
naţional, dacă putem spune astfel, cu
atât el devine mai profund şi mai
bogat în conotaţii şi capabil să intere
seze largi categorii de public.
Alexander Hausvater: Pentru mine,
artistul adevărat este un simbol al
inocenţei, iar puritatea lui este aceea
care trebuie să treacă rampa. Cred că
inamicul numărul unu, astăzi, în
teatrul românesc, şi nu numai, este
intelectualismul. Eu nu vreau ca
actorul să înţeleagă în aşa fel încât să
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distrugă inocenţa, misterul, visul.
Cred că dacă în viaţa de toate zilele
noi am înţelege totul, nu am mai
avea o aventură, o relaţie, un copil.
Tendinţele reale de înnoire din
teatru, astăzi, sunt, cred, acelea care,
în opoziţie cu tradiţia intelectualistă,
vizează necunoscutul. Eroul specta
colului meu cu Roberto Zucco săvâr
şeşte crime care nu au motivaţii coe
rente. El omoară pentru un vis, ca o
ît:�trupare a necunoscutului pe care
nu-l înţelegem.
Gigi Căciuleanu: Cred că însuşi acest
festival este o alternativă la mani
festări ce înainte erau sever delimi
tate de graniţe nu o dată artificiale.
Ceea ce fac eu acum, ceea ce mi-am
dorit să fac, poate din prima clipă
când am văzut-o pe scenă pe Miriam
Răducanu într-un dans intitulat
Gândul, poate fi denumit, mai
aproape de adevăr, cu termenul de
"teatru coregrafie". Sigur că actorii de
teatru, în mod obişnuit, cu greu ar
putea atinge performanţele cerute
de un asemenea spectacol. De aceea
lucrez cu artişti din zona artei core
grafice, dar substanţa narativă şi
metaforică a dansului, a reprezen
taţiilor noastre este puternic legată
de semnificaţiile limbajului teatral.
Socotesc că şi în ceea ce priveşte
workshop-urile este nevoie de o
alternativă, pe care aş descifra-o în
unele studii şi spectacole experimen
tale. Nu cred atât de mult în acel soi
de atelier traditional, în care nici eu
nu apuc să fac m are lucru, nici elevii
mei nu apucă să afle ce vreau să le
explic şi să realizăm împreună.
Denis Alber, reprezentantul EurAAm

Bourse, directorul Bursei elveţiene de
spectacole: Ne interesează în mod

deosebit dialogul, multiplicarea con
tactelor dintre festivaluri, promo
varea valorilor artistice din Est, din
România, pe scenele altor burse şi
festivaluri. Ne preocupă, deci, nu
numai manifestările de teatru tradi
ţional, ci şi interferenţele sale cu cele
lalte arte, cum am văzut aici în spec
tacolele lui Dan Puric. O reprezen
taţie ce poate însemna şi ea o alter
nativă la teatrul traditional, cum a
fost aceea realizată, cu doi ani în
urmă, de către Oana Pellea şi Sandu
Gruia, ne-a permis să o programăm
în Elveţia, într-un turneu de douăzeci
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şi cinci de spectacole, şi să o lansăm
şi în cadrul Bursei de spectacole de la
Bruxelles.
Benoît Vitse, directorul Centrului
Cultural francez de la laşi: Nu mai
putem privi separat existenţa teatru
lui, fără a recunoaşte marile beneficii
sub raport expresiv şi emoţional pe
care le aduce într-un festival dialogul
artelor. La laşi, într-un puternic festi
val de dans, am trăit bucuria par
ticipării unor trupe de teatru tinere
ca spirit şi exprimare. lată de ce nu
m-a mirat că aici, la Sibiu, am putut
să aplaud ofensiva muzicii şi a dansu
lui într-un festival de teatru.
Nelson Fernandez, Marea Britanie,

manager, editor al revistei "Visiting
Arts": Sunt familiarizat cu perfor

manţele unor artişti români, fapt
dovedit şi prin aceea că am luat deja,
în festivalurile internaţionale de care
m-am ocupat, unele producţii exce
lente de la Craiova şi Constanţa, ori
spectacolul lui Dan Puric cu Toujours
l'amour. Prezenţa artiştilor din Est
înseamnă o interesantă şi utilă alter
nativă la unele manifestări care
înainte reuneau cu precădere zone
bine delimitate geografic. Pătrun
derea unor trupe şi a unor artişti pe

teatru ori de muzică contemporană
noi invităm şi formaţii de dans mo
dern, astfel încât, atât ca expresie, cât
şi din punct de vedere emoţional,
legăturile dintre aceste forme artis
tice să ni se dezvăluie în multipla lor
complexitate. Este o tendinţă pe care
nu putem s-o eludăm, o alternativă la
formele anchilozate şi monotone de
festival. Faptul s-a verificat şi la Sibiu,
unde noi am prezentat un musical. Tn
plus, am remarcat oportunitatea
conlucrării unor şcoli şi academii de
teatru din România şi S.U.A., în per
spectiva realizării unor coproducţii
cu viitorii noştri actori, de la fa
cultăţile din Sibiu şi Virginia.

scenele din Marea Britanie a fost
benefică pentru ambele părţi. Am
avut ce învăţa unii de la alţii. Sunt
peste trei sute de companii care au
prezentat spectacole în Marea
Britanie. Spectacolele lui Purcărete,
Dan Puric, ale trupei "Danovski"
reprezintă momente fertile şi
înnoitoare în 9cest dialog. Totodată,
dialogurile din cadrul acestor festi
valuri reprezintă şi o alternativă la
structurile artistice osificate din zona
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Ridge Theater Festival" din S.U.A. şi
profesor la Commonwealth Virginia
University: Raportul strâns dintre

teatru, muzică şi dans contemporan
mi se pare simptomatic pentru arta
spectacolului din zilele noastre. De
aceea, chiar şi într-un festival de

-

-

ea de-a VIl-a editie a Festi
valului Internaţional de Teatru
de la Sibiu a fost aşezată sub
semnul alternativelor. Un cuvânt la
modă, dacă mă gândesc bine, mai ales
în limbajul teatral actual (unde - ca să
vezi! - a dobândit şi formă de plural).
Atât de des folosit, în vremea din
urmă, şi cu atâtea înţelesuri!
De ce spun asta? Pentru că se poate .
constata destul de uşor, cel puţin în
România acestui moment, că teatrul
alternativ a apărut nu atât din dorinţa
unor căutări de natură avangardistă,
cât mai ales din nevoia de supra
vieţuire. Tn lipsa unor legi clare care să
stimuleze noile generaţii şi să le dea
libertate de mişcare (mă refer la o lege
a sponsorizării viabilă, la apariţia unor
agenţii de impresariat, a audiţiilor
corecte pentru obţinerea rolurilor),
acestea se văd silite să renunţe la pro
fesie sau să-şi găsească propria for-

C

de influenţă a fostului bloc sovietic,
fapt care înlesneşte afirmarea unor
noi generaţii de manageri, pro
ducători etc.
Bev Appleton, director al trupei "Biue

Aşadar, prin actul artistic, dar şi prin
comentariile unor prestigioşi partici
panţi la reuniunea de la Sibiu, putem
situa festivalul în zona unei "alterna
tive" clare. Iar dacă vorbim despre
rezultate, mai în glumă, mai în serios,
trebuie spus că însuşi teatrul şi-a aflat
aici o neaşteptată "alternativă" prin
tr-un fapt petrecut pe scena vieţii:
căsătoria unui tânăr cuplu de la "Biue
Ridge Theater Festival", oficiată la
Catedrala mitropolitană din Sibiu, în
prezenţa omului de teatru american
Bev Appleton. A fost o prelungire
providenţială a teatrului în viaţă,
când luminile rampei s-au contopit
cu lumina divină.
Ion Parhon

sărac?

mulă de existenţă. Aşa se face că mulţi
dintre regizorii tineri îşi încheagă mici
fundaţii, adună în preajma lor câţiva
juni actori (dornici de a juca roluri mai
importante ori mai puţin conformiste
decât li se oferă în teatrele ai căror
angajaţi sunt) şi realizează împreună
producţii cu mijloace materiale mi
nime, cu decoruri sumare, care au
avantajul că pot fi prezentate oriunde
(în baruri, în pivniţe, pe străzi, dar şi pe
o scenă propriu-zisă, la o adică). Acti
vitatea unor asemenea companii este
sporadică, dar pare, totuşi, a scoate
teatrul românesc dintr-o ciudată în
cremenire (nu neapărat prin inven
tarea unor noi mijloace de expresie,
printr-o "reteatralizare", ci mai mult
prin simpla lor fiinţare).
Gândul constituirii unei manifestări
teatrale de amploare (şi cu o bogată
participare internaţională) în jurul ideii
de teatru alternativ îl socotesc bineve-
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nit (deoarece festivalul sibian are în
compunere şi o Bursă Internaţională
de Spectacole, care ar putea promova
astfel de încercări). Curios este doar
faptul că întregul festival pare să fi
avut (cu voia sau fără de voia organiza
torilor) ca ax principal noţiunea de
sărăcie ca singură accepţiune a ter
menului alternativ(e).
Dar să o luăm metodic.
Dacă am fi avut parte şi de creaţiile
scenice de anvergură ale unor presti
gioase instituţii de stat, care-şi anun
ţaseră iniţial participarea (Teatrul
"Bulandra" cu Hamlet şi cu Turandot,
Teatrul de Comedie cu Iluzia comică,
Teatrul Naţional din Bucureşti cu
Barrymore), s-ar fi putut spune că
organizatorii ne-au aşezat cu grijă atât
în faţa modelului (teatrele de reperto
riu, care, cu sacrificii, reusesc încă să
dea montărilor lor fastul necesar: dis
tribuţii consistente, decorurL ample,
costume scumpe - ce mai încolo
încoace, un teatru care presupune se
rioase cheltuieli), cât şi în faţa alterna
tivei (un teatru făcut, după cum spu
neam, cu mijloace materiale minime
de către mici companii particulare),
urmând ca, la final, să nu ne rămână
decât să alegem ori, eventual, să le
acceptăm coexistenţa. Producţiile
"mari" nemaiapărând, însă, din cine
ştie ce motive, n-am mai putut benefi
cia decât de prezenţa celor "mici",
apartinând cadrului alternativ.
Tn fo nd, spectacolele (multe şi de toate
felurile: teatrale, muzicale, de dans) pe
care le-am văzut se pot împărţi limpe
de în două categorii: 1 ) sărace sub
aspect material, însă bogate în idei, fă
cute cu talent şi profesionalism, după
toate regulile artei: Cum se face de
Roberto Mazzucco, regia: Theo
Herghelegiu (Teatrul Act), Living Like
Victor (Hoipolloi Theatre - Anglia),
Costumele!. , scenariul şi regia: Dan
Puric (Teatrul "Nottara"), Toujours
l'amour, scenariul şi regia: Dan Puric
(T.N.B.), ldiotul, după F.M. Dostoievski,
regia: Andrii Zholdak (coproducţie
Charity Producers' Foundation Ucraina şi Festivalul Internaţional de
Teatru de la Sibiu), Mozartissimo Suite şi pasiuni, scenariul şi coregrafia:
Gigi Căciuleanu (Teatrul de Balet "Oieg
Danovski" din Constanta), Flamenco
Danza-Espaflola, cor egrafia: Beh�n
Cabaiies (Compania Andreas_ Maria
Germek - Germania), un concert cu
Marius Mihalache, şi 2) sărace atât sub
aspect material, cât şi sub cel al ideilor,
încropite, banale: Le constructeur,
Menus Bruits, lmprovisation (Tricot et
Cie. - Franţa), Les gros chagrins de
Georges Courteline, Benoît Vitse,
regia: Benoît Vitse (Teatrul "Samuel
Rosenstock" - Franţa), Copilul divin,
scenariul şi regia: Chris Simion
(Compania de Teatru "D'AIA" ), Aria
spinta de Lenka Flory, Simone San.. .

. .

droni, regia: Lenka Flory (Deja Donne Cehia) etc.
Prin ce s-a deosebit, atât de flagrant,
de pildă, Cum se face
de Copilul
divin? Prin faptul că cel dintâi avea o
viziune regizorală coerentă, fiind
susţinut actoriceşte de către nişte
tineri talentaţi şi entuziaşti, plini de
vervă 'si umor, în vreme ce al doilea nu
părea animat de nici un gând, efortul
actorilor de a interpreta o partitură al
cărei rost nu îl înţelegeau era vizibil,
devenind obositor pentru toţi. Prin
faptul că cel dintâi era plin de viaţă, în
vreme ce al doilea abia de mai
"răsufla".
Prin ce se deosebea ldiotul de Marile
necazuri? Fie şi numai prin felul în care
primul transmitea o uluitoare emoţie,
chiar şi prin tăcerile îndelungi ale acto
rilor, pe când celălalt nu transmitea
nimic, nicicând, .nicicui, rezumându-se
la o stupidă smiorcăială din cauza
căreia pierdeai până şi înţelesul vorbe
lor. De altfel, ldiotul mi se pare a fi
exemplul cel mai potrivit pentru justi
ficarea fiintării, în înaltul înteles al
cuvântului, �1 teatrului sărac. c� câteva
scânduri (folosite în fel şi chip, ca într-un
joc de lego), cu o masă lungă din lemn
negeluit, cu două-trei scaune şi un
candelabru, sprijinindu-se, însă, pe
potenţialul enorm al interpreţilor, regi
zorul a construit un spectacol care
degaja un flux energetic nebănuit.
Textul conferea ritm reprezentaţiei,
cuvintele se topeau într-un soi de delir
mistic. Din tot romanul lui Dostoievski
rămăsese numai un amestec de lumi,
un melanj de patimă şi candoare, de
dragoste şi nefericire.
Părăsind sfera spectacolelor şi ajun
gând la celelalte categorii (Bursă. . . ,
spectacole-lectură) nu putem spune
că am depăşit neapărat faza alternativ
sărac. Cel mult, că am ajuns într-o
zonă sărăcăcioasă de-a binelea. Fai
moasa Bursă Internaţională de Spec
tacole s-a redus la câteva panouri gar
nisite cu afişe şi fotografii, la nişte
monitoare pe care se puteau vedea
mici fragmente din spectacole şi la
câteva pliante. De astă dată, însă,
. . .

prezente au fost tocmai teatrele de
repertoriu şi, pare-mi-se, doar Teatrul
Act dintre cele particulare. Lansarea
revistei "Okean", în spaţiul destinat
Bursei, a animat oarecum atmosfera,
adunând mai multă lume; după acest
eveniment locul a rămas pustiu. Doar
monitoarele transmiteau, fără rost,
imagini.
Cât despre spectacolele-lectură . . .
Iniţiativa m i se pare binevenită în
ideea de a propune spre cunoaştere şi
dezbatere piese foarte noi. O mai mare
atenţie acordată acestei secţiuni ar fi
fost necesară. Aşa, am avut parte de
nişte texte cu calităţi mai mult literare,
dar aproape imposibil de pus în scenă;
cele străine erau traduse prost, lectura
era făcută la prima vedere de către stu
denţii Facultăţii de Teatru a Uni
versităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Cu
atât mai multă seriozitate s-ar fi cuve
nit acordată acestui eveniment cu cât
toate piesele au fost înregistrate de
către o echipă a Teatrului Naţional
Radiofonic şi urmează a fi date pe post.
Nu vreau să fiu maliţioasă. O mani
festare de amploare cum este cea de la
Sibiu nu poate avea numai lucruri
bune şi foarte bune. Sunt, de aseme
nea, conştientă de faptul că ea ser
veşte, în primul rând, imaginii oraşului.
Tn acest context, diversele reprezen
taţii care au împânzit urbea aveau şi
menirea de a crea o atmosferă priel
nică turismului, nu doar de a oferi
delicii estetice oamenilor de teatru. La
acest capitol, iniţiatorii proiectului
merită notă maximă, ca, de fapt, la tot
ceea ce ţine de capitolul organizare. La
cel al calităţii, cred, totuşi, că lucrurile
încă mai trebuie cumpănite. Sărac
alternativ? Pot fi de acord, dar numai
câtă vreme sărac nu înseamnă sărăcie
de idei.
=

=
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Marinela Ţepuş

P.S. l M-am referit numai la spectacole
văzute de mine.
P.S.2 Din cauza absenţei materialelor de
informare, unele date referitoare la
spectacole (numele regizori/ar, ale auto
rilor) lipsesc

Cealaltă realitate
l

An imensul mozaic al Festivalului
lnternaţional de Teatru care cople
şeşte, anual, Sibiul şi-a găsit loc şi o
pietricică oferită spre popas, reflecţie
şi dezbatere publicaţiilor de teatru
din câteva ţări europene. "Câteva"
este, oricât de puţin, parcă prea mult
spus; s-au înfăţişat doar Belgia (prin
editorul - titulatura completă ,e edi
teur diffuseur - Emile Lansman),
Franţa (prin Danielle Dumas, redac
tor-şef la "L'Avant-scene"), Croaţia
(prin Lidija Zozoli, reprezentând, de
fapt, I.T.I. şi UNESCO), Polonia (prin
Roman Pawlowski de la · "Gazeta
Wyborcza", cotidian politic, şi Maryla
Zielinska de la "Didaskalia", o revistă
nouă), Moldova (prin Valentina
Tăzlăuanu de la "Sud-Est") şi, fireşte,
România (prin numeroase persoane
implicate, care direct, care mai pe
ocolite, în editarea de scrieri despre
teatru). Am mai asistat la astfel de
întâlniri, mai cu seamă în străinătate,
şi pot spune că ele sunt, în general,
departe de a te ţine cu sufletul la gură

(şi cu ochii deschişi): după îndelungi
lamentaţii, executate solo ori în grup,
pe tema greutăţilor în care se zbat
revistele de teatru, se ajunge la fru
moase şi complet utopice proiecte
privind (pomenesc la întâmplare)
editarea unei publicaţii continentale
ori chiar planetare pe Internet sau pe
suport clasic, alcătuirea de culegeri
de texte dramatice provenite din
toate ţările şi traduse în toate limbile
respective ş.a.m.d. Reuniunea auto
htonă s-a deosebit în bine (care va să
zică, se poate!) de suratele ei euro
pene mai ambiţioase, propunându-şi
să centreze discuţiile pe tema aleasă
şi de festival ("Alternative") şi ferindu
se cu înţelepciune să se ţină de
această temă atunci când inter
venţiile vorbitorilor porneau (şi
porneau!) să bată alţi câmpi sau alte
şei. Mulţumiri pentru asta i se cuvin
moderatorului, criticul de teatru si
universitarul Marian Popescu, care, î
prima zi (spaţiul de două zile alocat
evenimentului s-a dovedit, în con-

n

text, excedentar), a izbutit să conducă
dialogul multilingv pe felurite poteci,
fără a-l lăsa totuşi să se abată definitiv
de la drumul mare. Am retinut do
rinţa oaspeţilor de a cunoa şte mai
bine teatrul românesc (şi regretul lor
că programul festivalului nu le-a per
mis să-şi satisfacă doleanţa), ne
liniştea cvasi-unanimă legată de con
secinţele nivelatoare, pe plan cultu
ral, ale globalizării şi o (mereu actuală,
în ciuda vechimii subiectului) preocu
pare teoretică privind deosebirea
dintre "teatrul concret" şi "teatrul
abstract". Termenii îi aparţin Lidijei
Zozoli şi ei pot fi reduşi, în ultimă
instanţă, la noţiunile, mai familiare
nouă, de teatru direct şi teatru
metaforic; musafirii au detectat încli
naţia scenei româneşti către al doilea
tip de discurs teatral şi s-au arătat şi
încântaţi, şi intrigaţi de această reali
tate. Fără să ştie că ea se datorează
celeilalte realităţi, din afara teatrului.
Alice Georgescu

Sfâ n tu G heo rg he

A'mooor la o
nuntă Însângerată

oe la

a, amorul, dramele cuplului,
triunghiul conjuga!, micul
lagăr domestico-familial sunt
teme vechi de când lumea, zeii şi
muritorii fiind în aceeaşi măsură pri
zonierii lor. Nu-i prea ingenios deci să
pornesc pe această linie de legătură
între spectacolele din Festivalul de
Teatru "Atelier" de la Sfântu Gheor
ghe; o fac totuşi, dintr-o nevoie pro
babil infantilă de a aborda altfel cele
întâmplate acolo. Nu vreau să
vorbesc despre provocările estetice
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ale atelierului, despre interferenţele
dintre arte şi vechile noi sau noile
vechi tendinţe de hibridizare a dis
cursului teatral. Nu vreau să atrag
atenţia cât de important este un
asemenea festival în care a căuta, a
fora în pământul cvasivirgin al expe
rimentului, a-ţi face o companie pri
vată care să-ţi permită libertatea de
exprimare, a fi tânăr şi neliniştit în
sensul înalt al sintagmei servite de
serial în varianta ei banală, comer
cială, este o nevoie organică şi un
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donquijotism social pentru cei veniţi
aici. Mi-am propus aşadar să vă
povestesc despre dragoste şi felul în
care ea cucereşte scena/subte
rana/holul în cele mai diferite abor
dări regizorale.
Festivalul a debutat cu Marile
necazuri de Georges Courteline
(Teatrul "Samuel Rosenstock" din
Saint-Just en Chaussee - Franta), în
regia lui Benoît Vitse, care a şi j ucat în
travesti alături de Roxane Borgna. O
istorie uşurică şi simpatică despre

desemnată "cea mai bună actriţă".
Năpasta caragialiană, adusă de
Teatrul ''Tomcsa Sandor" din Odor
heiu Secuiesc, n-a fost din cale-afară
de experimentală, dar foarte bine
concepută regizoral de Szab6 K.
lstvan. Theodora Herghelegiu, cre
atoarea Teatrului Inexistent, ne
explică în Cum se face după Ro
berto Mazzucco, cu un umor de zile
mari, cum se face un spectacol pe o
temă eternă: triunghiul amoros. Ga
briel Coveşeanu, Mihai Răzuş, An
toaneta Zaharia şi Mihai Baranga au
extaziat asistenţa, printr-o poftă de
joc şi o energie debordante. Steps de
Horaţiu Mihaiu (Teatrul "Ariel" din
Târgu-Mureş) a primit Premiul Spe
cial al juriului pentru polifonia discur
sului teatral. Un spectacol plasabil în
zona teatrului de animaţie, a teatru
lui vizual, un eseu scenic pe tema
(im)previzibilei călătorii a omului în
lungul drum al vieţii către moarte, cu
staţiile numite dragoste, căsătorie,
naşterea unui copil etc. Şi, în sfârşit,
dar nu cel din urmă ci primul, Nuntă
însângerată, după Federico Garda
Lorca (Ansamblul de dansuri Ha
"
romszek", în regia lui Bocsardi
Laszl6), care a primit Marele Premiu
pentru cel mai bun spectacol. Forţa
degajată de această reprezentaţie
aduce şi induce sălii o tensiune acută,
poate şi datorită excelentei muzici
semnate de Konczei Ărpad, nu numai
ansamblului dirijat cu acurateţe de
Bocsardi Laszl6.
Acestea fiind scrise după o săptă
mână de festival (director: dramatur
gul Radu Macrinici), nu-mi rămâne
decât să închei povestea covăs
neană, spusă doar de amorul artei
(teatrale), de a dumneavoastră
Saviana Stănescu
.•.

cazuri şi necazuri în amor. A urmat
Hikaru Otsubo (specialist în dans
butoh), care a uimit şi anul acesta
asistenţa prin expresivitate corpo
rală, prin jocul de tăceri-muzică,
mişcare-nemişcare cu care ne-a spus
Povestea fetei care îşi u rmăreşte
iubitul în biserică. Compania Vava"
"
din Bucureşti ne-a oferit un spectacol
de dans-teatru în coregrafia şi pe sce
nariul Vavei Ştefănescu şi cu muzica
lui Sorin Romanescu: Orfeu sau
Despre cădere. După care am intrat
direct în lsteriile de familie regizate
de Regos Janos (Teatrul Szkene,
Budapesta), un spectacol naturalist,
jucat doar de bărbaţi, un fel de medi
taţie grav-parodică, agrementată cu
ingrediente groteşti, pe tema vietii
de familie. în însemnări din subt e
rană, după Dostoievski, Vitalie Bichir
se doreşte a fi un autor total, care
semnează regia, dramatizarea şi
scenografia. Mai degrabă s-a remar
cat însă Valentina Popa, o actriţă de o
naturaleţe şi un farmec aparte, care
personifică femeia înger/demon din
viaţa personajului central. Altfel, din
lumea "underground" a rebelilor fără
cauză, a crimelor şi pedepselor, a
angoaselor existenţiale şi a măştilor
verzi-portocalii, a ratărilor şi a senti
mentului inutilităţii vieţii am ieşit cu
greu. Ne-a ajutat şi Conu' leonida
faţă cu reacţi unea, prezentat de
Centrul de Exploatare a Inteligenţeilaşi, care, prin montarea lui Ion
Mânzatu, s-a vrut a fi un pamflet la
adresa societăţii româneşti contem
porane. Miţa (Monia Pricopi) este a
nu se ştie câta nevastă a Conului
(Florin Mircea), fireşte mult mai
tânără, drept care problemele nopţii
"revoluţionare" sunt mai degrabă
datorate frustrărilor şi neputinţelor
de natură sexuală, convertite într-o
mentalitate conservatoare, limitată.

O Safta tânără şi modernă, care cântă
"Liberă la mare...", îi şterge de praf pe
cei doi, sugerând ideea noii generaţii
ce înlocuieşte un tip de inconsistenţă
cu altul. A'mooor după Murray
Schisgal, în regia Mirelei Bucur, la
teatrul-gazdă, ne-a prilejuit revelaţia
unui actor formidabil: Nelu Roman,
care de-abia acum a avut şansa de a
fi remarcat, primind şi Premiul pentru
cel mai bun actor. Job-ul lui Radu
Afrim (Premiul pentru cel mai bun
regizor), după romanul "Cititoarea"
de Raymond Jean, la TN Târgu-Mureş,
ne-a mai descreţit frunţile, pledând
cu umor inteligent şi risipă de inven
tivitate la nivelul imaginarului pentru
seducţia lecturii, plăcerea barthiană
oferită de text. lolanda Dain, inter
preta Contesei de Pazmany, a încân
tat publicul printr-o evoluţie extrem
de bine strunită, pentru care a şi fost

https://biblioteca-digitala.ro

15

�

Viitorul

e

in 1 992, la Sfântu Gheorghe
există un festival de teatru
care se ocupă exclusiv de
mişcarea teatrală offdin România. Ce
mi se pare deosebit de util, cu privire
la Festivalul "Atelier", înfiinţat şi con
dus de Radu Matrinici, este posibili
tatea ca el să stimuleze o mişcare,
după părerea mea încă slab repre
zentată la noi: teatrul experimental,
neconvenţional în materie de con
cepţie sau/şi de spaţiu. "Atelier"-ul ar
trebui să fie oglinda acestei mişcări.
Cum arată ea în anul 2000? Faptul că,
din nouă spectacole, patru nu sunt
produse de regizori (cu studii) este
un simptom. Cu toate că, virtual, el ar
ascunde tendinţa lăudabilă ca
altcineva să spună altceva şi altcum
va, practic, lucrurile stau ... altfel. Nu
ştiu cum e prin alte zări, dar, la noi,
teatrul alternativ începe să se identi
fice, pare-se, cu tentativa unor artişti
de a evada din mortificarea la care au
ajuns instituţiile de stat, rămase fără
fonduri şi programe manageriale
coerente. Teoretic, nu e rău. Totuşi,
văzând montările unora dintre cei
care au încercat... regia cu degetul
(de la picior, în cazul lui Steps de
Horaţiu Mihaiu) nu te poţi bucura
decât de temeritatea proiectelor. Nu
diploma lipseşte, ci o calitate pe care
numai posesorii de talent nativ în
domeniu o detin: măsura (a se vedea,
drept model Nuntă însângerată
după F. Garcia Lorca, pentru ştiinţa
lui Bocsardi Lasz16, adâncită în facul
tate şi nu deprinsă acolo, de a îmbina
aproape perfect cuvântul, dansul,
scenografia, muzica; spectacolul a
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aventură

luat, pe bună dreptate, Marele
Premiu). Sigura producţie care intră
la o atare socoteală este Steps. Ea
confirmă vocaţia de regizor a
scenografului Mihaiu şi mai ales aple
carea lui către zone mai puţin
străbătute: în cazul de faţă, actorii
sunt prezenţi pe scenă doar de la
genunchi în jos. Celelalte montări m-au
convins că, pentru a fi pretendent la
regia de teatru, bunele intenţii şi
curajul nu sunt suficiente. Orfeu sau
Despre cădere (Compania "Vava"
din Bucureşti), un spectacol de Vava
Ştefănescu, ar fi avut nevoie acută de
ochiul unui director de scenă şi nu
doar de cel propriu, de coregraf, fie el
chiar deosebit de sensibil şi inventiv.
Tnsemnări din subterană după F. M.
Dostoievski (Teatrul "Mihai Emi
nescu" din Botoşani) este opera
aproape totală a actorului Vitalie
Bichir, care semnează dramatizarea,
scenografia, regia. Nu am înţeles o
parte din semnele şi soluţiile folosite
(ce era, de pildă, cu măştile verzi .ale
personajelor sau cu icniturile pe care
actorii le emiteau, pe alocuri), însă
nedumerirea mea se ascute mai ales
la capitolul scenariu: stângăciile
(cred, între altele, că unul dintre per
sonaje este de prisos) pe care le-am
remarcat în varianta pentru scenă a
textului mă fac să mă întreb de ce nu
a fost consultat un filolog sau chiar
un dramaturg (unii şi-ar dori, sunt
sigură, măcar să li se ceară sfatul,
dacă nu şi piesele). A'mooor după
Murray Schisgal (Teatrul "Andrei
Mureşanu" din Sfântu Gheorghe) se
datorează dorinţei mărturisite a unei
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actriţe, Mirela Bucur, de a-şi crea sin
gură şansele de manifestare artistică,
dacă ele nu o "vizitează". Producţia
nu e nici mai rea, nici mai bună decât
altele. O clipă, însă: oare ce anume i-a
lipsit Mirelei Bucur de nu a intuit că
decorul, total nefuncţional, mai mult
îi va împiedica decât îi va ajuta pe
actori? Revin la măsură. Te îndeamnă
să fii mai selectiv şi, când nu te pri
cepi, să ceri ajutorul. Tn producerea
spectacolului de teatru, cred mai
curând în asociaţiile de artişti decât
în creatorul unic.
Deşi întâlnirea anuală de la Sfântu
Gheorghe îi este anume dedicată,
experimentul nu izbucneşte cople
şitor, rupând zăgazurile. Poate toc
mai pentru că încă se recurge la el de
nevoie, nu de amorul artei. Atelier
iştii din România sunt numărabili, cu
generozitate, pe degetele a două
mâini (e drept, bine că există şi ei).
Dintre cei care au participat şi au fost
premiaţi la "Atelier", cu ediţiile lui tre
cute cu tot, îi pomenesc pe Horaţiu
Mihaiu (ultimul premiu: pentru
Steps) şi Bogdan Voicu (deşi nu prea
se mai ocupă cu teatrul). Poate fi adă
ugat (cu toate că, iertaţi "jignirea", mi
se pare că stilul lui de teatru
descinde, mai curând, din realism)
Theodor-Cristian Popescu, absent
anul acesta din cauza conflictului de
la "Nottara". Tn teatru-dans, compa
nia "Vava" a Vavei Ştefănescu. Mai
nou, s-au lansat Theodora Herghe
legiu (trei nominalizări pentru Cum
se face după Roberto Mazzucco) şi
Radu Afrim (Premiul pentru cel mai
bun regizor, cu Job, după Raymond
Jean). lată că şase nume epuizează
lista. Să zicem că altele mi-au scăpat.
Dar credeţi că zece "alternativi" fac o
mişcare? Dacă e destul de puternică,
poate că da. De aceea am încredere
în Festivalul "Atelier": sper că va
căpăta atâta greutate încât să ajute,
în timp, la dezinhibarea creatorilor
de teatru din România, mai ales a noii
generaţii (să nu uităm că, pe lângă
festival, Radu Macrinici este şi direc
torul artistic al Atelierului de Creaţie
pentru Studenţii de la Academiile de
Artă, de la Arcuş). Tinerii actori, regi
zori etc. nu vor întârzia să îşi forţeze
spiritul de aventură, mai ales în
situaţia în care li se va plimba pe sub
nas un trofeu cu prestigiu, care să
anunţe un început de carieră.
...

M i rona H ă ră bor

Craiova

Jocuri
de-a
fost o "lungă vară fierbinte" şi
în casa Thaliei. Aceasta s-a
datorat nu atât unor premiere
de la sfârşitul stagiunii, care, potrivit
unui obicei românesc, vor deschide
stagiunea viitoare tot ca... premiere,
cât şirului de festivaluri naţionale şi
internaţionale încheiat prin "Craiova
Shakespeare Festival" (aflat la cea de
a treia ediţie). Manifestarea a trebuit
să lupte din greu cu dificultăţile
financiare, cu temperaturile sufo
cante, cu bâlciul electoral, cu con
curenţa acerbă a "Europenelor" fot
balistice, cu regretul că n-au putut
veni la Craiova polonezii de la
Gdansk, cu Richard al I I I-lea, şi trupa
de la "Bulandra", cu Hamlet al lui
Liviu Ciulei etc. Am simţit plutind în
aer chiar şi o undă vagă de nostalgie
după marile evenimente de pe
această scenă, scenă pe care cel mai
bun director de teatru din ţară, Emil
Boroghină, a hotărît să o părăsească
spre a ieşi la pensie. Căci faptul, aşa
cum susţinea în cuvântul de des
chidere şi actorul Radu Beligan, s-ar
putea să coincidă cu dispariţia unora
dintre iniţiativele şi manifestările de
cert prestigiu ale Naţionalului cra
iovean.

A

Shakespeare
În prima seară am urmărit spectacolul
craiovenilor cu Timon din Atena, în
regia lui Mihai Măniuţiu, prilej de
reîntâlnire cu câţiva actori admirabili,
în frunte cu Ilie Gheorghe şi Valer
Dellakeza. În cea de-a doua seară am
văzut spectacolul Teatrului Naţional
din Târgu-Mureş cu Macbeth, în regia
lui Ştefan lordănescu, într-o formă
superioară aceleia arătate în turneul
din Capitală. Pata de culoare a festi
valului a constituit-o reprezentaţia cu
Visul unei nopţi de vară, în adaptarea
scenică, regia şi coregrafia lui Beatrice
Bleonţ, care s-a jucat la miezul nopţii,
în părculeţul din spatele teatrului.
Prezentat sub egida Festivalului de
vară de la Zsambek, unde a fost
pregătit şi a avut premiera, acest spec
tacol reuneşte actori maghiari şi
români, cărora li se adaugă, cu vădit
profesionalism, evoluţia balerinei
Simona Matei, aflată acum cu contract
la Roma. Chiar dacă nu toate probele
de inventivitate şi fantezie ale regi
zoarei reuşesc să convingă, iar unele
momente riscă să se transforme în
spectacole independente în raport cu
textul, trebuie spus că reprezentaţia a
încântat adeseori prin exuberanţă,
vioiciune a spiritului şi umor,
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dezvăluind calităţile bine valorificate
ale unor interpreţi ca Ban Janos,
Nicolae Poghirc, Dorel Vişan, George
Călin, T6th J6zsef, Szofi Szamori,
Claudiu Bleont, Rodica Mandache.
Aşteptat cu vi u interes, mai ales de
către publicul tânăr, spectacolul cu
Jocul de-a Shakespeare, realizat de
Ioan Tugearu (Teatrul Naţional din
Bucureşti şi SMARD. a cules entuzi
aste aprecieri şi aici, la Craiova, semn
că Răzvan Mazilu se află acum la o
înaltă cotă de preţuire. În absenţa
unor spectacole rămase în proiect,
spectatorilor li s-a oferit putinţa de a
vedea pe casetă video Regele Lear, cu
Paul Scofield în rolul titular, şi, în sala
de cinematograf, Shakespeare i n
Love. Dimineţile a u fost consacrate
unor ateliere de critică animate de
către cei câţiva studenţi la Teatrologie
(U.A.T.C.). Prezenţa criticului britanic
John Elsom, preşedintele de onoare
al A.I.C.T., ca şi lansarea unor volume
de teatru şi despre teatru ne-au
reamintit vremurile când întâlnirile
sărbătoreşti şi culturale din acest
teatru se transformau în veritabile
spectacole intelectuale...
Ion Parhon

�Qeet�m entar

Scor la pauză
sau Soţ u l păcălit
de la Teatrul "

Criza sau sca n d a l u l de la "Notta ra " n u s-a încheiat: pri n n u m i rea
u nei conduce ri i nteri m a re, s-a p re l u ngi t, doa r, cu fo rme leg a le.
Nu s-a u d iscutat revendică ri l e, nu s-a aflat dacă trupa s-a
despărţit de fosta conducere , acu m s u spendată, d i n ca uza
d ife rentelor de vizi u ne a rtistică sau d i n ca uza d iferente lor în
proced e u l de ca lcu l a l chi ri i lor.
'

'

-au aruncat vorbe grele, s-a
ajuns la situaţii fără precedent
(suspendarea spectacolelor),
s-a constatat că legea nu poate fi de
nici un ajutor, iar autorităţile nu au
autoritate. E ca si cum am fi într-o
pauză de meci; di H nu e exclusă posi
bilitatea ca, la reluare, arbitrul să fie
înlocuit, regulamentul să se modifice
şi porţile să fie în cu totul altă parte. A
fost un imens consum de energie a
cărui singură învăţătură ar trebui să
fie spaima de haosul generat de
impulsuri.
Totul a început cu un fapt divers:
comerciantul turc, posesor al unui
contract de închiriere pentru un
spaţiu comercial al teatrului, a pus la
dispoziţia Parchetului, dar şi a acto
rilor, o înregistrare din care reieşea
cum cei doi directori (Vlad Rădescu şi
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Stelian Nistor) au condiţionat prelun
girea înţelegerii de primirea unei
importante sume în dolari. Toate
nemulţumirile - şi nu erau puţine acumulate în colectiv au răbufnit, iar
actorii au cerut demisia conducerii.
In caz contrar, nu vor mai juca.
Conducerea n-a demisionat, ei n-au
rnai jucat. A început, în centrul
Bu cureştiului, un război al comuni
catelor, al apelurilor şi al conferin
telor de presă, al scrisorilor deschise,
au intrat în joc emisiunile televizate,
au fost audienţe colective la Primărie
şi marşuri la ambasade. Dovada
fol oaselor necuvenite nu era decât
expresia bănească a unui mod abu
ziv şi arogant de a conduce destinele
artistice ale teatrului; au spus artiştii
revoltaţi. Directorii susţineau că pre
tinsa dovadă nu este decât o ma-
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"
Nottara
nipulare asupra căreia se va rosti
Justiţia; în spatele ei se află interesele
altor deţinători de spaţii comerciale
(întâmplător, artişti), dar şi solidari
tatea mediocrităţilor faţă de condi
ţiile de concurenţă create de o con
ducere novatoare. Era evident că
directorilor nici prin cap nu le dădea
să demisioneze şi colectivul nu s-ar fi
mulţumit cu mai puţin.
Primăria a lăsat ca acest conflict să
evolueze dincolo de orice limite
rezonabile şi aşa-zisa ei neutralitate a
favorizat şi abuzurile, şi ilegalităţile
comise de ambele părţi. Situaţii'.� nu
influenţa integrarea europeană a
României şi nici nu putea amâna
admiterea în NATO, dar a fost un
simptom semnificativ pentru boala
indusă de pălăvrăgeala despre re
formă, în absenta
' oricărui efort de
schimbare.
După aproape două luni de răz
meriţă, cei doi directori contestaţi au
fost suspendaţi şi a fost numită o
echipă interimară, alcătuită din regi
zorul Nicolae Scarlat (director la
ARCUB) şi Tania Filip, actriţă la
Teatrul "Nottara", debutantă în regie,
activă în formularea revendicărilor
colective. De fapt, s-a pus un paravan
care a mascat conflictul, fără a-1 rezol
va.
E 1 5 iunie, temperatura la ora amiezii
e de 37 de grade Celsius. La Teatrul
"Nottara", în cabinetul directorului,
funcţionează instalaţia de aer
·condiţionat şi se poate respira. Pe
sub ferestre trec coloanele unei mari
manifestaţii sindicale. Vară româ
nească. După aproape două luni de
conflict deschis, timp în care nu s-a
jucat, în cele două săli ale teatrului
pot fi văzute spectacole.

Despărţirea
de trecut
Am vrut să aflu cum se concretizează
interimatul Nicoale Scarlat. "Starea

prelungită de criză a instituţiei m-a
pus în faţa unor probleme neobiş
.
nuite; unele, neplăcute. In cei 40 de
ani de când exist în teatru, nu-mi
amintesc de o criză de asemenea
proporţii. La Craiova, unde mi-am
început meseria, un actor mi-a expli
cat că în teatru nu se fac revoluţii:
spiritele se aprind, se încing, dar în
faţa uşii directorului ajunge un sin
gur om. Revoluţia noastră din '89 cu sau fără ghilimele - a schimbat
situaţia: în teatru s-a produs o revo
luţie, a ajuns toată lumea la uşa
directorului, dar nu se poate vorbi de
reuşită. E o victorie a la Pyrrhus.
Conflicte nu sunt numai la «Nottara»,
ele au fost şi în alte părţi şi mocnesc
şi în alte teatre, fie că sunt Naţionale,
fie că sunt în subordonare locală. Şi
probabil că vor mai fi, câtă vreme nu
?e pune de acord legislaţia cu viaţa.
In condiţiile de sărăcie ale bugetelor
de austeritate, structura socialistă,
comunistă, moştenită a teatrelor de
repertoriu nu mai este adecvată.
Evident, mi-a fost imposibil să rezolv
din prima zi, aşa cum au sperat anga
jaţii teatrului, miile de probleme
urgente care au precedat criza şi au
însoţit-o. Prima decizie a fost infir
marea deciziilor anterioare de des
facere a contractelor de muncă, de
penalizare, de desfacere a con
tractelor de muncă ale angajaţilor
prin cumul - actori importanţi: Era
condiţia necesară pentru dezamor
sarea situaţiei. Am anulat deciziile
abuzive, expresie a subiectivităţii şi a
neputinţei de a gestiona criza. De
ambele părţi, veninul se afla la cote
neobişnuit de mari, chiar şi pentru
un teatru. E numai un simptom ge
nerat de absenta reformei; ea trebuie
gândită, anunţată, fiecare trebuie să
fie conştient şi să-şi aprecieze şanse
le. În spatele acestui conflict se profi
lau două mari pericole. Primul era cel
de a crea precedentul unei instituţii
publice - oricare ar fi ea - forţată la
un moment dat să-şi schimbe condu
cerea pentru că aşa vor salariaţii. Un
vis frumos de pe vremea şedinţelor
sindicale şi de partid. Al doilea mare
pericol era cel al creării unui alt tip de
precedent: desfiinţarea, pur şi sim
plu, a unui teatru de repertoriu. La
ora actuală, acest precedent ar fi
putut să convină multor conducători
de instituţii, poate şi autorităţilor.
Ambele precedente erau pericu
loase şi trebuia găsită o soluţie de
compromis. Sunt aici ca expresie a
acestui compromis, delegat pentru
60 de zile să conduc şi Teatrul
«Nottara», fără un ban în plus, con
tinuând să conduc altă instituţie a
primăriei, ARCUB. Nu pot concretiza
toate speranţele, eu nu sunt partidul
şi guvernul numit pentru «nor
malizare»".

Viitorul confuz
La observaţia mea că artiştii I-au vrut,
Nicolae Scarlat analizează lucid: "N-am
fost contestat din prima clipă. Nu ştiu
dacă m-au vrut, probabil m-au
acceptat, datorită reputaţiei mele de
persoană civilizată şi pentru că în
spatele meu există un număr de
spectacole, nişte ani de directorat la
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ".
Intervine Tania Filip, care până acum
a tăcut: "A fost şi o bună colaborare
cu Teatrul « Nottara»". O întreb dacă
este suficient pentru crearea unui cli
mat echilibrat, pentru sincere relaţii
de bună ziua, adică să spui "bună
ziua" chiar dorind acest lucru.
"Sperăm, şi faptul că există această
speranţă este unul dintre puţinele
lucruri pozitive. Sunt convinsă că ne
vom putea reface. Revenirea e foarte
dificilă. Ca şi în societate, în teatru s-au
alterat cumplit relaţiile dintre
oameni, încrederea, respectul, scara
de valori. Conştiinţa acestui handi
cap m-a făcut să .accept să fiu alături
de domnul Scarlat pentru 60 de zile,
crezând că, fiind din interior, voi
putea să aduc un spor de înţelegere.
Probabil că timpul va închide rănile.
În orice caz, există, fără îndoială,
apetitul de a repeta, de a face spec
tacole, de a fi din nou actori şi nu
protestatari".
Nu este suficient să vrei să mănânci
ca să ai de mâncare. Perspectivele
stagiunii viitoare sunt confuze: "Aş
putea să spun că, în condiţiile unui
mandat de 60 de zile, nu mă priveşte
ce se întâmplă după acest termen,
dar, fiind om de teatru, nu pot da
acest răspuns. Mi-e greu să prevăd
viitorul, nu posed toate datele pro
blemei; am avut griji administrative.
A trebuit să rezolv contestaţiile, să
mă ocup de problemele curente. Nu
s-a făcut evaluarea profesională
anuală, de care depinde aplicarea
coeficientului de mărire a salariului.
Urmează să ne gândim. În zece zile,
trebuie să luăm deciziile ca să putem
merge mai departe. Dar cel mai
important lucru este instaurarea unei
atmosfere normale. Securitatea locu
lui de muncă îi frământă în cea mai
mare măsură pe angajaţi. Dacă nu
năvălea acest început de vară cani
culară, poate că aş fi putut să-mi rea
lizez ideea: să aduc un regizor foarte
bun, cu imaginaţie, care, alături de
un dramaturg, să monteze specta
colul întâmplărilor de aici. Un aseme
nea demers ar contribui, poate, la
clarificarea intenţiilor şi angaja
mentelor care au alimentat conflic
tul" (Nicolae Scarlat). Tania Filip nu e
surprinsă: "Gândul ăsta există şi
printre actori". Salvarea prin artă ar fi,
poate, exorcismul necesar însănăto
şirii. Dar pentru a te supune unui

asemenea ritual trebuie să crezi în
existenta
' diavolului din tine, nu doar
în influenţa lui malefică venită din
exterior.

Pierderi colaterale
Unul dintre reproşurile cele mai con
sistente adresate direcţiei sus
pendate a fost angajarea unor spec
tacole unde contribuţia colaborato
rilor era decisivă, în dauna actorilor
angajaţi. Nicolae Scarlat nu crede. că
a fost o politică greşită; de altfel,
spectacolul Costumele!
(care ar
intra în umbra acestui reproş) pleacă,
sub firma teatrului, la Zagreb şi la
Hanovra. Tania Filip nuanţează:
"Nimeni nu poate să fie împotriva
colaboratorilor, fie ei personalităţi,
fie ei debutanţi. Orice spirit novator,
actor sau regizor, e binevenit într-o
echipă teatrală. Numai că devenise
un obicei să fie preferaţi actorii din
afară, ei alcătuind baza spectacolului.
În teatru există mulţi actori tineri ta
lentaţi şi ar trebui făcut un program
pentru actorii tineri pe care lumea
nu-i ştie. Merită să fie puşi la încer
care de-adevăratelea". Reproşul
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implicit este la adresa spectacolului

Trilogia belgrădeană, lucrat de

Theodor-Cristian Popescu cu mulţi
actori tineri veniţi din afara teatrului
şi angajati, în urma unor audiţii, doar
pentru acest spectacol. Tntr-o scri
soare deschisă, regizorul a anunţat:
"Am decis să nu mai reiau specta
colele pe care le-am regizat la Teatrul
«Nottara», căci pentru mine teatrul
nu se face nici împotriva altora, nici
împotriva a ceea ce simt şi cred". O
explicaţie din interiorul întâm
plărilor, dată de Nicolae Scarlat: "A
fost, poate, o inspiraţie greşită, eu l-am
convocat pe Cristi Popescu, să dis
cutăm, exact după şedinţa de insta
lare, când am l uat primul contact cu
Teatrul «Nottara», într-un moment
când spiritele erau încă înfierbântate.
Au avut loc fel de fel de schimburi de

replici pe culoare, după care Cristi a
spus că-şi ia spectacolul şi se duce în
altă parte. Şi astăzi de dimineaţă m-a
sunat cineva de la «Bulandra», să mă
întrebe cum facem. Eu aş ţine ca
spectacol u l să rămână la Teatrul
«Nottara»". "Unde a şi fost realizat,
prin impl icarea teatru lui în toate
aspectele, şi băneşti, şi a rtistice",
adaugă Tania Filip.
Deşi am promis că nu voi întreba
nimic despre trecut, nu mă pot
abţine şi mă adresez Taniei: "Dacă ar
fi s-o luaţi de la început, aţi proceda
la fel ?" "Sigur că nu. Sigur că nu. A
fost o lecţie lu ngă, dureroasă, cu
m u lte greşel i, pe care le ştim şi
rămân mai puternice decât lucrurile
aparent frumoase. Pentru că au fost
şi lucruri frumoase: colectivul ăsta
este unit cum nu este unit nici un

colectiv din ţara asta. Dintr-un anu
mit punct de vedere, al cauzei pentru
care luptam, a fost o perioadă
superbă. Dar au fost şi multe lucruri
urîte, imposibil de şters cu buretele."
"Şi cu turcul cum rămâne?" - întreb,
pentru a afla dacă măcar chibritul de
la care a luat foc clădirea a fost stins.
"Habar n-am", îmi răspunde Nicolae
Scarlat, ocupat cu procesele, anche
tele, controalele. Pentru ca să scadă
cota de venin ar fi necesară o insta
laţie de aer condiţionat foarte puter
nică. Deocamdată, se repetă pentru
toamnă spectacolul Soţul păcăl it,
montat de Mi rcea Corn işteanu.
Premonitoriu sau nu, acesta e titlul
cu care va începe, la Teatrul "Net
tara", prima stagiune de după criză.
Magdalena Boian g i u

Nea Vaii
e la primele roluri, jucate la
Piatra Neamţ, până la încu
nunarea carierei sale cu rolul
Raspli uev din Nunta lui Krecinski la
T.N.B., în regia lui Felix Alexa, au tre
cut mai bine de 30 de ani. Ti mp în
care Valentin Uritescu - sau Nea Vaii,
cum îi spun, cu marcat respect, cei
apropiaţi - a evoluat constant, dar pe
tăcute, fără să facă valuri, fără să se
grozăvească cu partiturile primite,
chiar atunci când acestea erau de

D

mai mare întindere, precum acel ser
gent Şaptefraţi din serialul lui Titus
Popovici, lumini şi umbre, care i-a
crescut enorm popularitatea nu prin
altceva decât prin felul cum izbutea
să-şi umanizeze, la fiece pas, perso
najul.
Teatrul şi filmul românesc nu mai
cunoscuseră un asemenea fenomen
de la Ştefan Ciubotăraşu şi e cât se
poate de pilduitor faptul că, şi atunci
când joacă personaje negative, nea
Vaii nu le năpăstuieşte încă o dată,
nu le condamnă el însuşi, ci caută să
le înţeleagă şi să le explice în sâmbu
rele lor de lumină curată şi adevărată,
degradată poate nu întotdeauna din
vina lor, ci şi a celorlalţi, a mediului în
care le-a fost dat să hălăduiască.
Tn ciuda unei boli care îl supără de
multă vreme, nu l-am văzut niciodată
cruţându-se pe scenă. Dimpotrivă, e
numai flacără şi joacă fără nici un fel
de aproximări, parcă definitiv, pe
viaţă şi pe moarte, ca şi cum ar juca
poate pentru ultima oară şi ar trebui
să rămână, pentru totdeauna, în acel
rol.
Aşa ni se înfăţişează acum în
Raspliuev, generoasa partitură scrisă
de Suhovo-Kobîlin, care s-ar fi pretat
la nenumărate cârlige, dar care e
adusă în scenă fără nici un artificiu
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formal, fără grimase şi "cioace", cu o
neclintită credinţă în adevărul uman
a l personajul ui, cu o forţă vitală
nebănuită, trăgâ ndu-şi seva spe
ranţei până şi din deznădejde. Ni
micnicia lui Raspliuev, ticăloşia lui,
devenită a doua natură şi care-I
obligă să înşele la tot pasul, aşa cum
respiră, ţin şi ele de viaţă, de condiţia
umană, care, oricât de degradată, nu
încetează să ne reprezinte ca specie.
Omului năpăstuit, precum tâmplarul .
Engstrand din Strigoii lui I bsen,
omului ticăloşit până la a fi o cârpă
pentru picioarele celorlaţi, ca acest
Raspliuev al tuturor timpu rilor, omu
lui care în aparenţă nu mai merită
nici o fărâmă din respectul nostru
marele actor Valentin U ritescu nu
încetează să-i· aducă un tulburător
omagiu, fără nici un fel de ifose ori de
rezerve, cu toată puterea credinţei
sale în dumnezeiasca noastră făp
tură. Nea Vaii ştie că nu suntem nicio
dată chiar atât de vinovaţi pe cât
părem şi că păcatul face şi el parte
din fiinţa noastră.
Tntâlnirea cu un asemenea actor se
ţine minte o viaţă şi poate să justifice
o profesiune pe cale de dispariţie.
Cea de critic de teatru.
Victor Parhon

•

Gheara

leului

obosit

HAMLET de William Sha
kespeare. Traducerea: Ni
na Cassian • TEATRUL
uBULANDRA" • Data re
prezentaţiei: 1 8 iunie 2000
•
Regia: Liviu Ciulei
• Decoru l: arh. Octavian
Neculai • Costu mele: Nina
Brumuşilă • M uzica: lldiko
Fogarassy • Distri buţia:
Marcel lureş (Hamlet), Vic
tor RebengiudDan Aşti
lean (Cla u d i u s), Ion Co
cieru (Fa ntoma tată lu i l u i
Hamlet, Actorul pri ncipa l),
Va leria Seciu (Gertrude),
Ion Pavlescu (Pol o n i u s),
Ştefan Bănică jr. (Laertes),
Ad riana Titieni (Ofe l ia),
Andrei Aradits (Horatio),
Răzvan Vasilescu (Rosen
crantz), Cornel Scripcaru
(Gu i ldenstern), lgor Chis
tol (Fort i n bras), Valentin
Popescu (Voltima nd), Mi
hai Cibu (Cornelius), Şer
ban Pavlu (Marce l l u s),
Gheorghe lfri m (Ber
na rdo), Costel Caşcaval
(Francesco), Petre Lupu
(Osric), Răzva n Săvescu
(Reinaldo), Irina Petrescu
(Actriţa principală), Mihai
Constantin
(Groparu l),
Adrian Ciobanu (Al doi lea
actor, Al doi lea g ropa r); în
a lte rol u ri: Silviu Geamă nu,
Alina Berzunţeanu, Oana
Tudor, Mircea Gogan.

acă titlul lui Garda Mărquez nu
ar fi puit atâtea parafraze, glose
şi alte derivate şi dacă autoarea
însemnărilor de faţă nu ar fi voit cu dis
perare să înlăture chiar şi cea mai mică
bănuială despre vreo ironie sau altă
discretă răutate strecurată printre rân
duri, cuvinte şi litere, fără îndoială că
acest articol s-ar fi chemat "Cronica
unui triumf anunţat" - sau ceva în
genul ăsta. Era aproape obligatoriu,
având în vedere stilul şi tonul comuni
catelor de presă emise de Teatrul
"Bulandra" şi de alte instituţii direct
interesate, cu puţină vreme înaintea
premierei - foarte întârziate - cu
Hamlet: "Cel mai important eveni
ment teatral din România sfârşitului de
mileniu" (citez din memorie), datorat
"celui mai mare regizor român"
ş.a.m.d. Desigur, reclama (inclusiv
când se n umeşte advertising) este
sufletul comerţului şi teatrul - o
vedem la fiecare pas - a devenit şi el
un produs comercial, al cărui rost pri
mordial este, cum ne învaţă diverşi
indivizi pragmatici, să se vândă; să fie
vândut - ar suna mai corect şi mai cin
stit, cu toate conotaţiile inevitabile ale
expresiei. Totuşi, în materie de artă,
parcă ne-am dori oarece moderaţie;
iar Teatrul "Bulandra" este el însuşi un
teatru de artă, şi a ajuns aşa ceva chiar
prin contribuţia esenţială a omului în

D
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jurul căruia s-a făcut acum această
indecentă zarvă. Era mai bine dacă
măcar un sfert din efortul de judecată
care a născut frazele citate mai înainte
ar fi fost dirijat spre conceperea caietu
lui-program al spectacolului (foarte
elegant, ca aspect), pe a cărui primă
pagină întâlneşti un text - nesemnat 
unde piesa e povestită în următorii ter
meni: "Fiul fostului rege, prinţul
Hamlet află de la stafia tatălui său că
acesta a fost ucis de însuşi unchiul lui,
azi soţul mamei sale" şi, ceva mai
încolo, '1şi sacrifică (Hamlet - n.n.) dra
gostea şi tragedia ia amploare, Ofelia
înnebuneşte, cei care au vrut să-i
întindă o cursă (...) cad singuri în ea şi
sunt omorîţi. Regina şi apoi Hamlet
devin victimele lor", pentru ca despre
cariera regizorului să aflăm că "numără
nenumărate spectacole". Asemenea
inepţii ar descalifica până şi echipa de
gânditori a ultimei trupe de diletanţi;
în cazul de faţă, ele se transformă într-o
ofensă la adresa creatorului de specta
col, dar şi a spectatorului, care plăteşte
pentru ca să aibă parte de aceste con
tribuţii teoretice.
Creatorul de spectacol... Liviu Ciulei
este nu doar un nume înscris în mate
rialele publicitare ale Teatrului "Bu
landra" ca "director onorific", nu doar
unul dintre regizorii care au schimbat
fizionomia teatrului românesc din
21
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obsedantele decenii, făcându-1 să-şi
piardă rigiditatea dogmatică realist
socialistă şi să poată ieşi în lume fără
complexe, ci şi un om - un om de
teatru extrem de talentat, actor,
scenograf, regizor, arhitect şi animator
de teatru; este chiar mai mult, un om şi
un artist de care scena românească ar
avea nevoie astăzi mai imperios ca
altădată, pentru că măsura, eleganţa,
discreţia şi forţa artistică sunt calităţi
acum pe cale de dispariţie. Spre
nenorocul nostru, însă, Liviu Ciulei
este şi un om - un simplu om... - pe
care doar trei aniversări îl mai despart
de vârsta de 80 de ani, pe care viaţa, şi
aceea petrecută în România, înainte şi
după război, şi aceea petrecută în
peregrinări americane, 1-a obligat să-şi
plătească marile bucurii cu g rele
amărăciuni, un om căruia a-i pretinde
astăzi, prin su pra-aşteptare, să răs
toarne din nou cursul teatrului naţional
ar fi să-i faci o crudă nedreptate. Intr-o
perspectivă ideală îl văd pe Ciulei ca
pe unul dintre acei sublimi maeştri
pictori care, înconjuraţi de învăţăcei
zeloşi, se plimbă încet printre şevalete,
cu penelul în mână, aici îndreptând o
linie greşită, colo dând mister unui
zâmbet banal, dincolo domolind cu o
umbră soarele prea arzător. Un şef de
şcoală.
Ce anume 1-a "hotărît pe Liviu Ciulei,
după mai bine de şapte ani, să
coboare cu pieptul deschis în arena
multicolor luminată dar purtând mi ro-
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sul greu de sânge (şi nu numai) a
teatrului românesc de tranziţie, nu
ştiu. Să fi fost pofta de lucru, care pe un
artist adevărat nu-l părăseşte nicio
dată, să fi fost insistenţele şi promisiu
nile conducerii "Bulandrei", să fi fost
propria sa afecţiune faţă de acest
teatru, pe care 1-a făcut, cândva, mare?
Toate acestea la un loc? Fapt este că,
prin primăvară, regizorul a început
repetiţiile, învăluite - din dorinţa cui? 
într-un secret străpuns doar, când şi
când, de câte-o veste rea: va fi înlocuit
X din distribuţie, decorul nu e gata, nu
mai sunt bani pentru producţie etc.
Absenţa spectacolului de la festivalul
de la Sibiu, unde fusese anunţat, a
sporit aburul de ambiguitate din jurul
său, concomitent cu o dezlănţuire
mediatică tot mai insistentă. ?i a venit
premiera.
Cortina se ridică (de mult n-am mai
văzut o cortină în functiune!), lăsând
ochiul să cutreiere, oarecum uimit, o
scenă în care fundalul ce înfăţişează o
imagine abstractă, un fel de tur
bulenţă în tonuri cenuşii, şi nişte stâlpi
poleiţi auriu reprezintă unicul decor
(semnatar: arh. Octavian Neculai,
autoru l decorului la Noaptea fur
tunoasă a lui Mihai Măniuţiu, SMART &
Odeon). Gărzile ce irump imediat
(Marcellus şi Bernardo) poartă uni
forme sugerând începutul de secol pe
plaiuri habsburgice, dar un armament
(suliţă şi spadă) din altă vreme. Nici
sonor începutul nu e mai puţin şocant:
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secunde întregi nu percepi dinspre
scenă decât o rumoare confuză, din
care se desprinde, stingher, câte un
fragment de nume propriu. "Nu e
Ci ulei şi nu-i «Bulandra»!", îţi urlă în cap
un gând. Şi gândul acesta nu tace nici
la apariţia Curţii Danemarcei, aglome
rată de o figuraţie ce pare lipsită de
supraveghere artistică, nici la ivirea
Fantomei, episod cu un aer straniu de
"civil", în ciuda veşmântului militar al
regelui ucis, nici la vederea cutelor
neglijente pe care le face materialul
auriu ce îmbracă stâlpii (am crezut că e
hârtie "bronzată", am aflat că e foiţă de
alamă, extrem de scum pă) ori a
pieselor de mobilier de stiluri diferite,
nici la priveliştea neverosimilei pe
ruei roşcate de pe capul lui Mihai
Constantin (foarte bun, în rolul Gropa
rului), nici, în fine, la scena duelului,
când diferenţa de înălţime dintre
lureş-Hamlet şi Bănică-Laertes pro
duce în sală chicote înăbusite,
ori la
'
discursul lui Fortinbras, d ebitat de
interpret fără inflexiuni, dar cu accent
regional perceptibil, d iscurs care
încheie reprezentaţia pe o notă neper
mis de joasă.
Şi totuşi... Spectacolul degajă un
anume farmec subtil, ca un flacon de
parfum ce păstrează înăuntrul său
amintirea licorii preţioase de altădată.
Este, poate, în primul rând, "citirea"
inteligentă şi, totodată, sensibilă a tex
tului. Frazele shakespeariene (în tra
ducerea modernă a Ninei Cassian) se

înlănţuie fluent, jocurile de cuvinte
sunt puse în valoare cu precizie, ideile
se organizează cu limpezime, aşa încât
exclami aproape fără să vrei, plebeu şi
sincer: "Ce piesă minunată! Ce dra
maturg genial!" - şi omagiul se în
dreaptă, implicit, şi către regizor, şi
către unul sau altul dintre actori. Cel
mai adesea, către Marcel lureş, care, în
colaborarea cu Liviu Ciulei, a izbutit
unul dintre cele mai grele lucruri ce i se
pot cere unui actor, cu atât mai greu
cu cât actorul e mai "răsfăţat" de glorie
şi lauri: să iasă din tiparul propriului
său personaj de succes. De câţiva ani
încoace, Marcel lureş ne (şi se) obiş
nuise cu o poză distrat-zâmbitoare şi
cu o voce "de cap", întrebuinţată negli
jent, cu precipitări - şi pe scenă, şi în
colocvii mai restrânse; el ni se
înfăţişează acum, îmbinând surprin
zător prospeţimea începuturilor cu
experienţa anilor, ca un interpret pro
fund, vibrant şi tandru al verbului
shakespearian; îşi modulează glasul şi
mişcarea după sensul vorbelor; îşi
aude partenerul, nu doar se preface
că-I ascultă. Shakespeare şi Ciulei au
"moşit", împreună, (re)naşterea unui

actor talentat - iată, cred, victoria
incontestabilă a acestui Hamlet. fi stă
alături o altă izbândă recuperatoare:
aducerea, în rolul Polonius, a lui Ion
Pavlescu, comedian de rasă nobilă,
retras în ultimul timp de pe scenă; aici,
el dă o versiune insolită a celebrului
curtean: nătâng din prea multă şirete
nie, necugetat din prea multă pre
vedere. În şirul surprizelor actoriceşti
poate fi trecută şi încă-studenta
Adriana Titieni: cu o prezenţă destul
de "telurică" (oricum, deloc eterică) şi
cu un timbru vocal neaşteptat de vigu
ros, ea este o Ofelie carnală, pe deplin
plauzibilă până în episodul nebuniei
(când, şi din cauza amplasării scenei în
decorul unui ospăţ, pare mai degrabă
beată decât dementă); notăm ceea ce
se cheamă o promisiune certă. În
Claudius, Dan Aştilean "creşte" treptat,
ajungând, de la o anume imobilitate
iniţială, la o ardentă mişcare lăuntrică
în scena rugăciunii ratate. Jocul
Valeriei Seciu în Gertrude este, din
păcate, neconcludent, actriţa lăsând
să se ghicească ceva din excelenţa ei
profesională doar în duetul cu Hamlet
de la începutul părţii a doua a specta-

colului. Relevabile mai sunt evoluţia
lui Răzvan Vasilescu şi a lui Cornel
Scripcaru în cuplul Rosencrantz Guildenstern, scurta intervenţie a lui
Petre Lupu, în Osric, precum şi, în
ansamblu, scena venirii şi "producerii"
actorilor (protagonişti: Ion Cocieru şi
Irina Petrescu), când spectacol ul
atinge, de altfel, o intensitate expre
sivă aflată în vecinătatea emoţiei. Aici,
ca şi în impecabilul desen al luminilor
şi - mai complicat de descris - într-o
eleganţă calmă, senină a desfăşurării
scenice se zăreşte, definitivă, urma
"ghearei leului". Un leu, acum, puţin
obosit, dar încă majestuos.
Nu pot, în încheiere, să nu transcriu o
observaţie care m-a izbit: spectacolul a
fost primit cu anumită rezervă de către
cei ce cunoşteau montările mai vechi
ale lui Liviu Ciulei; tinerii care abia
acum I-au "descoperit" pe regizor s-au
arătat, în mare majoritate, entuzias
maţi. Dacă nu este vorba despre mira
jul omnipotent al "numelui", atunci
putem citi în asta, cred, un semn pozi
tiv, de echilibru, pentru viitorul teatru
lui românesc.
Alice Georgescu

peră de tinereţe a lui Schiller,
scrisă în 1 78 1 , Hoţii atrage
atenţia prin situaţiile extreme,
prin eroii puternic polarizaţi, prin eco
urile din Shakespeare, Rousseau,
Goethe. Datorită exaltărilor, patetis
mului, spiritului de revoltă împotriva
HOŢI I de Fried rich Schiller • TEATRU L GERMAN DE STAT d i n
despotismului, piesa poate fi perce
TIMIŞOARA • Data reprezentaţiei: 8 iunie 2000 • Ada pta rea ş i
pută şi ca o prefaţă sui-generis a dra
reg i a: Clemens Bechtel • Sce n og rafia: George Petre
mei romantice care va domina autori
tar o bună parte din secolul următor.
• Coreg rafia: Karina Reitsch • Diapora m e: Dan Buruleanu
Au fost exegeţi care s-au întrebat dacă
Distri buţia: lldiko Jarcsek Zamfirescu (Mama Moor), Tatiana
eroii din Hoţii reprezintă efectiv per
sonaje ori, mai curând, idei şi sim
Sessler (Fra nziska Moor), l ldiko Frank Ionescu (Ka rl a Moor), Boris
boluri. De la această întrebare por
neşte, cred, spectacolul Teatrului Ger Gaza (Gerha rd), lsolde Cobeţ (Ei isabeth Ro l l er), Johanna Adam
man de Stat din Timişoara, iar regi
(Maria Schweizer), Daniela Torok (An n e S piegel berg), Dana
zorul Clemens Bechtel pare să fi optat
Borteanu (Lu i se Schwa rz), Eniko Benczo (Rasa G ri m m), Simona
pentru cel de-al doilea răspuns.
Demersul la care s-a angajat directorul Vinti lă (Pa u la Razma n), Bernd von Bomches (U n preot).
de scenă, invitat din Germania, e
neîndoielnic creator, îndrăzneţ şi fun îl umple cu elemente împrumutate Prin multiplele lui componente "extra
damentat pe o ipoteză plauzibilă, dar . din contemporaneitate. Briganzii din teritoriale" textului, spectacolul ră
bănuiesc că îşi a re motivaţii şi în pagina clasică devin fete de cartier, mâne .tangent piesei, atunci când
situaţia concretă în care se găseşte bătrânul Moor se metamorfozează aceasta nu este doar un simplu pretext.
teatrul timişorean. Actuala compo într-o îndurerată mamă ş.a.m.d. La Hoţii "cu înlocuitori" are totuşi sufi
nenţă a trupei nu i-a permis să acopere procesul de reaşezare într-o matcă cientă coerenţă, dar eu nu m-aş grăbi
nu meroasele roluri masculine, aşa modernă a ceea ce a mai rămas din să adopt chiar fără rezerve propunerea
încât, cu doar două excepţii, toate per piesa lui Schiller contribuie costumele regizorului german. lnterpretele însă
sonajele-pivot au suferit operaţia de create de George Petre, cel care sem dau semne că au nutrit ceva mai mult
"schimbare de sex". Cine compară nează şi decorul (conceput, cum se entuziasm decât mine faţă de con
numele eroilor din textul tipărit cu cele zice, cam "la prima mână"). Prin con cepţia mizanscenei, iar unele dintre
din caietul de sală (şi auzite pe scenă) cepţie, prin felul în care sunt jucate ele, mai cu seamă cele distribuite în
are o surpriză de proporţii. Clemens rolurile - uneori vehement, alteori cu rolurile principale (lldiko Jarcsek
Bechtel a mers chiar mai departe, distanţare -, prin inserarea unor mo Zamfirescu, Tatiana Sessler, l ldiko
făcând apel la transplanturi, extirpări, mente coregrafice sau a unor diapo Frank-lonescu), s-au supus conştiincios
restructurări interne, la estomparea rame, montarea se reclamă de la o fac voluntarismului regizoral.
caracterului melodramatic al textului tură postmodernistă, cu unele asi
pe care îl spintecă, îl eviscerează şi apoi milări brechtiene de suprafaţă.
Mircea Morariu
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Avataruri
ibiul există, ca oraş cultural, în
conştiinţa naţională, şi nu
numai, prin câteva dintre ves
tigiile sale arhitectonice şi, mai de
curând, prin festivalul de teatru care
are loc anual aici. în mod ciudat, nu si
prin teatrul din urbe, rebotezat du pă
1 990 cu numele unui sibian ilustru
(nu mai puţin, simpatizat), Radu
Stanca. Gazdă a două secţii, cea
română şi cea germană - menţinută
în viaţă în chip mai mult sau mai
puţin artificial, din raţiuni propagan
distice -, acest teatru a trecut, la fel ca

S

şi faraonul din spectacolul recenzat
mai la vale, printr-o sumă de trans
formări, când fericite, când nefericite:
după o perioadă de înflorire (pe la
mij locul deceniului 8), a căzut în
anonimat timp de mai mulţi ani, a
revenit energic în atenţie după 1 990,
în timpul directoratului (pomenit şi
astăzi cu veneraţie) al lui lulian Vişa, a
intrat, după dispariţia acestuia, într-o
penumbră mediocră şi, în fine, fă
găduieşte acum să se redreseze, sub
directoratul lui Constantin Chiriac,
conducătorul uriaşului Festival lnter-

naţional de Teatru. Cu o clădire ne
funcţională (de fapt, un fost cine
matograf), cu o sală şi o scenă încă
imperfecte, în ciuda ameliorărilor
succesive aduse în timp, cu o trupă
cândva puternică, dar, treptat, decali
brată, împrospătată azi cu tineri, deo
camdată studenţi la facultatea de
actorie din oraş, Teatrul "Radu
Stanca" încearcă să "ţină pasul" atât
cu festiva lul care i-a fost, m ultă
vreme, concurent ostil (nefericită în
tâmplare!), cât şi cu propria sa glorie
trecută. Pentru moment, încearcă.

U n s p ecta co l - re cv i e m
I NTRIGĂ ŞI IUBI RE de Friedrich
Schil ler • TEATRUL ''RADU STAN
CA" d i n SIBIU, secţia germană
• Data re preze r:1taţiei: 3 i u nie
2000 • Reg i a : Gheorg he Ma
rinescu • Sce nog rafia: Mc. Ranin
• Distri buţia: Renate MOIIer Nica
(Preşed i ntele vo n Wa lter), Franz
. Kattesch (Ferd i n a nd), Ruth Kohler
( L u i se M i l l e r), Wolfgang Ernst
(M i l ler), Georg Potzolli (Wu rm),
Mon i ka
Da n d l i nger . (Lady
M i lfo rd), I rina Dea k (Doa m n a
M i l ler), Marius Galasiu (Von Ka l b),
Nandor Bal lasi (Servitorul) .
riedrich Sch i l ler este, ca şi
Goethe, unul dintre acei autori
cărora oamenii de teatru ro
mâni le poartă un respect atât de
mare încât preferă să nu se atingă de
ei, lăsându-le piesele în pace, adică în
bibliotecă. "Proiecte", ba cu Faust, ba
cu Egmont, dacă nu mă înşel, chiar
cu Wallenstein, au tot fost anunţate
- şi au rămas la stadiul de proiect.
Bine că măcar cele două trupe de
limbă germană din ţară, cea de la
Sibiu şi cea de la Timişoara, îşi mai
amintesc din când în când de aceşti
scriitori capitali - capitali nu numai
pentru cultura germană - şi îi mai
"urcă", târîş-grăpiş, pe scenă.
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La Sibiu "minunea" s-a întâmplat cu
Schiller şi cu una dintre celebrele sale
piese de tinereţe, drama burgheză

Intrigă şi iubire (Kabale und Liebe),

scrisă în 1 784. Ca regizor al acestei
producţii a fost a les Gheorghe
(Goange) Marinescu, pentru care, din
nefericire, textul schillerian avea să
fie şi ultimul pus în scenă. Nu-mi
place să caut în viaţa artistului expli
caţii pentru operă, şi nici invers, să
caut în operă reflexe ale vieţii celui ce
a produs-o, dar trebuie să notez,
totuşi, că, spre deosebire de alte
montări ale lui Goange Marinescu,
spectacol u l sibian a re un fel de
îngândurare tristă, o anumită gravi
tate înnegurată şi, în acelaşi timp,
resemnată, de parcă regizorul ar fi
simţit, în adâncurile sale, că prin el,
prin acest spectacol, se desparte de

F i l osofă ri

u ani în urmă, un tânăr regizor
pe nume Mihai Constantin
Ranin începea să "facă valuri"
prin montările sale la teatrul din Sibiu;
îmi amintesc, încă, o lectură puternic
"neortodoxă" a piesei cu ilegalişti a lui
Iosif Naghiu Valiza cu fluturi: direc
torul de scenă izbutise să oculteze
mesajul politic al textului pri ntr-o
teatralitate violentă, şocantă; iar fap
tul că nu se mai înţelegea aproape de
loc despre ce e vorba devenea, în con
text, un merit. După o vreme, Mihai
Constantin Ranin "a ales libertatea",

C

lume şi de oglinda ei, teatrul. Scena,
îmbrăcată într-o uriaşă pânză "zu
grăvită" în mari tuşe de culoare
stinsă, e aproape goală (câteva mo
bile, doar, ici şi colo), punând astfel în
evidenţă măştile enorme care aco
peră chipul majorităţii personajelor;
rămân "cu faţa curată" doar Ferdi
nand şi Luise, protagoniştii acestei
poveşti de dragoste a la Romeo şi
Julieta, şi intrigantul Wurm (numele,
în nemţeşte, înseamnă vierme), un
soi de lago mai domestic, dar nu mai
puţin perfid. Acestea su nt, într-a
devăr, şi personajele cele mai vii ale
dra mei, pasiunile lor punând în
mişcare conflictul. Textul, redus, din
câte mi s-a părut, la esenţialul nece
sar înţelegerii, este debitat de inter
preţi într-un registru grav, dar fără
patetism, d i m potrivă, cu o natu-

raleţe care subliniază, prin contrast,
romantismul, fie el şi "casnic", al
peripeţiilor. O coloană sonoră în care
acord urile muzicale sunt combinate
cu u n zgomot surd, ameninţător
sporeşte d ra matism u l desfăşurării
scenice. Puţinii actori profesionişti
(sau profesionalizaţi prin experienţă)
care au mai rămas la secţia germană
de la Sibiu - Renate MOIIer Nica,
Wolfgang Ernst, Georg Potzolli,
F ranz Kattesch - şi că rora li s-a
alăturat, als Gast, ca oaspete (venit
din Germania), tânăra Ruth Kohler,
au jucat cu admirabilă dăruire o
reprezentaţie închi nată (s-a spus la
final) memoriei regizorului Gheor
ghe Marinescu. A fost, în totul, un
emoţionant spectacol-recviem. Care,
însă, nu trebuie să însemne nicide
cum un sfâ rşit.

AVATARII FARAON ULUI TLĂ, d ra m atiza re de Corin Braga şi Mc.
Ranin d u pă Mihai Eminescu • TEATRU L uRADU STANCAu d i n
SIBIU • Data reprezentaţiei: 4 iunie 2000 • Reg ia, scenog rafia,
i l u straţia m uzica l ă : Mc. Ranin • D i stri b uţia: Gelu Potzolli
(Eutha n a s i u s), Cătă lin Pătru (leronim, Tia, Ce rşetorul, Ba ltaza r,
Angelo), Diana Văca ru (Rodo pe, Dona Ana, Demon u l, Ceza ra),
Mihai Coman (Aiva rez, Fra ncesco), Ovidiu Moţ (Că l u g ă r u l fra n
cisca n), Codruţa Vasiu ( Li l l a), Cristina Stoleriu (El i a), Florin
Coşuleţ (Caste l ma re), Viorel Raţă (U n servitor, Trecăto ru l),
George Bonceag (Un servitor).
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din exilul parizian sosind în ţară veşti
bune despre spectacolele sale, printre
care unul, scandalos", după textele
"
machizului de Sade. Acum vreo doi
ani, Ranin s-a întors în România - şi la
Sibiu, u nde a realizat deja câteva
spectacole sub semnătura cu iz
scoţian/transoceanic Mc. Ranin. Tot
aşa semnează acum şi jumătate din
dramatizarea unor proze emine
sciene, precum şi regia, scenografia şi
muzica unei montări despre care
declară, în caietul-program, că o avea
în vedere mai demult. Un veritabil
spectacol de autor, aşadar, în care am
regăsit acutul instinct teatral al

tânărului regizor de pe vremuri, deloc
comuna sa înzestrare plastică (a se
reţine faptul că îi aparţine şi sce
nografia - cu rol major în montare - a
spectacolului Intrigă şi iubire), simţul
său muzical remarcabil... Am regăsit,
însă, cu mai puţină încântare, şi ceaţa
de sensuri care învăluie firul poveştii 
o poveste, ce-i drept, câtuşi de puţin
aptă pentru teatru. Scrierile eminesci
ene, inclusiv cea care dă titlul specta
colului, sunt, fără îndoială, pasionante
(ori, măcar, interesante) la lectură; pe
scenă, însă, ele se arată flasce, terne,
lipsite de dramaticitate şi nu rareori
involuntar ilare. O filosofa re căreia cu

greu îi poţi urmări firul, o lungime cu
totul excesivă a reprezentaţiei şi o dis
tribuţie alcătuită - cu excepţia fericită,
dar insuficientă, a Dianei Văcaru şi a
lui Gelu Potzolli, actori în puterea
cuvâ ntului - din studenţi, poate,
promiţători, dar neexperimentaţi şi
din interpreţi mai modeşti au făcut
din Avatarii faraonului Tia o între
prindere sti mabilă, eventual, sub
aspect cultural, însă nesemnificativă
sub aspect teatral. Dar, ni se spune,
avatarul (fericit) al teatrului din Sibiu
abia urmează.
Alice Georgescu

Dragoste, moarte,
dans, teatru
N UNTĂ TNSÂNGERATĂ, d u pă Federico Garda Lorca • ANSAM
BLUL DE DANSUm nHĂROMSZtK" & TEATRUL nrAMĂSI ĂRON"
d i n SFÂNTU GHEORGHE • Data reprezentaţiei: 1 1 iunie 2000
• Ada pta rea şi reg ia: Bocsardi Laszl6 • Scenog rafia: Bartha
J6zsef • M uzica: Konczei Ărpad • Coreg rafia: Călin Orza, Uray
Peter • Distri buţia: Szab6 Tibor (Povestitorul, Moa rtea), Molnar
Gizella (Ma m a), Gyory Andras (Mi rele), Polgar Emi lia (Mi rea sa),
Palffy Tibor (Leona rdo), Tekeres Gizella (Soţia, Luna), Bodor
Emese, Bajk6 Laszl6, Demeter Eri ka, l m re Bela, Feher Noemi,
lvacson Laszl6, lvacson Vera, Jan6 Tibor, Keresztes Edit, Kiss
lstvan, Kozma Katalin, Marthi Zoltan, Pili nger M6nika, Virag
Endre, Sandor Reka (Ti g a n i i), B. Angi Gabriella (Vocea Lunei).
u este, cred, anormal ca un
afiş de teatru în capul căruia
apare, ca producător, numele
u n u i ansamblu de dansuri să-ţi
stârnească mirarea, ba chiar ne
încrederea, ba chiar, poate, şi o supe
rioară strâmbătură din nas. Vremurile
când un anume festival naţional
amesteca sârguincios profesioniştii
cu amatorii şi simfonia cu sârba nu
s-au îndepărtat (totuşi!) atât de mult
încât amintirea lor să nu-ţi dea încă
frisoane. Din fericire, realitatea are
uneori gentileţea de a-ţi contrazice
prejudecăţile. Realitatea teatrului, cel
puţin.
Un prim punct în care ideile precon
cepute se clatină îl reprezintă nu-

N

E§3

26

mele autoru lui şi titlul piesei. Tn
scrisul acestui delicat şi pătimaş poet
(ucis, la numai 38 de ani, de falangele
franchiste), folclorul, folclorul spa
niol, dar şi folclorul ţigănesc, strigă şi
suspină nu doar prin stanţele din
Romancero gitano, ci şi prin replicile
personajelor din piese - şi mai ales
din piesa Nunta însângerată ( 1 933).
Totodată, însă, stra nia, şocanta
învecinare a lirismului de sorginte
popu lară cu o vână expresionistă
puternică şi cu o adiere suprarealistă
uşoară dar persistentă (combinaţie
deseori întâlnită, de fapt, în arta lite
rară şi plastică spaniolă) scoate opera
lui Garda Lorca din zona, minoră, a
păşunismului, fie el şi iberic, dându-i
https://biblioteca-digitala.ro

un "sunet" modern, atrăgător şi în
ziua de azi.
Al doilea punct în care temelia pre
concepţiilor se clatină îl constituie
numele regizorului. Bocsardi Laszl6,
deşi relativ tânăr în meserie, îşi poate
împodobi C.V.-ul artistic cu titlurile
unor spectacole de ridicată valoare,
pornind de la texte dificile, unele rar sau deloc abordate de colegii săi
din România: Găinuşa de apă de S.l.
Witkiewicz, Alcesta de Euripide, O
lună la ţară de lvan Turgheniev
(adaptată de regizor şi "rebotezată"
Bine ai venit, boare!).
Tn fine, un al treilea punct fragil a l
temerilor constă î n numele actorilor
din distribuţie. Alături de Molnar
Gizella, cu noscută interpretă din
"vechea gardă" a teatrului maghiar
de la Sfântu Gheorghe, Szab6 Tibor şi
Palffy Tibor, colaboratori preferaţi ai
lui Bocsardi, din generaţia de mijloc,
sunt artişti temeinici şi complecşi,
bine antrenaţi atât pentru teatrul psi
hologic, cât şi pentru teatrul "de
mişcare"; îl ştiam, de asemenea, din
alte spectacole, pe tânărul Gyory
Andras.
Trei puncte sunt mai mult decât sufi
ciente pentru a clinti din loc ceva orice. Este ceea ce i s-ar întâmpla
oricărei prejudecăţi, în faţa specta
colului gândit de Bocsardi Laszl6.
Regizorul, posesor al unei viziuni
scenice deopotrivă intelectuală şi
senzuală, a intuit în povestea de

dragoste şi moarte a lui Garda Lorca
posi bilitatea u nei fuzi uni perfecte
între abstractiunea "rece" a verbului
(chiar şi p oetic) şi concreteţea
"fierbi nte" a corporalităţii descă
tuşate în libertatea deplină a dansu
lui. Transplantând acţiunea piesei în
mediul (deloc exotic, pe scenă) al
unei comunităţi ţigăneşti şi înca
drând conflictul propriu-zis (în · ziua
nunţii, Mi reasa fuge cu fostul ei
logodnic, Leonardo, care va sfârşi
sub cuţitul Mirelui, înjunghiat, la rân
dul său, de acest vechi duşman) în
ra ma unei relatări detaşat-ironice
expuse de Povestitor, regizorul ţine
permanent în balanţă "distanţarea"
modernă a comenta ri ului l ucid şi
"trăirea" aproape viscerală, atavică a
pasiunilor totale, devoratoare. În
decorul neutru, cu aer strict
funcţional (voit, desigur) al lui Bartha
J6zsef, mişcările savant coregrafiate
ale interpreţilor se desenează, prin
contrast, cu extraordinară expresivi
tate, dansul ca atare topindu-se con
tinuu într-un d ra matism emina
mente teatral, în scene de maximă
acuitate emoţională, precum aceea a
înfruntării dintre Mireasă şi Leonardo

o

sau aceea a morţii celor doi rivali. Nu
avem de a face cu o reprezentaţie de
teatru-dans, ci cu un splendid exem
plar de teatru pur şi simplu, în care
cuvântul îşi ia ca aliat gestul pentru a
întrupa şi a comun ica gâ nd, sim-

ţământ, stare, concept, viaţă, dra
goste, moa rte... În prezenţa tuturor
acestora, ce altceva pot face
prejudecăţile decât, ruşinate, să se
destrame?
A.G.

contraperformanţă

AL ŞASELEA CER de Louis Michel Colla • TEATRUL DE
NORD d i n SATU MARE • Data rep rezentaţiei: 21 mai
2000 • Reg ia: Gel u Badea • Sce nog rafi a : Cristian Gătina
• Distribuţia: Livia Ungureanu (Na n ou), Anca Similar
(Victoria), Dana Moisuc (Ma rie), Ştefan Mareş (Khaled),
Ioan Ardelean (Franc;ois), Sorin Oros (C hristia n).

Performanţe
De vreo doi ani încoace, primăvara, la
Satu Ma re, Consi l i u l judeţean şi
Primăria m unicipiului înregistrează
"performanţa" de a-şi disputa aprig
"dreptul" nefinanţării Teatrului de
Nord. Aşa încât, din lipsa banilor, la
premiera cu Al şaselea cer de Louis
Michel Colla, secretariatul l iterar a
marcat "performanţa" de a nu putea
pune la dispoziţia publicului un cât
de rudimentar program de sală. Cum
Louis Michel Colla este un dramaturg
francez necunoscut la noi, cronicarul,
lipsit de informaţia pe care i-ar fi
putut-o oferi doritul caiet-program,
se confruntă cu imposibilitatea de a
şti ca re este cota pe meleaguri
pariziene a sus-numitului scriitor.
Spre a nu comite prea multe erori de
apreciere, el, cronicarul, a avut

îndrăzneala de a cere spre lectură
textul. Acesta se dovedeşte a fi o
comedie bulevardieră de calibru
mediu, cu anumite excrescenţe şi
verbiaj, oricum însă mai specială, în
sensul că se regăsesc în compoziţia
ei ingredientele specifice genului,
adică nelipsitul qui-pro-quo, învâr
telile în jurul patului şi al afacerilor de
amor, accentele sociale etc., dar şi
unele aparte, care-i conferă o doză
de melancolie.
Piesa a fost pusă în scenă de către
foarte tânărul regizor Gelu Badea
care a "problematizat-o" şi a masa
crat-o într-atât, încât a înregistrat
"performanţa" de a o face ininteligi
bilă. S-a tăiat din text cu mult peste
marginile acceptabile şi s-a încercat a
se face din el un pretext pentru
şturlubatice invenţii regizorale fără
nici un dram de coerenţă. La început,
https://biblioteca-digitala.ro
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tu, spectator, crezi că te afli în faţa
unui spectacol bazat pe textul unui
dramatug iremediabil îndrăgostit de
Cameristele lui Genet. Numai că nu
trece mult timp şi registrul se
sch imbă; a stfel, ţi-e dat să re
cepţionezi un segment de reprezen
taţie care tratează despre diferenţele
dintre săraci şi bogaţi, despre actorii
fără slujbă etc. Niţeluş mai încolo afli
că totuşi ceea ce-i face egali pe săraci
şi bogaţi e "o partidă bună de sex".
Mai departe, un personaj feminin ce
dădea semne că ar fi bolnav apare
înveşmântat în mireasă (trebuie să ai
un coeficient sporit de inteligenţă
pentru a înţelege că respectiva a tre
cut în lumea de dincolo şi că au intrat
în joc simbolurile). Apoi totul se ter
mină, fără ca spectacolul să aibă însă
un final adevărat. E drept, toate aces-

tea se regăsesc în text, dar acolo ele
se succedă logic, nu apar pe nepusă
masă. Dar spectacolul mai oferă şi
alte "performanţe". Deşi e jucat cu
publicul pe scenă (asta însemnând
că spectatorul se află foarte aproape
de interpreţi), din pricina dicţiunii
deficitare spusele unora sunt de
neînţeles. Actori, altminteri, buni precum Livia Ungureanu, Ştefa n
Mareş sau Ioan Ardelean - sunt puşi
în situaţii deloc de invidiat. Pentru
agrementare, spectacol u l u i i se
adaugă un dans total neartistic. În
plus, e "performanţa" inserării u nor
acţiuni extra-text cărora numai dacă
eşti inventiv în exces poţi să le sta
bileşti rostul ori să le decodezi sen
sul. Producţia are şi un scenograf
(Cristian Gătina), dar decorul e atât
de pau per şi de oarecare încât putea

fi lesne "creat" şi de către un maşinist
cu niscaiva experienţă. Ş.a.m.d.

Concluzii şi
Învăţăminte. Şi totuşi_
Spectacolul sătmărean conduce la
concluzia că schimbarea de gen ori de
regn litera r e la fel de periculoasă şi de
supusă unor consecinţe neprevăzute
ca şi, să zice!!', o operaţie de schim
bare de sex. In sfârşit, la teatru nu e
întotdeauna valabilă zicala "Ce se taie
nu se fluieră". Sunt gata să pariez că,
dacă s-ar fi tăiat mai puţin din text şi
s-ar fi arătat mai multă generozitate
faţă de integritatea acestuia, aplau
zele spectatorilor ar fi fost mai puţin
de circumstanţă.
M i rcea Morariu

Din nou
altfel
BARDO BLU ES. OMUL CÂT MOARE iNVAŢĂ de Liviu U leia • TEA
TRUL TI NERETULU I d i n PIATRA NEAMŢ • Data reprezentaţiei: 22
mai 2000 • Reg ia: Theodora Herghelegiu • Scenog rafia: Florin
Botea • I l u straţia m uzica lă: Viorel Florean • Mişca rea sce n ică:
Ioana Popovici • Distri buţia: Dan Grigoraş (Z Ki l l e r), Daniel
Beşleagă (X Ki l l e r), Bogdan Talaşman (Y Victi m ă), Victor
Giurescu (R Reg izor de teatru), Constantin Lu pescu (A 1 Tâ n ă r
actor), Paul Chirilă (A2 Tâ n ă r actor), Olimpia Mălai (Drag ă),
Gabriela Crişu (Tu), Clara Flores (Ea).
imt nevoia să mărturisesc din
capul locul ui: cred în vocaţia
pentru teatru a Theodorei
Herghelegiu. Cel mai mult îi admir
îndrăzneala: de câte ori nu te aştepţi,
coteşte într-o direcţie nouă, pe care
nu a mai încercat-o înainte. Nu vrea
să surprindă de dragul de a-ţi da pal
pitaţii, ci din curiozitatea aventurii.
Curajul cu care se ihcăpăţânează să
nu se fixeze, încă, în reţete şi într-o
manieră de lucru recognoscibilă face
parte din stilul ei.
Montarea după textul poetului Liviu
U leia este un exemplu care confirmă
această regulă. Piesa aparţine unui
autor tânăr, despre care nu s-a mai
auzit până acum, şi este scrisă mai...
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altfel: pe trei coloane, sunt expuse
trei acţi uni d ramatice simultane,
având ca subiect viaţa şi moartea, un
fel de a fi sau a nu fi, cu toate
"sângerările" pe care le implică o
atare dilemă. Pornind de la natura
scriiturii (în paranteză fie spus, textul
e destul de nedramatic şi nu prea are
crescendo), Theodora Herghelegiu
compune tot un spectacol mai... alt
fel. Dar şi, în opinia mea, mai ... riscant.
Scena este îm părţită în trei spaţii
alăturate, despărţite unul de altul
prin câte un zid. În fiecare încăpere,
de la dreapta la stânga, evoluează
câte trei personaje: două fete îi fac
viaţa imposibilă unei a treia, la care se
află în vizită; un regizor de teatru
https://biblioteca-digitala.ro

(deşi clişeele de mişcare şi atitudine
sunt luate în special din filmul ameri
can) chinuie doi actori, fără fiorul din
Reconstituirea lui Pintil ie, ca să
ajungă la adevărul unei partide de
bătaie; doi "killeri" se străduiesc în
toate chipuri le, şi nu reuşesc nici
până la sfârşit, să omoare o biată vic
timă. Vieţile care se desfăşoară în
acelaşi timp în faţa noastră au un
numitor comun: ne torturăm, invaria�
bil, unii pe alţii; atunci, cu ce e mai
bună viaţa decât moartea?
Povara răspunderii pe care şi-o
asumă Theodora Herghelegiu se
datorează, în pri m u l râ nd, con
com itenţei planuri lor. U nde stă
riscul? În priceperea şi forţa pe care
regizoarea se presupune că trebuie
să le aibă pentru a controla trei frâie;
pe fiecare în parte şi pe toate la un
loc. De a face ca toate trei "celulele"
să fie în mod egal captivante, chiar
dacă farmecul construcţiei acesteia e
ca fiecare spectator să-şi aleagă ce-i
place din fiecare "fagure" (dintre cele
trei cămăruţe pe care le-am avut în
faţa ochilor, cel mai adesea am privit
la prima d i n dreapta, ceea ce
înseamnă că actriţele au avut, pentru
mine, o mai mare forţă de convin
gere). De a le interrelaţiona (esenţial

amănunt, căci, altfel, la ce bună
simu ltaneitatea?). De a le pregăti
să-şi transmită reciproc vi braţiile.
Aşadar, trei spectacole, nu unul sin
gur. U n fel de jonglerie.
Din păcate pentru economia pro
ducţiei, Theodora Herghelegiu nu
are suficientă experienţă ca să ducă
la bun sfârşit o atât de dificilă sarcină.
Nu ştie încă să prezinte, să croiască
fără cusur acest mod neobisnuit
de a
.
face teatru. Pentru că nu se ajunge la
legătura dorită (bănuiesc) şi la inter
dependenţa între planuri, neajunsul
major al spectacolului stă în ritmul
monoton al acţiunii. E drept, bardo
înseamnă reluarea nesfârşită, până la
exasperare, a aceleiaşi teme. Totuşi,
după prima jumătate de oră, eu toate
că se petrec multe acţi uni mici (nu şi

decisive) şi migălos rea lizate, am
avut senzaţia că montarea nu mai are
ce să-mi spună. Combi naţia, pe
scenă, a unor ritmuri diferite ca in
tensitate trebuie să fie u n l ucru
destul de greu de pus în practică,
judecând după cât de rar este întâl nit
în teatru. Asta îi lipseşte cel mai mult
producţiei de la Piatra Neamţ: ştiinţa
alternării tempo-urilor. lnterpreţii se
luptă sârguincios, potrivit cu talentul
pe care îl posedă, cu ce li s-a dat în
grijă, însă par copleşiţi de mecanism.
Ce mi-a plăcut la Bardo Blues: cele
trei planuri paralele sunt încadrate
într-o ramă aparte. Într-un întuneric
aproape perfect, de sală de cinema,
spectacolul începe cu un film: pe un
ecran ce acoperă toată scena, se
derulează cast-ul; actorii sunt intro-

duşi cu nume de împrumut, un fel de
porecle inventate porn ind de la
cunoscute staruri ale marelui ecran.
Pe aceeaşi linie este şi finalul repre
zentaţiei (apropo, momentul "face
toţi banii"): ecranul de pânză cade
din nou pe scenă. Din "întâmplare",
unul dintre personaje nu dispare, o
dată cu restul, în spatele ecranului.
Rămâne de cealaltă parte a lui, nas în
nas cu publicul: între hăul negru, cu
ochii mulţi ai spectatorilor, şi perdea
ua pe care scrie, în engleză, "sfârşit".
Degeaba bate cu pumnii în zidul care
i s-a închis în faţă. Ficţiunea nu-l mai
pri meşte. Dar nici realitatea. Este
uitat în afara ambelor, într-un soi de
no man's land. Nici în moarte, nici în
viaţă.

M. H.

����?âmplă în teatre ?

Cafeaua de la Ploiesti
băută la Bucuresti
�

Al

ntr-un spaţiu sustras influenţelor
înconju rătoare - larma suspect
colorată a străzii Lipscani şi sălile
Consignaţiei care mai mult ascunde
decât arată obiectele-amintiri ale
unor vieţi dispărute - s-a găsit loc
pentru o sală unde să se joace teatru.
L-a mobilat Teatrul "Toma Caragiu"
din Ploieşti, instituţie din provincie cu
un raport special şi specific faţă de
publicul din Bucureşti.
Proximitatea de capitală a favorizat
prezenţa unor vedete, a unui colectiv
de interpreţi şi a unor colaborări regi-

�

zorale care I-au situat în curentul prin
cipal al evoluţiei artei spectacolului.
De la Valeriu Moisescu şi Aurel iu
Manea, în trecut, până la Alexander
Hausvater, în prezent, spectacolele
de la Ploieşti au fost evenimente ale
stagiunii bucureştene şi naţionale,
fără însă a izbuti să coaguleze viaţa
intelectuală a oraşului de pe firmă.
Nimeni nu poate să le aibă pe toate
deodată. Spectacolele importante de
la Ploieşti se făceau cu gândul la cri
ticii din capitală, iar publicul cu ltivat
din oraş compara performa nţele
https://biblioteca-digitala.ro

locale cu cele de la Naţional sau
"Bulandra" şi nu cu cele de la Braşov
sau Piteşti. .,Mersul trenurilor" a fost
un element im portant în progra
marea spectacolelor, iar di recţia
teatrului a fost obligată de împre
jurări să dea dovadă de multă flexibi
litate pentru a-şi realiza obiectivele.
Poate astfel se explică de ce teatrul
din Ploieşti se înscrie mai armonios
decât alte instituţii similare în peisajul
fluid al reformei neîncepute. Direc
torul, Lucian Sabados, are darul per
suasiunii şi o deschidere intelectuală
29

�

•

care îi facilitează dialogul cu creatori
importanţi. El transpune în practică
înţelepciunea des citată şi rar însuşită:
oricât de lung ar fi drumul, el începe
cu un prim pas.

��

C

Teatrul Hanul cu Tei este pasul care
instituţionalizează legătura cu capitala
într-un mod stimulator pentru părţile
implicate. Primul spectacol, cu piesa
Cafeaua domnului ministru de Horia
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Magdalena Boian g i u

eatrul
ca adăpost

itesc, chiar în timpul reprezentaţiei, aşa, ca să mai
treacă vremea, în foaia-program oferită cu ama
bilitate de către secretara l iterară a Teatrului
Odeon, că această producţie Capricii, scenariul şi
regia: Camelia Hâncu, scenografia: Viaceslav Vutcariov,
muzica originală: Sebastian Bărbălan - a fost prezen
tată, în mai 2000, la Festivalul de Monodramă de la Kiev,
"bucurându-se de un real succes". Mă opresc din lec
tură şi cuget o fi ceva de capul spectacolului, dacă . . .
Mă concentrez puternic. Aflându-mă pe scenă, alături
de protagonişti, nu am curajul să mă mişc, pentru a nu
deranja fluxul creaţiei. Îmi amorţeşte un picior. Îndur
eroic, aşteptând să se întâmple ceva. Orice, numai să
pot profita şi să-mi schimb măcar poziţia. Cei doi actori
se fâţâie, însă, încoace şi-ncolo, întocmai ca acum un
sfert de oră, între o pianină, o săgeată luminoasă cu vâr
ful îndreptat în sus, aninată de un suport metalic, şi

�

Gârbea, şi-a asumat nobila misiune a
începutului de drum, semnificând
deschiderea spre dramaturgia româ- .
nească postmodernă, spre tineri, spre
contestaţie. Horia Gârbea reprezintă
toate acestea, dar nu am impresia că el
se ia atât de tare în serios pe cât a vrut
să ne convingă regizorul (Lucian
Sabados). Peste hazul piesei a fost
descărcat repertoriul de coduri al
teatrului absurdului, interpreţii evo
luează într-un corset evident incomod:
ministrul depăşit de situaţie, secretara
abuzivă, proxeneta energică nu joacă
relaţia dintre ei, ci semnificaţiile şi con
secinţele decăderii morale. Textul e
mai mult şi mai puţin decât atât.
La proiectul teatral Hanul cu Tei este
asociat şi Mihai Voicu, actor, deputat
( 1 990- 1 992), preşedintele Consiliului
de administraţie al Galeriei de a rtă
unde s-a adăpostit sala bucureşteană
a teatrului din Ploieşti. Aventura tea
trală a acestui generos şi vesel patron
este reconfortantă în ambianta
' de
rapacitate plângăreaţă care a inun
dat instituţiile unde prestează servicii
artişti dezinteresaţi.

-

culise. Din când în când cel care "joacă" rolul Dirijorului
(Mihai Danu) mută dintr-un loc într-altul suportul cu
săgeata, iar cel care deţine (după toate probabilităţile)
rolurile u nor compozitori de seamă, cum ar fi Mozart
sau Beethoven (Sebastian Bărbălan), atinge clapele
instrumentului m uzical, gâdilându-ne auzul cu câteva
acorduri. Melodioase, dar nu reuşesc să mă scoată din
apatie. Aştept. Îmi amorţeşte şi celălalt picior. Începe să
plouă. Aud ropotul stropilor pe acoperiş. Privesc
chipurile vecinilor de scau n. Sunt sum bre. Vor să
înţeleagă unde au nimerit. Vor să se relaxeze, să se
bucure. Doar de-aia vine omu' la teatru! Nu ştiu în ce
măsură reuşesc ei, însă eu m-am liniştit: de vreme ce tot
plouă, mai bine ca spectacolul să continue. Cel puţin
stăm la adăpost.
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M a rinela Ţepuş

Dincolo de zid
in păcate, n-am fost la Toulon,
să văd noul spectacol cu
Carmen de Georges Bizet pus
în scenă la Opera de acolo de către
Cristian Mihăi lescu, dar am prins
câteva dintre ecourile acestui mare
succes, imortalizate în cronici deo
sebit de elogioase, care mi-au stârnit
şi mai mult curiozitatea. Oricum, o
"cu riozitate" în sine rămâne însăşi
invitarea regizorului român să mon
teze, în patria ei, opera naţională a
Franţei - şi încă la închiderea stagiu
nii care marchează dubla aniversare
a cinci pătrare de veac de la premiera
absolută din 3 martie 1 875 şi de la
moartea autorului, survenită exact
trei luni mai târziu. Această dovadă
de încredere din partea celui mai
vechi director de teatru liric din
întreaga Europă (dacă n u cumva
chiar din l u me!) - Guy Grinda demonstrează faptul că încă de anul
trecut, cu acel mozartian Cosi fan
tutte montat tot la _opera din Toulon,
Cristian Mihăilescu a reuşit să stră
pungă zidul Vestului, până acum im
penetrabil pentru regizorii de operă
din România. (Cum se ştie, atunci
când a început să monteze specta
cole l i rice în străi nătate, Andrei
Şerban se afla deja de ceva vreme de
cealaltă parte a acestui zid ...)
Din păcate - cum spuneam -, n-am
fost la Toulon, însă am avut şansa de
a urmări spectacolul în cauză înregis
trat pe o casetă video de amator.
(Dar ... ce amator! Soprana Felicia
Filip, care a supli nit experienţa în
materie a operatorului profesionist
printr-o permanentă ad ucere în
prim-plan a esenţial ului, pe care doar
un cunoscător al genului în general şi
al acestei opere în special ar fi putut-o
realiza la un asemenea nivel...)
Trebuie să spun de la bun început că
- chiar şi aşa, captate cu camera
video, şi încă din cel mai îndepărtat
colţ al sălii - toate vocile echipei
touloneze sună extraordinar, de la
aceea a interpretei eroinei titulare
(Sylvie Bru net) sau ale partenerilor
săi cei mai im portanţi (Ernesto
Grisales în rolul lui Don Jose, Philippe
Duminy în Escamillo, Agnes Bastian
în Micaela, "cvartetul" Franr;oise
Destembert, C.h ri stine Solhosse,
Jean-Marie Delpas şi Andre Simon în
rolurile contrabandişti lor, ca şi cei doi
soldaţi - Christian Poulizac în Zuniga
şi Jean-Franr;ois Ercolani în Morales)

D

şi până la acelea ale celor două coruri
(ei, da: toulonezii îşi pot permite şi
corul de copii cerut de către Bizet, nu
recurg - ca bucureştenii - la penibilul
su rogat al unui cor de femei
deghizate!). Datorită conducerii mu
zicale exigente, ferme şi inspirate
totodată, pe care o asigură cu mare
măiestrie dirijorul Christian Segarici,
întotdeauna raportul di ntre sono
rităţile vocale şi cele orchestra le (pre
cise şi strălucitoare, la rândul lor) este
cel ideal. În plus, dicţiunea perfectă a
tuturor cântăreţilor îi permite ori
cărui cunoscător al limbii franceze să
înţeleagă fiecare cuvinţel!
În aceste condiţii, spectatorul se
poate bucura din plin şi de compo
nenta vizuală a operei, unde rezidă
de obicei noutatea cea mai frapantă
a u nei montări. Aici, de pildă, ceea ce
şochează încă de la cea dintâi
deschidere de cortină este ambigua
plasare a acţiunii într-un spaţiu care
poate fi tot atât de bine înăuntrul sau
în afara arenei de corrida. Pare a fi
interiorul acesteia, căci zidul foarte
înalt (ca de cetate) care o mărgineşte
este concav; pare a fi exteriorul ei,
căci de el nu se sprijină tribunele, ci
doar câteva scări abrupte, care con
duc sus, pe "metereze". Dincolo de
evidentul simbol al echivocei dua
lităţi constrângere-libertate şi dra
goste-datorie (citeşte fidelitate: faţă
de jurământul militar şi faţă de fami
lie - în cazul lui Don Jose; faţă de
partenerul ales - în cazul lui Carmen),
va fi dorit oare Cristian Mihăilescu să
încifreze aici însăşi lupta sa de a trece
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dincolo de zid ul despre care vor
beam la început?...
Deasupra acestui zid, ceea ce pare a
fi cerul unei zile însorite (în actele 1 şi
IV), al unei nopţi senine, cu lună plină
(în actul l i), sau al uneia înceţoşate (în
actul III) este de fapt un imens ecran
unde se vor proiecta, în momentele
de încleştare dramatică, răsfrângerile
în imagine plastică ale gândurilor şi
emoţi ilor pe care le trăiesc eroii
operei. (Destinaţia aceasta a fundalu
lui este de altfel marcată explicit, prin
încadrarea lui într-o "ramă" ce-l face
asemănător unei fotografii prinse de
colţuri într-un album.)
Iar ceea ce se întâmplă jos, în piaţa
arenă a confruntărilor reale, este de o
simplitate şi un firesc rareori întâlnite
în spectacolele de operă. Privit foto
gramă cu fotogramă, filmul regizoral
se distinge în plus printr-o fru museţe
plastică deosebită: Cristian Mihăiles
cu gândeşte funcţionalitatea fiecărei
plasări în spaţiul scenic, a fiecărei ati
tudini corporale, a fiecărui gest şi
chiar a fiecărei priviri (uneori înde
lungi, generând mişcări infi nitezi
male de atracţie sau respingere între
eroii dramei), fără a neglija nici o
clipă efectul pictural de ansamblu.
lată deci suficiente motive pentru ca,
la sfârşitul reprezentaţiei, publicul să
facă - atât interpreţilor, cât şi (mai cu
seamă!) regizorului - o manifestaţie
de entuziasm care nu se mai sfârşea.
Ce va mai fi fost şi după aceea, la
ieşirea artiştilor din teatru, pot doar
să-mi imaginez...
L u m i n iţa Vartolomei
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Topul stagiunii

1999

-

2000

alcătuit de 19 critici teatrali
bucuresteni*
�

CEL MAl B U N . . .
CEA MAl B U NĂ . . .

6.

Marius Stănescu - Song Liling,

M . . . Butterfly de David Henry

Hwang (Teatrul Odeon)

7. Olga Tudorache - Emilia, Cimitirul

1 . Piesă românea scă contem po
ra nă reprezentată
2. P iesă stră i n ă contem pora nă
re preze ntată
3. S pectacol
4. Reg izor
5. Scen og raf
6. Acto r
7. Actriţă
8. Rol secu ndar
9. Aş paria pe . . .
1 0. Teatru
1 1 . M-a deza măgit . . .
1 2. . . . şi cel mai s u pă rător fa pt
teatra l

MARGARETA
BĂRBUŢĂ
1 . Podu' de Horaţiu Mălăele, după
Podul sinucigaşilor de Paul Ioachim

(Teatrul Naţional din Bucureşti)
2. Scenariul de Martin Crimp
(Teatrul "Nottara")
3. Saragosa - 66 de zile, după .Jan
Potocki, regia: Alexandru Dabija
(Teatrul Odeon)
4. Liviu Ciulei - Hamlet de William
Shakespeare (Teatrul "Bulandra")
5. 1rina Solomon şi Dragoş Buhagiar
- Sonata fantomelor de August
Strindberg, regia: Cătălina Buzoianu
(Teatrul Mic)

păsărilor de Antonio Gala (Teatrul

Mic)

8. Valentin U ritescu - Raspliuev,

Nunta lui Krecinski de A.V. Suhovo

Kobîlin (TNB)

9. Claudiu Goga (regizor), Lucian

Ghimişi (actor)
1 O. Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ
1 1 . Nu m-am amăgit cu iluzii şi cu
aşteptări, pentru a pleca de la teatru
dezamăgită. Totuşi, O scrisoare
pierdută . . . (de I.L. Caragiale, regia:
Alexandru Tocilescu, TNB)
1 2. Întâmplarea de la Teatrul
"Nottara"

ILEANA BERLOGEA
1 . Funcţionarul destinului de Horia
Gârbea (Theatrum Mundi)
2. Portret de criminal de Slawomir
Mrozek (Teatrul "Sică Alexandrescu"
din Braşov)

3. Hamlet

4.

Liviu Ciulei - Hamlet
5. Helmut StOrmer (decor), Lia
Manţoc (costume), l lona J<k6 Varga
(măşti) - Aşa este (dacă vi se pare)
de Luigi Pirandello, regia: Vlad
Mugur (Teatrul Naţional din Craiova)
6. Marcel lureş - Hamlet, Hamlet
7. Oana Pellea - Catarina,
Tmblânzirea scorpiei de William
Shakespeare (SMART şi Teatrul
"Bulandra")
8. Florin Zamfirescu - Agamemnon
Dandanache, O scrisoare pierdută
9. George lvaşcu
1 0. Teatrul Odeon
1 1. -

* Cerem scuze cititorilor pentru unele răspunsuri extravagante din această anchetă (Red.)
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1 2. Scandalul de la Teatrul
"Nottara"

MAGDALENA
BOIANGIU
1.2. Moartea unui comis voiajor de

Arthur Miller (TNB)
3. Saragosa - 66 de zile
4. Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
pare)

5. Helmut StOrmer, Lia Manţoc, llona
Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi se
pare)

6. Ştefan

Iordache - Barrymore,

Barrymore de William Luce (TNB)
7. Adriana Trandafir - Anna, Stele în
lumina dimineţii de Aleksandr Gal in

(Teatrul Odeon)

8. Dan Puric - Brânzovenescu, O

scrisoare pierdută
9. Theodora Herghelegiu
1 0. TN B
1 1 . Zoon erotikon, după scrierile lui .

D.H. Lawrence, regia: Mihai Măniuţiu
(Teatrul "Bulandra")
1 2. Înfruntările dintre trupă şi direc
tor(i) de la Teatrul "Nottara", Teatrul
Naţional din Cluj şi din alte locuri

IRINA COROIU
1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi

de Teodor Mazilu (Theatrum Mundi)
2. La Dallas de Oliver Bukovski
(Teatrul Tineretului)
3. Hamlet

4.

Liviu Ciulei - Hamlet
5. 1 rina Solomon şi Dragoş Buhagiar
- Saragosa - 66 de zile
6. Ştefan Iordache - Barrymore,
Marcel lureş - Hamlet
7. Cecilia Bârbora - Lady Duncan,
Vrăjitoare, Ofiţer, Macbett de Eugen

Ionescu (TNB)

8. Marius Stănescu - Song Liling

9. Ada Lupu, Theodora Herghelegiu

(regizoare)
1 0. Teatrul Act

1 1 . Sonata fantomelor
1 2. O scrisoare pierdută

ALICE GEORGESCU

2. O, tată, sărmane tată, mama te-a
spânzurat în dulap, iar eu sunt
foarte trist ... de Arthur L. Kopit

(Fundaţia Orizonturi Tinere, cu spri
jinul Teatrului de Comedie)

3. Îmblânzirea scorpiei
Beatrice Bleonţ - Macbett, Nuntă
cu răpiri după Nunta de A.P. Cehov
şi Frumoasele sa bine de Leonid

4.

1.
2. M . . . Butterfly
3. A�a este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - A�a este (dacă vi se
pare), Doi gemeni veneţieni de

Andreev (Teatrul Odeon)
5. Adriana Grand - Visul unei nopţi
de vară de William Shakespeare,
regia: Victor Ioan Frunză (Teatrul
Naţional din Cluj)
6. Marius Bodochi - Banca, Macbett
7. Medeea Marinescu - Lidocika,

scrisoare pierdută

8. Valentin Uritescu - Raspliuev

-

Carlo Goldoni (Teatrul "Nottara")
5. Sever Frenţiu şi Anca Pâslaru - O

6. Csiky Andras - Nagg, Sfârşit de
partidă de Samuel Beckett (Teatrul

Maghiar de Stat din Cluj)
7. Mihaela Arsenescu Werner 
Harita lgnatievna Ogudalova, Fata
fără zestre de A.N. Ostrovski, Elise,
Pelicanul de August Strindberg
(Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"
din laşi)
8. Dan Puric - Brânzovenescu
9. Dan Vasile (regizor)
1 0. Teatrul Odeon

1 1 . Zoon erotikon
1 2. Compromiterea teatrului, atât ca

artă cât şi ca instituţie, prin scan
dalurile publice dintre (numeroşi)
directori şi (şi mai numeroşi) anga
jaţi

MIRCEA
GHIŢULESCU
1 . Hoţul de mărgăritare de Valeriu

Anania (Teatrul Bacovia)

Nunta lui Krecinski

9. Ioana Luiza Cocora, Florin Ghimpu

(actori), Răzvan Dincă (regizor)
1 0. TNB
1 1 . Visul unei nopţi de vară, regia:
Victor Ioan Frunză (Teatrul Naţional
din Cluj)
1 2. Faptul că directorul de trupă,
devenit manager; se crede propri
etar de teatru: cazul Rădescu

MIRONA HĂRĂBOR
1 . Ping Body de Radu Macrinici
(Teatrul Naţional din Târgu-Mureş,
Compania "Liviu Rebreanu")

2. Fernando Krapp mi-a scris
această scrisoare de Tankred Dorst

în colaborare cu Ursula Ehler
(Teatrul Tineretului)

3. A�a este (dacă vi se pare)
4. Bocsărdi Laszl6 - Nuntă însânge
rată după Federico Garda Lorca

(Ansamblul de dansuri "Haromszek"
şi Teatrul "Tamasi Aran" din Sfântu
Gheorghe)

5. Lia Manţoc - Doi gemeni

veneţieni
6.

Marius Stănescu - Song Li ling

7. 8. Mihai Constantin - Groparul,

Hamlet, lolanda Da in - Contesa de
Pazmany, Job, după Raymond Jean

(Teatrul Naţional din Târgu-Mureş,
Compania "Liviu Rebreanu")
9. Marius Cordoş, Dana Voicu
(actori), Radu Apostol (regizor)
1 O. Teatru l Tineretului din Piatra
Neamţ, pentru şansa pe care a acor
dat-o actorilor săi de a lucra cu
Andrei Şerban, cu ocazia Festivalului
de Teatru
1 1 . O scrisoare pierdută
1 2. Conflictele din teatre

FLORICA ICHIM
1.2. Portret de criminal
3. An die Musik de Pip Simmons,

regia: Pip Simmons (Teatrul Evreiesc
de Stat), A�a este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - A�a este (dacă vi se
pare)

5. Helmut Sti.irmer, Lia Manţoc, llona
Jăr6 Varga - A�a este (dacă vi se
pare)

6.

Costache Sabii - Bartodziei,

Portret de criminal

7. Mihaela Arsenescu Werner 

Harita lgnatievna Ogudalova

8. Mihai Călin - Feodor, Nunta lui

Krecinski
9. Claudiu Goga (regizor)
1 0. Teatrul Naţional "Vasile

Alecsandri" din laşi

1 1 . Hamlet
1 2. Conflictul de la

"Nottara"

https://biblioteca-digitala.ro

cea ma1...
•

DORU MAREŞ
1 . Domnul şi doamna Oval, scenariu
de Theodora Herghelegiu (Teatrul
Inexistent)
2. la Dallas
3. Job

Căsătoria de N.V. Gogol, regia:
Mona Chirilă, Clov, Sfârşit de par
tidă (Teatru l Maghiar de Stat din

Cluj)
7. Antoaneta Zaharia - Ea, Cum se
face după Roberto Mazzucco,
Fata, Domnul şi doamna Oval,
(Teatrul Inexistent)
8. Virginia ltta Marcu - Oktavia,
•..

4.

Radu Afrim - Job
5. Horaţiu Mihaiu - Job
6. Palffy Tibor - Leonardo, Nuntă

însângerată

7. lolanda Dain - Contesa de

Portret de criminal
9. Theodora Herghelegiu (regizoare),

Pazmany

Iulia Popescu (actriţă)
1 O. Teatrul Tineretului

9. Radu Afrim, Bocsardi Laszl6 (regi
zori)
1 O. Teatrul Tineretului

dus inclusiv la scandalul de la
Teatrul "Nottara"

8. -

1 1 . Şi mai potoliţi-! pe Eminescu!

de Cristian Tibeiu Popescu, regia:
Grigore Gonţa (TNB)
1 2. Asasinarea
lui Adrian Lupu

CRISTINA
MODREANU

1 1 . Îmblânzirea scorpiei
1 2. Întârzierea reformei, lucru care a

·

pare)
6.

Bogdan Zsolt - Podkoliosin,

�

34

6.

Valentin U ritescu - Raspliuev

7. Olga Tudorache - Emilia, Cimitirul
păsărilor

8. Andrei Aradits - Horatio, Hamlet

9. Angela Munteanu (actriţă)
1 0. TNB
1 1 . Sonata fantomelor
1 2. "Războiul stelelor" de la

1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi
2. Portret de criminal
3. Hamlet
4. Alexandru Dabija - Saragosa 66
de zile

ION PARHON

-

5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar
Sonata fantomelor

Marcel lureş - Hamlet
7. Oana Pellea - Catarina,

Felix Alexa - Nunta lui Krecinski
5. Hel mut Sturmer, Lia Manţoc, llona
Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi se

1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi
2. Barrymore
3. Nunta lui Krecinski
4. Felix Alexa - Nunta lui Krecinski
5. Diana Ruxandra Ion - Nunta lui
Krecinski

"Nottara"

6.

4.

VICTOR PARHON

DOINA PAPP

-

1.2. la Dallas
3. -

1 2. Conflictul de la Teatrul "Nottara"

lmblânzirea scorpiei

8. Valentin Uritescu - Raspliuev

9. Theodora Herghelegiu
1 O. Teatrul Odeon, pentru ţinută,

profesionalism şi ritmul premierelor
1 1 . Zoon erotikon
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1 . Ping Body
2. Portret de criminal
3. Aşa este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
pare)

5. Helmut Sturmer, Lia Manţoc, l lona
Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi se
pare)
6.

Marcel lureş - Hamlet

7. Cecilia Bârbora - Lady Duncan,

Vrăjitoare, Ofiţer, Macbett
8. Virgil Ogăşanu - Altoum,
Turandot de Carlo Gozzi (Teatrul
"Bulandra")

9. Adriana Titieni, Marius Chivu

(actori)
1 0. Teatrul National "Vasile
Alecsandri" di n laşi
1 1 . "Alegerile"
1 2. Pensionarea lui Emil Boroghină

LUDMILA
PATLANJOGLU
1 . Ultimul Godot de Matei Vişniec
(Teatrul "Eugen Ionescu" din Slatina)
2. Roberto Zucco de Bernard- Marie
Koltes (Teatrul Naţional "Vasile
Alecsandri" din laşi)
3. Aşa este (dacă vi se pare)
Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
pare)

4.

5. Helmut Sturmer, Lia Manţoc, l lona
Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi se
pare)

6. Ştefan

Iordache - Barrymore

7. Diana Văcaru - Lady Macbeth,

Macbeth de William Shakespeare

(Teatrul Naţional din Târgu-Mu reş,
Compania "Liviu Rebreanu")
8. Sorin Leoveanu - Domnul Ponza,

Aşa este (dacă vi se pare)
9. Marius Chivu, Cerasela Constantin

(actori), Diana Ruxandra Ion
(scenog raf), Andreea Vălean (d ra
maturg), Claudiu Goga (regizor)
1 0. Teatrul Naţional din Craiova
1 1 . Nebunul şi călugăriţa de
Stanislaw lgnacy Witkiewicz, regia:
Alexander Hausvater (Teatrul '"foma
Caragiu" din Ploieşti)
1 2. Conflictele extraartistice de la
Teatrul "Nottara" şi Teatrul Naţional
din Cluj

4.

Alexandru Dabija

de zile

-

Saragosa - 66

5. Helmut StOrmer, Lia Manţoc, l lona
Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi se
pare)

SEBASTIAN-VLAD
POPA

6. Ştefan

1.2. Roberto Zucco
3. Deşteptarea primăverii de Frank

8. Virgil Ogăşanu - Altoum

Wedekind, regia: Anca Bradu
(Teatrul Naţional din Târgu-Mu reş,
Compania "Tompa Mikl6s")
4. Cătălina Buzoianu
Sonata fan
-

tomelor, Turandot

5. Lia Maria Vasilescu - Deşteptarea

primăverii

6.

Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu
Moldovan (Trecut-au anii . . .)
7. Valeria Seciu (Trecut-au anii ... )

8. -

9. Directoratul lui Beres Andras

(Teatrul Naţional din Târgu-Mu reş,
Compania 'Tompa Mikl6s")
1 O. Teatrul "Bulandra"
11.1 2. Sindicalismul artistic

CARMEN STANCIU

1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi
2. Roberto Zucco
3. Aşa este (dacă vi se pare)

Iordache - Barrymore

7. Mihaela Arsenescu Werner 

Harita lgnatievna Ogudalova

9. Sorin Leoveanu (actor), Dan Vasile

(regizor)

1 0. 1 1 . Zoon erotikon
1 2. Faptul că "circul" s-a mutat la

"Nottara", în detrimentul teatrului

NATALIA STANCU
1 . Pod u'
2 . Hamlet, Portret de criminal
3. Saragosa - 66 de zile
4. Cătă lina Buzoianu - Turandot

5. Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar - Saragosa 66 de zile
6. Marcel lureş - Hamlet
7. M ihaela Arsenescu Werner 
Ha rita lgnatievna Ogudalova
8. Nataşa Raab - Ermitul din
Cartagina, Perpetua şi Felicitas,
scenariu dramatic de Tudor Chirilă
(Teatrul Naţional d i n Craiova),
Petre Ciu botaru - Moki Pa rmenîci
Knurov, Fata fără zestre
9. Claudiu Goga
-
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1 0. TN B
1 1 . Dramaturgia românească a

unor tineri lei care, luându-mă
exclu siv după proba scenei, par
pisici.
1 2. Criza de d i recţie (favorizată şi
prin concursurile Ministerului
Culturii şi Pri măriei - vezi ce s-a
întâmplat la Teatrul "Ţăndărică") şi
capacita rea i m posturii, a lui "Dă-te
tu la o pa rte să mă aşez eu" în
numele principiilor nobile: pro
mova rea alternativei a rtistice,
d reptul la experiment, promova rea
tinerilor. Mă refer la ceea ce s-a
întâ m plat la Tâ rgu-Mureş (Teatrul
Naţional), la Naţionalul clujean şi,
sub unele a specte, şi la
Bucu reşti . . .

SAVIANA
STĂNESCU
1 . Ping Body
2. La Dallas
3. Cum se face . . .
4 . Radu Afrim - Job

5. Horaţiu Mihaiu - Macbeth
Marius Stănescu - Song Liling
7. Antoaneta Zaharia - Ea, Cum se
6.

face . . .

8 . Dan Puric - Arlecchino, Doi
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gemeni veneţieni
9. Theodora Herghelegiu
1 O. Teatrul I nexistent
1 1 . Zoon erotikon
1 2. Tntârzierea reformei teatrale

MARINELA ŢEPUŞ
1 . Ultimul Godot
2. La umbra vântului de Paul

Emond (Teatrul Dramatic din Galaţi)

3. A�a este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - A�a este (dacă vi se
pare)

5. Helmut StUrmer, Lia Manţoc, llona
Jar6 Varga - A�a este (dacă vi se
pare)

6.

Marcel lureş - Hamlet

7. 8. Virgil Ogăşanu - Altoum

9. Claudiu Goga, Antoaneta Zaharia,

Dragoş Bucur
1 O. Teatrul Tineretului

1 1 . Zoon erotikon
1 2. "Bâlciul tuturor deşertăciunilor"

de la " Nottara"

JULIET A ŢINTEA
1.2. Portret de criminal
3. A�a este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - A�a este (dacă vi se
pare)

5. Helmut Sturmer, Lia Manţoc, l lona
Jar6 Varga - A�a este (dacă vi se
pare), Sever Frenţiu şi Anca Pâslaru O scrisoare pierdută
6.

Costache Babii - Bartodziei,

Portret de criminal

7. Magda Catone - Zoe, O scrisoare
pierdută

�
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8. Răzvan Vasilescu - Rosencrantz,

Hamlet
9. Echipa de tineri din spectacolul
Caleidoscop, realizat de Miriam

Răducanu (Teatrul Act)
1 0. Teatrul Naţional din Craiova
1 1 . Zoon erotikon

1 2. Tensiunile de la Teatrul "Nottara"

Simplă notă
statistică

7 . Mihaela Arsenescu Werner (4),

Olga Tudorache, Oana Pellea, Cecilia
Bârbora, Antoaneta Zaharia (2),
Adriana Trandafir, Medeea Marinescu,
lolanda Dain, Diana Văcaru, Valeria
Seciu, Magda Catone (1 )
8. Valentin Uritescu, Virgil Ogă�anu,
Dan Puric (3), Florin Zamfirescu,

1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi (4),
Ping Body (3), Podu', Ultimul Godot
(2), Funcţionarul destinului, Hoţul
de mărgăritare, Domnul �i doamna
Oval ( 1 )
2 . Portret de criminal (6), La Dallas
(4), Roberto Zucco (3), Scenariul,
Moartea unui comis voiajor, M . . .
Butterfly, O, tată, sărmane tată ,
Fernando Krapp , Barrymore,
Hamlet, La umbra vântului ( 1 )
3. Aşa este (dacă vi s e pare) (8),
Saragosa - 66 de zile, Hamlet (3),
Îmblânzi rea scorpiei, An die Musik,
Job, Nunta lui Krecinski,
De�teptarea primăverii, Cum se
face . . . ( 1 )
4. Vlad Mugur (7), Liviu Ciulei (3),
.••

. •.

Radu Afrim, Felix Alexa, Alexandru
Dabija, Cătălina Buzoianu (2),
Beatrice Bleonţ, Bocsardi Laszl6 ( 1 )
5 . Lia Manţoc (1 0), Helmut Stu rmer,
l lona Jar6 Varga (9), I rina Solomon şi
Dragoş Buhagiar (4), Horaţiu Mihaiu,
Sever Frenţiu şi Anca Pâslaru (2),
Adriana Grand, Diana Ruxandra Ion,
Li a Maria Vasilescu ( 1 )
6 . Marcel lure� (5), Ştefan Iordache
(4), Marius Stănescu (3), Costache
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Babii (2), Csfky Andras, Marius
Bodochi, Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Palffy Tibor, Bogdan
Zsolt, Valentin Uritescu ( 1 )

Marius Stănescu, Mihai Constantin,
Mihai Călin, Virginia ltta Marcu,
Andrei Aradits, Sorin Leoveanu,
Nataşa Raab, Petre Ciubotaru, Răzvan
Vasilescu ( 1 )

9 . Claudiu Goga, Theodora
Herghelegiu (5), Marius Chivu, Dan
Vasile (2), Lucian Ghimişi, George

lvaşcu, Ada Lupu, Ioana Luiza Cocora,
Florin Ghimpu, Răzvan Dincă, Marius
Cordoş, Dana Voicu, Radu Apostol,
Radu Afrim, Bocsardi Laszl6, Iulia
Popescu, Angela Munteanu, Adriana
Titieni, Cerasela Constantin, Beres
Andras, Sorin Leoveanu, Antoaneta
Zaharia, Dragoş Bucur, Diana
Ruxandra Ion, Andreea Vălean,
echipa de tineri din Caleidoscop ( 1 )
1 O . Teatrul Tineretului d i n Piatra
Neamţ (5), TNB (4), Teatrul Odeon
(3), Teatrul Naţional "Vasile
Alecsandri" din laşi, Teatrul Naţional
din Craiova (2), Teatrul Act, Teatrul
"Bulandra", Teatrul Inexistent ( 1 )
1 1 . Zoon erotikon (7), O scrisoare
pierdută, Sonata fantomelor (2),
Visul unei nopţi de vară, Hamlet, Şi
mai potoliţi-! pe Eminescu!,
Tmblânzirea scorpiei, Nebunul �i
călugăriţa (1 )
.

Rosu
�

•

SI
"

negru,

un curcubeu coregrafie

şa cum ne-am obişnuit de la o
vreme, pe ultima sută de metri
a stagiunii, Opera Naţională
Română mai "bifează" o premieră de
balet, aşteptată de mult şi pregătită,
în final, în grabă. Şi nu orice, ci o pre
mieră absolută, pe m uzica originală a
Liviei Teodorescu-Ciocănea, după
romanul Roşu şi negru de Stendhal.
Muzică românească de balet nu s-a
mai scris cam de multişor sau, în
orice caz, nu s-a mai cântat, cam de
pe vremea baletelor patriotic-festive
ale lui Cornel Trăi lescu. Lucrarea
Liviei Teodorescu era, de aceea, bine
venită în repertoriul Operei, îm
plinind mai multe deziderate: creaţie
autohtonă, modernism, transpunere
a unei capodopere.
Deşi com pozitoarea pledează, în
programul de sală, în favoarea re
venirii la melodicitate şi ritm;specta
torului de balet, venit mai mult să
vadă decât să audă, i se va fi părut
muzica destul de indigestă, în ciuda
evidentei complexităţi şi a construc
ţiei elaborate, lucruri sesizabile şi de
către profani.
Tot Livia Teodorescu semnează şi
libretul, prelucrat din punctul de
vedere al unui compozitor şi nu al unui
coregraf, căci atunci ar fi arătat cu totul
altfel. De aici porneşte incoerenţa, care
se repercutează pe mai toate celelalte
paliere ale spectacolului. Libretul nu
operează o recitire selectivă a textului,
o actualizare şi în plan ideatic, ci o
dramatizare relativ cuminte, reţinând
prea multă acţiune şi prea multe per
sonaje, dintre care unele depăşesc cu
puţin figuraţia. Excepţie face prologul,
promiţător şi înşelător.
Aceasta îl obligă pe coregraf să inte
greze o sumedenie de momente de
pantomimă, în spiritul baletelor ro
mantice din chiar vremea lui Sten
dhal, iar atunci când se renuntă la ele,
motivaţia dramatică şi cursivitatea se
_
întrerup. Intregul balet lasă impresia
de efort de a spune cât mai multe şi
pe nerăsuflate. Modernitatea, (neo)
clasicismul şi romantismul se întâl
nesc şi se suprapun fără a ajunge la
osmoză, alternanţa nu produce con
topirea dorită. Dacă în scena balului
din actul 11 se dansează tango din

A

dorinţa de actualiza re, rezultatul este
mai degrabă o inadvertenţă istorică,
nescuzabilă în contextul respectării
naraţiunii romaneşti.
Jocul de planuri, între spiritual şi con
cret, lumea reală şi cea interioară a
eroului, Julien Sorei, îi impun sceno
grafei Viorica Petrovici o continuă
glisare de panouri cu imagini ab
stracte şi alte elemente sugestive.
Foliile metalice dau reflexe uneori
inspirate; alteori, lumina verticală îi
dezavantajează pe interpreţi.
Costumele Adrianei Grand pendu
lează şi ele între uniforma sau ţinuta
de epocă, schiţa de modă şi colantul
neutru. Materiale fl uide, străluci
toare, cu lori pastelate sau degra
deuri, părul, de regulă, ascuns sub
plase sau peruci-panaş - aportul său
de imagine este considerabil, prin
prospeţime şi varietate.
Alexei Mezincescu, semnatara regiei
şi a coregrafiei, i-a revenit probabil
partea cea mai ingrată, de care s-a
ach itat cât se poate de onorabil.
Lipsa unor repere ritmice marcante
ridică dificultăţi serioase pentru un
colectiv în majoritate tânăr, dar
obişnuit cu un repertoriu preponde
rent clasic, iar ea a evitat, de multe ori
cu abilitate, prelungirea secvenţelor
de ansamblu care necesitau aliniere
si · sincronizare. Păstrând tehnica de
pointes, Alexa Mezincescu compune
partituri personalizate, punând ac
centul nu pe performanţă, ci pe inter
pretare. Simţind că spectacolul se
încarcă expresiv printr-o acumulare
de elemente extracoregrafice, crea
toarea a rezistat de astă dată ten
taţiei de a-i supune pe dansatori
unor provocări de virtuozitate şi a
optat pentru mişcarea de respiraţie
mai largă, ce lasă vreme pentru
u rmărirea stării interioare. Secven
ţele cele mai reuşite sunt duetele
solistice: cele dintre Julien Sorei si
Madame de Renal - grave, cosmice,
impregnate de spiritualitate; cel cu
Madame de Fervaques - aproape
grotesc, nu departe de cabaret; cel
cu Mathilde de la Mole - marcat de
senzualitate.
Din punct de vedere regizoral, e greu
să redai atâtea întâmplări, pe multihttps://biblioteca-digitala.ro

ple planuri, fără să recurgi la schema
tism (retroproiecţii le, confru ntările
de grup etc.) şi la o simbolistică prea
transparentă - obiectuală, gestuală
sau vestimentară. În construcţia tex
tului coregrafie, Alexa Mezincescu e
foarte bine "servită" însă de câtiva
dansatori de forţă dramatică. Ră:Nan
Mazilu dă piept pentru prima dată cu
un rol de amploare, într-un balet pe
scena Operei, trebuind să-şi dozeze
altfel m işcarea. Obişnuit cu piese
scurte şi dense sau cu colaborări cu
teatrele de dramă, el este în sine un
interpret de o factură specială, care
îmbină plasticitatea corporală a
dansatorului de dans contemporan
cu antrenamentul clasic şi cu trăirea
actoricească a rolului. Iar Julien Sorei
este croit dinamic pe măsurile sale,
prilejuindu-i o paletă expresivă mai
nuanţată de cât se obişnuieşte prin
tre dansatori.
Corina Dumitrescu, în Madame de
Renal, etalează din nou o interpretare
inteligentă, o intuiţie fără greş a
manierei epocii, lăsând să se întrevadă
fără ostentaţie capacităţile ei fizice şi
tehnice excepţionale. O simplă traver
sare a scenei suspendă timpul în loc,
fiecare gest sau pas are greutate şi
sens. (Unică îmbinare, la noi, de per
formanţă în genul clasic, dar şi con
temporan şi de har dramatic, Corina
Dumitrescu este în plus o prim
balerină de nepermisă modestie.)
Alexandra Petrică (Math ilde de la
Mole) susţine o partitură creată pe
coordonatele ei fizice, ce nu coincid
totdeauna cu cele ale personajului:
mizând din plin pe spectaculosul
amplitudinii mişcării, ea pedalează la
suprafaţă, pe atitudinea sexy sau pe
dramatismul convenţional.
Ansamblul are o prestaţie bună, în
condiţiile l ucrului mai degrabă pe
memorie decât după auz; pe alocuri,
însă, fizionomiile sunt prea juvenile
faţă de rolişorul respectiv.
În alt compa rtiment, intervenţi ile
vocale ale lui Romeo Văsut si
' ale
Mihaelei Stanciu sunt curate, preg
nante, lângă un cor bine temperat şi
o orchestră lărgită, care, sub bagheta
lui Răzvan Cernat, a realizat u n
adevărat t u r de forţă.
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Ca să menţii în atenţia publicului un
spectacol în care s-a investit o mare
cantitate de efort de creativitate,
uman şi material, chiar dacă nu e o
reuşită incontestabilă, este nevoie de
o mediatizare sustinută. Să fie atunci
rea-voinţă sau inconştienţă faptul că

apar în cotidianele principale cronici
gata scrise de mai demult, cu greşeli
de i nformaţie, sau că în broşura
"Şapte zile" editată de ARCUB din dis
tribuţie sunt menţionaţi doar cântă
reţii şi nici un balerin? Să-mi fie cu
iertarte, dar cred că dacă era vorba

despre o operă, alta era situaţia ...
Iar făţarnicul public balcanic, după ce
a aplaudat entuziast la premieră, a
sancţionat neîmplinirea prin absenţă
încă de la al doilea spectacol. Aştep
tăm cu emoţie stagiunea viitoare.
Vivia Săn d u lescu

Orfeu sau Desp re
cădere
Al

n dansul contemporan românesc
există două companii "de stat", o
mână de ONG-uri şi o sumedenie
de independenţi. Cea mai recentă
fundaţie, MAD (multi-art dans), a fost
înfiinţată de Vava Ştefănescu, asistent
universitar în cadrul sectiei de core
grafie a U.A.T.C. "I.L. Ca ragiale" din
Bucureşti. Ea îşi propune "un program
de sensibilizare şi de atenţionare ....
pentru promovarea tinerilor talentaţi,
profesionişti, care se pierd înconjuraţi
de ignoranţă şi· nepăsare".
Trecând de la vorbe la fapte cu efi
cienţa generaţiei sale, Fundaţia MAD a
şi scos pe piaţă un prim spectacol,
găzduit de ARCUB, cu sprijinul finan
ciar al asociaţiei ProHelvetia.
"Orfeu sau Despre cădere este un
spectacol pentru acum ... Toţi în
cercăm să recuperăm o Euridice a
noastră, chiar dacă ea este altceva
pentru fiecare..." Alături de Vava au
stat pe scenă Andreea Duţă, Silvia
Mihai, Valentina de Piante-Niculae,
Eduard Gabia şi Daniel Popa. Prin
fotografiile proiectate şi vocea înregis
trată, a fost prezentă şi actriţa Ozana
Oancea. De formatii diferite (Valentina
de Piante, italiancă românizată prin
căsătorie, a început să danseze târziu,
fiind actualmente o studentă "matu
ră", iar Daniel Popa este proaspăt ab
solvent de Actorie), ei au ca numitor
comun dăruirea faţă de o formă artis
tică aproape ignorată de autorităţile
culturale, ca şi perseverenţa de a înota
împotriva curentului comercial.
Din echipa cu care Vava Ştefănescu a
colaborat şi mai înainte (de exemplu,
la spectacolul Despre tine, premiat la
Festivalul I nternaţional de Creaţie
Coregrafică de la laşi şi prezentat iarna
trecută la Londra) i-am reîntâlnit pe
Andreea Mincic şi Sorin Romanescu.
Scenografia Andreei Mincic se rezumă
la planuri şi jocuri de linii, iar cos-

tumele sale, cu contururi imprecise,
îmbină adidaşii şi ţesătura modernă
cu sugestia de croială antică.
Superba coloană sonoră a lui Sorin
Romanescu (printre altele, fost mem
bru al formatiei "Sarmalele reci") îl
recomandă ca pe un excepţional
mânuitor al sintetizatorului, într-o
demonstraţie că muzica tânără poate
fi şi bogată, şi inspirată, şi de calitate.
Dansator, coregraf, regizor şi cadru
didactic, Vava Ştefănescu şi-a definit
în timp o personalitate bine individu
alizată, reuşind să se scuture de influ
enţele celor care au format-o. Pentru
ea, dansul începe de la zero, nu se
explică, nu se justifică, cerând în
schimb o implicare emoţional-intelec
tuală din partea privitorului, căruia i se
poate părea la început prea încifrat.
Construcţia se revelează pe parcurs,

(;]
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pe măsură ce asamblează piesele unui
la spec
taculos, ea se preocupă mai degrabă
de jocul de · energii, într-o dinamică
puternică, bine dozată, spre crescen
do-ul final.
Nu există un Orfeu şi o Euridice
anume: viaţa e făcută din întâlniri şi
întâmplări, căderile nu sunt decât
momente sau etape, important e sen
sul deplasării, mereu în aceeaşi
direcţie. După legile lui Murphy, un
lucru de preţ nu va fi dus 1� bun sfârşit
decât atunci când ai renuntat
· să mai
nădăjduieşti sau când, din disperare,
ai mărit miza jocului. Văzut astfel,
Orfeu sau Despre cădere este o
metaforă complexă, alcătuită din idee,
diapozitive, versuri şi sunet. Restul e
dans.

puzzle coregrafie. lndiferentă

Vivia Săndulescu

Tanzmesse
Essen 2000
n Târg de Dans e ca un Târg de
Carte, unde fiecare expune,
" promoţionează" sau vinde
direct realizări din domeniul dansu
lui: echipament de antrenament sau
costume de scenă, cărţi şi reviste de
balet, spectacole, festivaluri, organi
zaţii sau instituţii, casete video sau
CD-ROM-uri. Târgui I nternaţional de
Dans de la Essen, Germania (Dance
Fair 2000) este trienal, iar la această a
treia ediţie România a fost invitată
pentru prima oară, ca o recunoaştere
a pătrunderii valorilor sale core
grafice pe piaţa mondială. Iniţiator al
participării româneşti: Cosmin Mano
lescu, dansator şi coreg raf, pre
şedinte al Fundaţiei Proiect DCM şi
vârf de lance al managementului cul
tural la noi, interesat cu prioritate de
potenţialii participanţi la Festivalul
Internaţional de dans contemporan
BucurESTi-VEST 200 1 , aflat deja în
curs de pregătire. împreună cu el,
Cristina lliescu, directoarea Festiva
lului Internaţional de Creaţie Core
grafică de la laşi, şi subsemnata.
Ca functionar al Ministerului Culturii,
invitat oficial, nemţii consideraseră
de la sine înţeles că instituţia-patron
avea să-mi acopere cheltuieli le,
întrucât urma să o reprezint. Noroc
însă cu Goethe-Institut şi cu eco
nomiile personale... Dar despre şefi,
numai de bine!
Hm, să revenim deci ... Târgui propriu
zis, care dura doar câteva zile (8-1 1
iunie), făcea parte dintr-un festival
mult mai amplu, întins pe o lună
întreagă, alcătuit d i n spectacole,
seminare, workshop-uri, expoziţii de
fotografie, întâlniri etc., în centrele
principale d i n Rena nia de Nord
Westphalia: Essen, DOsseldorf, Duis
burg, Koln ş.a. Concret, se desfăşura
într-un complex cultural amenajat în
clădirile unei mine dezafectate de la
marginea oraşului Essen. În decursul
a şapte ani, cu o investiţie de circa
350 de milioane DM (!), aici a păruseră
- păstrând infrastructura şi umplând
spaţiile cu rezolvări tehnologice şi
arhitecturale de ultimă oră - o duzină
de săli de spectacol, un Centru
Coregrafie deosebit de complex şi de
bine utilat şi un Centru de Design,
devenit temporar pavilionul expo
ziţional.

U

Standuri mai mari sau mai mici, mai
aerisite sau mai îngrămădite, după
cum avuseseră participanţii bani să
plătească chiria. Noi eram acceptaţi
gratuit, într-un stand comun al ţărilor
din Europa Centrală şi de Est, alături
de Polonia, Ungaria, Bulgaria, Litua
nia şi Rusia (parţial). Iar faptul că or
ganizatorul acestuia era de origine
poloneză a contribuit la atmosfera în
permanenţă animată, ca şi la inte
grarea noastră printre expozanţi, fără
frustrări sau discriminări.
Problema era cum să fim în cât mai
multe locuri deodată, să vedem cât
mai mult(e) şi cât mai eficient. Cu o
medie de trei spectacole pe zi şi câte
va ore de preumblat printre stan
durile vecine, unde la fiecare colt de
masă te opreai să urmăreşti un f�ag
ment de casetă video, ieşeai noaptea
târzi u frânt de oboseala de a fi
absorbit imag i n i în neştire. Abia
după întoarcerea acasă am început
să rumegăm mai pe îndelete infor
maţia acumulată.
Cum la Târg precumpănea oferta de
dans contemporan, cronicarul din
mine a tinut să vadă si altceva. Gala
de balet de la decern a rea Tanzpreis
ului . este cel mai important eveni
ment coregrafie al anului în Ger
mania. Premiul de excelenţă pe care
I însoţeşte (acordat în anii trecuţi
Pinei Bausch şi lui Maurice Bejart,
print:re alţii) recompensează în spe
cial merite deosebite în domeniul
pedagogiei. Spectacolul a reunit pe
scena Operei din Essen (Aalto The
ater) la creme de la creme în materie
de neo-clasic: l ucră ri de William
Forsythe, Hans Van Manen, John
Neumeier, Uwe Scholz sau Renato
Zanella, da nsate de companii de
prestigiu din DOsseldorf, Munchen,
Leipzig sau Viena.
Cam în fiecare d intre ele găseşti
balerini români, mai tineri sau mai
maturi. Cireaşa de pe tort a fost însă,
indiscuta bil, Simona Noja, prim
solista Operei din Viena, o adevărată
divă, aclamată în picioare minute în
şir. Şi, totuşi, am avut im presia că se
menaja, că nu-şi dădea măsura pe
care o ştiam de anul trecut, când
dansase la Constanţa un fragment
din aceeaşi lucrare.
Şi asta fiindcă publicul german e uşor
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de impresionat, aplaudă cu genero
zitate şi nu întotdeauna cu discer
nământ. (La Târg, am asistat la spec
tacole extrem de îndoielnice, dar
foarte bine primite, aduse cu mari
investiţii de la capătul lumii.) Fra
pantă este discrepanţa dintre respec
tul nemţilor pentru cultură - pentru
dans, în mod deosebit -, manifestat
în investiţiile şi sponsorizările masive,
ca şi în vestimentaţia spectatorilor, şi
calitatea producţiilor proprii: cei mai
buni balerini, coregrafi şi pedagogi
sunt în majoritate de import.
După o adevărată cavalcadă cultural
tu ristică, am revenit la Bucureşti cu
sacoşele pline de broşu ri, casete
video, cărţi de vizită şi proiecte de
cont(r)acte viitoare. E timpul să ne
apucăm de e-mail-uri ...
Vivia Săndulescu
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Proud

to

Dance

A r m o n i i i n te r n a t i o n a l e
1 n pa s d e d a n s
A

roşura de prezentare si nte
tizează foarte bine informaţia
de bază: "Spectacolul de dans
contemporan Proud to Be Here este
rezultatul colaborării coregrafei elve
ţiene Katharina Vogel cu un grup de
actori, m uzicieni şi dansatori din
România, Rusia şi Norvegia. Prima
întâlnire a coregrafei elveţiene cu
dansul românesc a avut loc în
octombrie 1 999, când, la invitaţia
Fundatiei ProHelvetia, Katharina Vo
gel a ' prezentat spectacolul Chief
Josef şi a corfdus un atelier cu tineri
_
dansatori români ... In aprilie 2000,
Katharina Vogel a sosit la Bucureşti în

B
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Here

cadrul unei rezidenţe coregrafice
oferite de Fundaţia Proiect DCM,
Fundaţia ProHelvetia şi ARCUB, şi a
început repetiţiile pentru spectacolul
Proud to Be Here. Premiera de la
Bucureşti a marcat începutul pre
gătirilor pentru Festiva l u l I nter
naţional de Dans BucurESTi-VEST,
care va prezenta o serie de specta
cole şi producţii realizate de core
grafi români şi străini". Festivalul este
programat a avea loc în luna iunie
200 1 .

Dacă Chief Josef o punea pe Ka
tharina Vogel în lumină, în primul
rând ca adeptă a sti lului de dans
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butoh, între timp acesta s-a contopit
într-o pa letă mai largă de pre
ocupă ri legate de fizica l itate:
" ...încerc să explorez real itatea cor
p u l u i şi com ponentele acestei
realităţi ... Sunt curioasă să descopăr
ce ne leagă ca fiinţe umane şi ce
face ca fiecare dintre noi să fie unic,
folosind experienţele personale ale
fiecărui interpret..." Din butoh stră
bat totuşi în creaţia sa concentra rea
asu pra propri ilor trăiri şi senzaţii,
focalizarea pe detaliu, d ilatarea tim
pului şi nepreocuparea pentru sce
nariu. Dar este butoh un gen u niver
salmente relevant? Greu de spus.

Ceea ce poate fascina în arii cultu
rale orientale, unde corpu l sau tim
pul capătă o cu totul altă percepţie,
în culturi preponderent europene cum este şi a noastră - poate părea
incoerent, "burtă", prin l u ng i me,
experiment g ratuit. Chiar şi-aşa,
rămân în memoria vizuală secvente
care îmbină noua tehnologie d e
scenă cu o concepţie de sorginte
arha ică asupra mişcării: începutul
(cu dansatorii plutind într-un fel de
hamace deasu pra scenei, unde
clipesc în întu neric nenu mărate
beculeţe roşii), sau finalul (în care
solul şi corpuri le, unse şi alu ne-

coase, determină o mişcare aproape
incontrolabi lă).
Nivelul de explorare a corporalităţii
este elocvent pentru mod u l cum
dansul contemporan poate fi abor
dat cu egală plasticitate de către
dansatori de formaţie clasică (Mateia
Stănculescu, rusoaica lnna Shvarts),
sau de către actori (Alexandru Jitea,
Dragoş Bucur). (Din păcate, o cin
cime din execuţie a lipsit prin acci
dentarea dansatorului Florin Fieroiu
înainte de premieră.)
Cu un si ntetizator performant în faţă,
dotată cu o voce bine lucrată de
soprană şi cu gust pentru muzica de

avangardă, norvegiana Kristin Nor
deva! asigură live o coloană sonoră
remarcabilă.
Mai importantă decât impactul în
sine al spectacolului (scena Teatrului
"Ion Creangă" nu e cea mai propice
dansului contemporan) este, poate,
instituirea colaborărilor internaţio
nale sistematice. Pas cu pas, orizon
tul de acceptare al spe(tatorului, în
special al celui tânăr, se lărgeşte, pe
măsură ce exponenţii dansului con
temporan românesc pătrund tot mai
departe, pe piaţa culturală mondială.
v. s.

Descoperirea
P
unul limbaj

rimul proiect mai amplu spe
cial dedicat dansului şi al cărui
scop a fost afirma rea iden
tităţii artei coregrafice la noi a avut
loc a n u l acesta, la Bucu reşti, în
perioada 8-1 1 iunie, fiind organizat
de Philip Morris România, SMART,
Teatrul Odeon, Solitude Project şi
Fundatia MAO.
Încerc� nd să atragă astfel atenţia
asupra dificultăţilor întâmpina-te de
cei care nu se identifică cu nici o insti
tuţie de stat şi dorind, în acelaşi timp,
să-i facă pe aceştia cât mai cunoscuţi
publicului larg, Festivalul lndepen
DANS a prezentat, timp de trei seri,
cele mai noi lucrări realizate de un
număr de paisprezece tineri (în ma
joritate) coregrafi independenţi.
Organizatorii au încercat să "impună
valoarea, nonconformismul şi mai
ales conceptul de independenţă în
dansul românesc", dar au mai avut
drept obiective: "promovarea tine
rilor artişti talentaţi şi lărgirea cate
goriilor de public fidel artelor specta
colului" (SMART), "facilitarea liberei
circulaţii a informaţiei între artiştii
români şi actual izarea discursului
artistic din ţara noastră" (Solitude
Project), înlăturarea ignoranţei şi a
nepăsării faţă de creaţia coregrafică
contemporană românească (Funda
ţia MAO). Evaluând proiectul în mod
corect, adică în funcţie de scopuri şi
obiective, cred că toate punctele ce
vizau "valoarea", "artiştii talentaţi" şi
"publicul" au fost atinse aproape în
totalitate. "Aproape", deoarece întot
deauna este loc pentru mai bine.
Am văzut numai spectacole ele
ga nte, stilate, expresive, emoţio
nante, moderat sim bol ice, discret
realiste, încă rcate de dramatism,
pline de umor, divers ritmate, bine
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dansate, frumos colorate şi îmbră
"
cate".
Am apreciat fără nici un fel de re
zerve iniţiativa organizatorilor, care,
lăsând intrarea liberă, au apropiat şi
mai mult tineretul de arta dansului.
Am văzut la Teatrul Odeon săli
arhipline, unde nu ai mai fi putut
"arunca un ac". Tinerii, studenţi sau
încă elevi, au aplaudat minute în şir
fiecare moment coregrafie, fascinaţi
de forţa limbajului pe care atunci îl
descopereau.
Mult mai importantă decât profitul
obţinut prin vânzarea biletelor de
i ntrare a fost şi conti nuă să fie
câştiga rea de pa rtea dansul ui a

ti nerei generaţii. Sunt sigură că,
peste câţiva ani, când îşi vor permite
lucrul acesta, reprezentanţii ei vor
plăti ca să-i vadă pe marii coregrafi/
dansatori întâlniţi pentru prima oară
acum.
Nu ştiu însă în ce măsură finanţatorii
şi toţi ceilalţi că rora tinerii artişti
coregrafi independenţi li s-au adre
sat destul de ferm (''Trebuie doar să
ne acordati atentie, să aveti încrede
re în noi Şi să g�sim soluţi'i") au fost
im presionaţi/cuceriţi şi convinşi că
merită să investească în dansul ro
mânesc.
Personal, cred că dansul va câştiga
tot mai mult teren - dacă nu va pre-

lua chiar, în scurt timp, su premaţia
în a rtele spectacol u l u i. Din acest
motiv, îndrăznesc să mă adresez şi
eu publicului-ţi ntă al Festiva l u l u i
l ndepen DANS: Priviţi-i, aplaudaţi-i,
ajutaţi-i să-şi rea l izeze proiectele!
Altfel, s-ar putea să se numească, în
c u rând, Sta ncu lesco, Dumitresco,
lorgulesco, Zamfiresco, Stefa nesco.
Altfel, s-ar putea să fie catalogaţi,
într-un viitor nu foarte îndepărtat,
drept coregrafi/dansatori americani,
britanici sau, şi mai rău (pentru noi,
nu pentru ei), asiatici de origine...
română.
I ri n a I onescu

�iHJ.ntle pe scândură

Piciorul gol al dansului
contemporan
rei zile a durat risipa de efort şi
imaginaţie de la Teatrul Ode
on. S-a numit "lndepenDANS".
Trei zile în care tinerii coregrafi şi-au
putut prezenta, fără a fi supuşi
selecţiei vreunei comisii, creaţiile. În
organizarea impecabilă a SMART
ului, având un finanţator celebru din
lumea afacerilor - Compania Philip
Morris (să fie acesta un semn că mar
ile trusturi internaţionale încep să
trateze şi România ca pe o ţară euro
peană şi dau startul finanţării unor
manifestări de artă contemporană?)
-, dansatorii foarte tineri au invitat
alături de ei pe·scenă numeroşi actori
foarte tineri (neangajaţi în vreun
teatru, deci mult mai deschişi explo
rării unor forme noi de spectacol), au
lucrat unii pentru alţii, ajutându-se
reciproc, într-o dezlănţuire de pasi
une, bun-gust şi umor de calitate, rar
întâlnită pe o scenă bucureşteană.
Întreaga manifestare, dar mai ales
factura absolut specială a publicului
ce a luat cu asalt Teatrul Odeon în
cele trei zile ne înd reptăţesc să
tragem câteva concluzii:

T
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- teatrele nu mai pot rămâne apana
jul u nor trupe fixe ce le locuiesc din
"alte vremuri". Ele trebuie să devină
spaţii publice de manifestare a artei
spectacolului, centre culturale găz
duind manifestări diverse şi un pu
blic ce nu doreşte (doar) teatru;
- manifestările tip festival care au la
bază un concept şi, mai ales, o stare
(în acest caz, dorinţa coregrafilor de
a-şi "striga" existenţa) au uneori
şanse mai mari de a "încălzi" publicul
decât unele tradiţionale, dar lipsite
de imaginaţie şi noutate (vezi Săptă
mâna Absolvenţilor, care s-a desfă
şurat în paralel la "Casandra");
- există un foarte puternic orizont de
aşteptare a "noului" la publicul tânăr.
Cine a fost în Sala Majestic în cele trei
zile nu se poate să nu fi fost impre
sionat nu numai de numărul mare de
spectatori tineri, ci şi, mai ales, de ca
litatea extraordinară a receptării lor şi
de căldura cu care aplaudau înainte,
în timpul şi după fiecare creaţie core
grafică;
- un gust sigur pentru muzică con
temporană (de multe ori live), capahttps://biblioteca-digitala.ro

citatea de a se exprima prin imagini
în mişcare, dar punând adesea la
l ucru şi cuvântul, precum şi calitatea
aparte a umorului din multe core
gratii s-au dovedit mult mai aproape
de sufletul acestui public foarte
tânăr decât majoritatea spectacoc
lelor de teatru de pe scenele bu
cureştene. Tinerii coregrafi au părut
tuturor m u lt mai interesanţi, mai
curajoşi şi mai contemporani în spirit
cu publicul lor decât tinerii regizori
ce evoluau în paralel la "Casandra".
Dansul însuşi a părut, şi poate chiar
este, o artă a spectacolului aflată cu
mult înaintea teatrului în sesizarea
9ustului realităţii contemporane.
In acele zile, dansul independent şi-a
luat, la Teatrul Odeon, partea leului.
Piciorul gol de pe afjşul "lnde
penDANS"-ului a tras un şut puternic
conformism ului şi li psei de ima
g inaţie a profesioniştilor de pe
statele de plată de prin teatrele de
stat româneşti.
Păcat că n-a fost mai nimeni dintre ei
pe acolo, să-I încaseze.
Theodor-Cristian Popescu

�JWiitfăm ântul teatral
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Târziu, dar
nu tardiv

La U n ive rsitatea de Artă
Teatra lă şi Cinematog ra
fică " 1 . L. Ca ra g i a le" d i n
Bucu reşti, F a c u l tatea d e
Teatru, Gala Absolvenţilor
de a n u l acesta a scos în
evide nţă foa rte puternic
i m porta nţa i m presa riatu1 u i / m a n a g e m e n t L:J 1 u i
teatra l.

dr. Ludmila Patlanjoglu şi asist. univ.
Carmen Stanciu, au mobilizat forţe
de-a dreptul i m presiona nte: pais
prezece sponsori, ci nci parteneri
media, profesori şi studenţi din trei
centre universitare - Bucureşti, laşi,
Târgu-Mureş (anul acesta, pentru
prima oară, Gala a propus o colabo
rare interuniversitară a oraşelor a
mintite). Astfel, toţi cei prezenţi au
înţeles că Teatrologia nu înseamnă
doar critică teatrală, că teatrologii
sunt şi ei oameni de teatru şi chiar
unii bine informaţi, că se poate
colabora, face echipă cu ei - lucru
recomandabil, de altfel, acelora care
nu îşi pot promova (din lipsa timpu
lui ori din nepricepere) sau chiar rea
liza singuri (din lipsă de fonduri)
creaţiile artistice. Regretul profund,
pe care l-am trăit din plin pe toată
durata Galei, mi-a fost provocat însă
de acei absolvenţi care păreau să
descopere abia acum, spre ora 25, că
timp de patru ani au fost "colegi" cu
nişte "fete de la Teatrologie" şi că ar fi
fost bine să ştie mai demult cu ce se
ocupă ele exact. Dar poate că nu e
încă totul pierdut. Cum se spune,
uşor trist-optimist, "mai bine mai
târziu decât niciodată ... " Despre
pregătirea artistică a absolvenţilor, a
foştilor mei colegi nu pot să spun
foarte multe lucruri. Sunt toţi buni,
talentaţi şi bine pregătiţi. Merită să

realizeze ceea ce şi-au pus în gând,
indiferent de locul în care se vor afla
peste câţiva ani, indiferent de dis
tanţele pe care se gândesc să le par
curgă. Cred că nimic n-ar trebui să le
stea în cale. l-am admirat pentru cu
rajul cu care au jucat Cehov (U.A.T.C.
Bucureşti, clasa prof. un iv. Florin
Zamfirescu), Sebastian (U.A.T.C. Bu
cureşti, clasa prof. univ. Olga Tudo
rache), Claudel (Universitatea de Arte
"George Enescu" laşi, clasa prof. univ.
Dionisie Vitcu), Schiller (Universitatea
de Artă Teatrală Târgu-Mureş, secţia
română, clasa conf. univ. dr. Sergiu
Dan Pop) sau Pirandello (Universita
tea de Artă Teatrală Târgu-Mureş,
secţia maghiară, clasa prof. u niv.
Farkas l bolya.)
l-am invidiat pentru că au optat pen
tru texte valoroase pe care le-au
montat foarte bine, dovedind astfel o
matu ritate deplină şi o stă pâ nire
exactă a mijloacelor de realizare
scenică a unui spectacol. Este cazul 
pri n excelenţă - al spectacolului
Trenul de Marco Tesei, în regia
Ralucăi N iţă, absolventă a U.A.T.C. Bucureşti, clasa prof. u niv. Alexa
Visarion.
Tot pe ei, pe absolvenţii promoţiei
2000, i-am felicitat pentru reuşitele
lor actoriceşti din muzica l u l Little
Shop of Horrors de Howard Ash
m a n , în reg ia l u i Calvin A n d re

ceasta datorită, în primul
rând, "fetelor de la Teatro
logie" (anul I I I), cum li se
spune de obicei, ca re şi-au l uat
în-foarte-serios cursul de "Practică
teatrală" (cursul la care învaţă cum să
producă şi să organizeze un eveni
ment teatral) şi care, alături de coor
donatorii lor principali, prof. univ. dr.
Michaela Tonitza-lordache, conf. univ.
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ântul teatral
Raluca l a negic, U.A.T.C. Bucureşti).
Despre absolvenţii bucureşteni ai
catedrei de Teatrologie îmi este - din
nou - imposibil să nu vorbesc la
superlativ. O să amintesc doar trei
nume, însoţite de titl urile lucrărilor
de licenţă pe care le-au pregătit pen
tru examenul fi nal: F lavia Filip "Valenţe semiotice în arta teatrului",
Eniko Zsuzsa Nagy - "Zece ani de
teatru liber - Teatrul Maghiar de Stat
din Cluj în decursul ultimului dece
niu", Octavian Saiu - "Teatrul şi criza
lumii contemporane".
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Irina Ionescu
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McC i i nton (U .A.T.C. Bucureşti), pre
cum şi pentru talentul cu care ştiu
să povestească aventurile lui U l i se
(după Homer - clasa prof. u n iv.

Brânduşa Za iţa Si lvestru, U.A.T.C.
Bucureşti) sau pentru priceperea
cu care folosesc extraordinarul lim
baj coreg rafie (clasa lect. u n iv.

P.S.: Tot în cadrul Galei Absolvenţilor,
doamna profesoară Olga Tudorache a
anunţat oficial că se retrage din viaţa
universitară. Să-i respectăm alegerea
şi să sperăm că va exista totuşi cineva
care să-i ţină, cât de cât locul.

cea ma1...
•

Topul stagiunii

1999

•

2000

alcătuit de 7 absolventi de
TeatroloQie
.)

DARIA DIMIU
CEL MAl B U N . . . CEA MAl B U N Ă.
1 . Piesă româ nea scă conte m pora n ă reprezentată 1 . Ultima dragoste a lui Don Juan
Tudor Popescu (Teatrul Naţional
2. Piesă stră i n ă contem pora nă reprezentată de
"Vasile Alecsandri" din laşi)
3. S pectacol 2. Potopul de Mary Beth Mc Nulty
4. Reg izor (Studioul "Casandra")
3. Aşa este (dacă vi se pare) de
5. Scen og raf Luigi Pirandello, regia: Vlad Mugur
6. Acto r (Teatrul Naţional din Craiova)
4. Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
7. Actriţă pare)
8. Rol secu ndar 5. Helmut StOrmer (decor), Lia
Manţoc (costume), llona Jar6 Varga
9. Aş pa ria pe . . (măşti) - Aşa este (dacă vi se pare)
1 0. Teatru 6. Dorel Vişan - Fundu lea, Visul unei
nopţi de vară de William
1 1 . M-a deza măgit .
Shakespeare, regia: Beatrice Bleonţ
1 2. . . . şi cel m a i s u pă rător fa pt teatra l (Festivalul de la Zsambek)
..

.

.

.

�
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.

potoliţi-! pe Eminescu! de Cristian

7. Magda Mug ur - Doamna Frola,

Tiberiu Popescu (TNB)

Aşa este (dacă vi se pare)

8. !olanda Dain - Contesa de

Pazmany, Job după Raymond Jean
(Teatru l Naţional din Târgu-Mureş)
9. Nicolae Poghirc (actor)
1 0. Teatrul Naţional din Craiova

RĂZVANA NITĂ
1 . Podu', versiune scenică de
Horaţiu Mălăele după Podul sinuci
gaşilor de Paul Ioachim (TNB)

11.1 2. Întârzierile cu care încep specta

2. O, tată, sărmane tată, mama te-a
spânzurat în dulap, iar eu sunt
foarte trist . . . de Arthur L. Kopit

colele

(Fundaţia "Orizonturi Tinere" cu spri
jinul Teatru lui de Comedie)

IRINA IONESCU
1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi

de Teodor Mazilu (Theatrum Mundi)
2. M . . . Butterfly de David Henry
Hwang (Teatrul Odeon)
3. Aşa este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugur - Aşa este (dacă vi se
pare)
5.

Helmut StOrmer, Lia Manţoc şi
l lona Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi

3. Saragosa - 66 de zile
Felix Alexa - Nunta lui Krecinski

4.

de A. V. Suhovo-Kobîlin (TNB)
S. Arh. Octavian Neculai (decor),
Nina Brumuşilă (costume), Hamlet
6. Ştefan Iordache - Barrymore
7. Olga Tudorache - Emilia
8. Dan Puric - Arlecchino, Doi
gemeni veneţieni

9. Teatrul Act
1 0. TNB
Ştefan Iordache - Barrymore,
1 1 . Mihai Măniuţiu Zoon erotikon
Barrymore de William Luce (Teatrul
,.$i Îmblânzirea scorpiei (Teatrul
Naţional din Bucureşti)
"Bulandra")
7. Magda Mugur - Doamna Frola
1 2. Scandalul de la "Nottara"
8. !olanda Da in - Contesa de
Pazmany; Andrei Aradits - Horatio, ,
Hamlet de William Shakespeare
LIANA ORNEA
(Teatrul "Bulandra")
1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi
9. Octavian Saiu (teatrolog); Lia
Maria Vasilescu (scenograf); Raluca
2. M . . . Butterfly
3. Saragosa 66 de zile
Niţă (regizor); Constantin Lupescu
4. Alexandru Dabija Saragosa - 66
(actor)
de zile
1 0. Teatrul Tineretului din Piatra
5. Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar
Neamţ, pentru Festivalul
- Saragosa - 66 de zile
Internaţional de Teatru 2000 şi, în
6. Marius Stănescu - Song Liling
special, pentru că 1-a invitat pe
7. Adriana Trandafir - Anna, Stele în
Andrei Şerban să ţină un workshop
cu această ocazie
lumina dimineţii de Alesandr Gal in
1 1 . Doi gemeni veneţieni de Cari o
(Teatrul Odeon)
8. Şerban Ionescu, Saragosa - 66 de
Goldoni (Teatrul "Nottara")
zile
1 2. Confundarea secretarului literar
9. Antoaneta Zaharia, Orodel Olaru
cu un simplu dactilograf
(actori)
A
1 O. Teatrul Act
se pare)
6.

-

Dorina Lazăr - Valentina, Stele în

lumina dimineţii

9. Claudiu Goga (regizor)

1 0. Teatrul Naţional din Craiova
1 1 . Hamlet
1 2. Scandalul de la "Nottara"

DELIA . VOICU
1.2. M . . . Butterfly
3. Aşa este (dacă vi se pare)
4. Liviu Ciulei - Hamlet
5.

Helmut StOrmer, Lia Manţoc şi
llona Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi

se pare)

6.

Marcel lureş - Hamlet, Hamlet

7. Olga Tudorache - Emilia
8. Marin Moraru - Grumio,

Îmblânzirea scorpiei de William

Shakespeare (SMART şi Teatrul
"Bulandra")
9. Cornel Brănescu, Adriana Titieni
(actori)
1 O. Teatrul "Bulandra"
1 1 . O scrisoare pierdută (TNB)
1 2. Conflictele de la Teatrul
"Nottara" şi Teatrul Naţional din Cluj

,.

-

-

MIRELA NAGAŢ

1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi
2. M . . . Butterfly
3. Aşa este (dacă vi se pare)
4. Vlad Mugu r - Aşa este (dacă vi se
pare)
5.

Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar,

Saragosa - 66 de zile după Jan

Potocki (SMART şi Teatrul Odeon)
Marius Stănescu - Song Liling,

6.

M . . . Butterfly

11.1 2. Montarea piesei Şi mai potoliţi-!
pe Eminescu!

OCTAVIAN SAlU
1 . Ping Body de Radu Macrinici
(Teatrul Naţional din Târgu-Mu reş)
2. Moartea unui comis voiajor de
Arthur Miller (TNB)

3. Aşa este (dacă vi se pare)
Alexandru Tocilescu - O scrisoare
pierdută de 1. L. Caragiale (TNB)

7. Olga Tudorache - Emilia, Cill)itirul

4.

Mic)

s.

păsărilor de Antonio Gala (Teatrul

8. Cornel Scripcaru - Guildenstern,

Hamlet, Ana Ciontea, Saragosa 66
de zile
-

9. Marius Chivu (actor), Dan Vasile

(regizor)
1 O. Teatrul Act

1 1 . Visul unei nopţi de vară de

William Shakespeare (Teatrul
Naţional din Cluj)
1 2. Montarea spectacolului Şi mai

Helmut Sturmer, Lia Manţoc şi
l lona Jar6 Varga - Aşa este (dacă vi

se pare)
6.

Ştefan Iordache - Barrymore şi
Caţavencu, O scrisoare pierdută
7. Mihaela Arsenescu Werner 
Harita lgnatievna Ogudalova, Fata
fără zestre de A. N. Ostrovski şi Elise,
Pelicanul de A. Strindberg (Teatrul
Naţional "Vasile Alecsandri" din laşi)
8. Ion Pavlescu - Polonius, Hamlet,
https://biblioteca-digitala.ro

Simplă notă
statistică
1 . Don Juan moare ca toţi ceilalţi (3),
Ping Body, Podu', U ltima dragoste
a lui Don Juan ( 1 )
2 . M. . . Butterfly (4), Moartea unui
comis voiajor, O, tată . . . , Potopul (1 )
3. Aşa este (dacă vi se pare) (5),
Saragosa 66 de zile (2)
4. Vlad Mugur (3), Felix Alexa, Liviu
-

Ciulei, Alexandru Dabija, Alexandru
Tocilescu ( 1 )
5 . Helmut Stilrmer, Lia Manţoc,

llona Jar6 Varga (4), Irina Solomon
şi Dragoş Buhagiar (2), arh. Octavian
Neculai, N ina Brumuşilă (1 )
6. Ştefan Iordache (3), Marius Stănescu
(2), Marcel lureş, Dorel Vişan ( 1 )
7 . Olga Tudorache (3), Magda
Mugur (2), Adriana Trandafir,
Mihaela Arsenescu Werner (1 )
8. !olanda Dain (2), Andrei Aradits,
Ana Ciontea, Şerban Ionescu, Ion
Pavlescu, Dan Puric, Marin Moraru,
Cornel Scripcaru ( 1 )
9 . Teatrul Act, Cornel Brănescu,
Marius Chivu, Claudiu Goga,
Constantin Lupescu, Raluca N iţă,
Nicolae Poghirc, Octavian Saiu,
Adriana Titieni, Dan Vasile, Lia Maria
Vasilescu, Antoaneta Zaharia ( 1 )
1 0. Teatrul Act, Teatrul Naţional
din Craiova (2), Teatrul "Bulandra",

Teatrul Naţional din Bucureşti,
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ ( 1 )
1 1 . Doi gemeni veneţieni, O
scrisoare pierdută, Mihai Măniuţiu
(Zoon erotikon şi Îmblânzi rea scor
piei), Visul unei nopţi de vară la T.
N. Cluj ( 1 ) .
45
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redactionale
'

Farmecul

de-charismării

Succesi u nea cro n icilor publ icate în revistă n u prea perm ite
u rm ă r i rea u nor c riteri i axiolog ice expl icite, res pecta rea ri
g u roasă a u nei sca le a va loril or; poate de aceea revi ne obsesiv
în d iscuţi i le noa stre preocu pa rea ra portă rii la ceea ce este
defi n itori u pentru spectaco l u l contem pora n . Pe de o pa rte, se
reco m b i nă procedeele şi m ij l oacele şti ute, cu mai m u ltă sau
mai puţină stră lucire, pe de a ltă pa rte aventura spectaco l u l u i
este l uată p e cont propriu, provocatoa re ş i î n ră spăr cu toate
aşteptă ri le. Să a pl ică m ace leaşi criterii operelor a rtiştilor matu ri,
ca re reconfi rmă, şi celor ale a rtişti lor tin eri, ca re vo r să se
afi rme? S u nt întrebă ri nel i n iştitoa re pentru o brea slă acce ptată
doar câ nd laudă - şi n u m a i de către cei lă udaţi .
- Festivalurile din mai-iunie (Piatra
Neamţ, Sfântu Gheorghe, Sibiu) s-au
desfăşurat sub lozinca lui "altfel" teatrul tinerilm, teatrul alternativ - şi,
după un asemenea asalt însoţit de
dezbateri teoretice, am putea să
încercăm să înţelegem, la n ivel ul
practicii, ce anume este altfel. Este
teatrul propus de Theo Herghelegiu
sau Radu Afrim altfel decât cel făcut
de Liviu Ciulei şi Ion Cojar, de Cătă
lina Buzoianu şi Mihai Măniuţiu ?
- Nu vreau să propun nici un fel de
ierarhie valorică, dar prima deosebire
pare a funcţiona la nivelul mesajului:
generaţiile mai vârstnice se raportau
la lume, fie ea bună sau rea, mesajul
lor nuanţa relaţia artei cu l umea;
tânăra generaţie afirmă cu încăpă
ţânare un singur lucru: lumea este
neinteligibilă, deci nu se pretează la
emiterea unui mesaj raţional; când e
inteligibilă, e stupidă. Poate că au
dreptate, şi experienţa istorică justi
fică acest tip de concluzie, dar e şo
cantă indiferenţa. Absenţa compasi
unii induce plictiseala.
- Dorinţa de a epata vine din dorinţa
de a ocupa un loc pe scenele princi
pale ale ţării.
- Exilarea emoţiei de pe scenă nu
este tentantă doar pentru tineri. În
acest sens, şi Măniuţiu face altfel de
teatru. Piesa, ideile ei, puterea ei de a
influenţa, durerile şi emoţiile sunt
văzuţe de undeva de sus şi de de
parte ... cu superioară ironie. Am
folosit într-o cronică termenul de

�
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parodie şi nu toată lumea 1-a găsit
adecvat. Era o cronică la spectacolul
lui Vlad Massaci cu Romanţioşii.
Piesa este o parodie a unui anume
mod de a face teatru, iar regizorul a
tratat parodic această parodie.
- Pe mine descrierea în termeni dra
matici a unei lumi ininteligibile mă
întristează. Aşa am simţit la Infanta
Savianei Stănescu, montată de Radu
Afrim, şi la Domnul şi doamna Oval
de Theo Herghelegiu. Mie mi s-a
tr�nsmis tristeţea actorilor.
- l ncepând de la teatrul absurdul ui,
d ramaturgia modernă şi postmo
dernă rupe legătura dintre cauză şi
efect, aceea care a asigurat eşafoda
jul dramaturgiei clasice. O anumită
cauză nu mai produce în mod nece
sar un anumit efect, aşteptat, dorit,
temut de spectator...
- Şi ţi se pare rău?
- Mi se pare rău atâta timp cât nu
există ceva la fel de puternic şi logica
înfruntării este înlocuită de tehnica
asociativă, ceea ce asigură creatoru
lui o mare libertate, dar riscă uneori
să-I piardă pe drum pe spectator. Nu
mai funcţionează vraja. Vraja venea şi
din expri marea su rpri nzătoare a
acestei puternice legături.
- E altfel de vrajă. Vraja legăturilor
surprinzătoare, misterioase... Este o
reteatralizare a ofertei scenice. Dar şi
eu cred că nu trebuie neglijată proza
vieţii. Presiunea unui altfel de teatru
se explică şi prin nevoia de a atrage
atenţia, de a obţine recunoaşterea,
https://biblioteca-digitala.ro

exprimată prin cooptare, prin pre
zenta
' pe scenele "oficiale".
- înainte, acest l ucru se petrecea în
mod firesc: repartizaţi într-un teatru,
absolvenţii de regie erau integraţi, li
se dădea să facă spectacole ...
- Situaţia nu era chiar atât de idilică.
Nu întotdeauna spectacolul reparti
"
zat" corespun.dea dorinţelor şi posi
bilităţilor lor. In teatru, ca şi în viaţă,
de altfel, trebuie să te fereşti de ceea
ce ţi se dă ...
- Dar era altă situaţie când terminau
doi-trei regizori şi alta acum, când
termină cincisprezece.
- Nu e important. Face parte din ta
lentul tânărului regizor puterea de
a-şi impune un program.
- Dar înainte, după ce obţinea o
primă aprobare, avea la d ispoziţie
toate mijloacele materiale. Acum, un
tânăr regizor obţine greu fondurile
necesare unei montări.
- Radu Afrim a montat într-un Teatru
Naţional. La fel şi Dan Vasile - la laşi.
- Reteatralizarea s-a petrecut ca o
reacţie, într-un moment de domina
ţie a teatrului naturalist. Acum la ce
se reacţionează?
- La unul din aceste festivaluri, criti
cul Lidija Zozoli din Croaţia spunea
că există două feluri de teatru: cel
concret şi cel metaforic, abstract.
- Ea a precizat că prin teatrul abstract
înţelege teatrul indirect ...
- Care i se părea mai stimabil decât
cel concret...
- ... adică al "feliei de viaţă".
- Da.
- Aşa cum ar fi Dragoste în hala de
·

peşte...

- Da.
- Să nu uităm că Lidija a nimerit, din
întâmplare, la două festiva l u ri de
"teatru abstract"*.
- Ea îl prefera pe ăsta, pentru că are o
mai mare deschidere, o mai mare
bogăţie de sensuri... te lasă pe tine să
cauţi, în timp ce acela concret îţi dă
totul mură-n gură...
- Crezi că acest fel de teatru corespunde
şi unei anume sensibilităţi a publicului,
sau se face doar pentru critică?
- Da, pentru un public mai puţin cul
tivat, educat pe MTV.
·

* La Piatra Neamţ şi Sibiu.

- Spectatorii în vârstă nu prea mai
vin la teatru, din diverse motive.
- Vin bătrâ n i i şi tinerii. Lipsesc
adulţii, implicaţi în tot soiul de activ
ităţi lucrative ...
- Cred că, vorbind despre public,
continuăm să cultivăm o iluzie. Eu
nu pot să-mi explic de ce un public
care acum zece ani nu putea trăi fără
teatru care înţelegea şi aprecia va
loa rea, a devenit, brusc, opac. Tre
buie să acceptăm varianta mai puţin
măgulitoare şi să admitem că sălile
(puţine) ale teatrelor bucureştene
erau pline pentru că oamenii n u
aveau unde s e duce.
- În perioada comun istă. înainte
exista un public real mente amator
de teatru, dacă el venea să-i vadă şi
să-i compare pe cei trei interpreţi ai
lui Hamlet.
- Exista un teatru comercial şi un
teatru elitar. Cred că ar trebui să ne
întoarcem, într-o primă fază, la aces
te obiective şi să se ren unţe la spec
tacolele de stadion. Ar fi preferabil
ca oamenii de teatru să se ad reseze
acelui public care cunoaşte limba
lor. Nu să caute căi de comunicare
dincolo de limbaj.
- Teatrul de stadion se face acum în
spaţii mici ...
- Şi sălile noi de teatru sunt prea
mari pentru genul de comunicare
căutat de artiştii de azi. Şi cred că
problemele ri_dicate de spaţiul de joc
introduc mult mai multe diferenţieri
decât inutila discuţie despre insti
tuţii. Teatrul Act oferă un spaţiu care
impune alt tip de comunicare decât
cel, foarte asemănător, de la Teatrul
Foarte Mic.
- Poate, dar am văzut Cum se face .
la Sfântu Gheorghe, în alt spaţiu
decât cel pentru care fusese con
ceput iniţial, şi funcţiona la fel de
bine.
- La Piatra Neamţ a fost foarte prost.
- A fost o formulă hibridă, s-a jucat
cu spectatorii şi pe scenă, şi în sală ...
- Probabil că marele avantaj a l
teatru lui alternativ este c ă poate fi
prezentat în tot fel u l de locuri şi
poate fi plimbat prin toate festiva
luri le.
- Este un avantaj? Credeţi că specţa
colul este gândit în funcţie de spaţiu,
sau este plasat acolo unde e loc?
- Regizorii foarte talentaţi de la
Sfântu Gheorghe şi-au conceput
spectacolele Don Juan şi Bine-ai
venit, boare! - pentru un public si
tuat în sală. Pe urmă au modificat
structura spectacol u l u i, s-au pus
scaune pe scenă, modificare - se
pare - motivată de u n turneu în
Ungaria şi pentru că scena "se
umple" mai uşor decât sala. Dacă
1 00- 1 50 de persoane stau pe scenă,
se dă senzaţia de maximă aglome
raţie; într-o sală cu 4-500 de locuri,

apare sentimentul că sala este goală.
Spun toate astea pentru ca să
admitem, măcar între noi, că nu
întotdeauna conceptul estetic deter
mină forma spectacolului.
- Când spectacolul e bun, l ucrurile
se leagă. În Portret de criminal,
făcut de Claudiu Goga la Braşov,
apropierea de spectator este impor
tantă. La fel şi în An die Musik de la
TES.
- Eu n-aş da atâta importa nţă
spaţiului de joc. Mi se pare că regi
zorii tineri se deosebesc de cei
dinaintea lor pentru că dau o altă
i m porta nţă actoru l u i : "re-charis
ma rea actorului " . Se vede cum
lucrează Theo Herghelegiu cu inter
preţii.
- Este, poate, o reacţie la acele spec
tacole în care tropăiala sau evoluţia
ca ligrafică a a n sambl u l u i ascund
individualităţile. Nu pot să-mi aduc

aminte deloc cine a jucat în specta
colul Lazaret. Sau în altele.
- La un moment dat, regia n-a mai
lucrat cu actorul, s-a ocupat de da ns,
gimnastică, coruri.
- Stilul Purcă rete a creat nu doar
emulaţie, ci şi imitatori şi epigoni.
- Şi Purcărete revine acum la actori.
Orestia nu mai este ca Danaidele.
- Prin urmare, spectacolul contem
poran evoluează şi el contradictoriu.
Poate că tinerii sunt mai adaptabili şi
de aceea la ei se vede mai bine
tendinţa.
- Mai aduc în d iscuţie un factor
străin de estetică. Uneori, momentul
afirmării unui grup de regizori coin
cide cu afirmarea unei generaţii de
actori şi n i meni n u este atât de
inconştient încât să de-charismeze
actori cu personalitate.
- Când nu se "de-charismează " ei
înşişi. Şi, atunci, se supără pe critică ...

. .

-
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Carnet teatral
londonez (11)
entru cel ce are cât de cât idee
despre teatrul londonez nu va
fi probabil o surpriză faptul că
în topul spectacolelor acestui sezon
(până la început de martie) se afla o
producţie off- adică a teatrelor inde
pendente, din afara sistemului. Se
numeşte Bash ("pocnitură"), e scrisă
de un australian, Neil La Bute, şi se
joacă la Teatrul Almeida, Pe lângă
valoarea artistică pe care i-o atribuie
critica, spectacolul exprimă şi intere
sul pred ilect al acestor companii
pentru autori de azi şi pentru pro
bleme ale actualităţii, în cazul de faţă
fiind vorba despre sexualitate. Un
teatru la fel de excentric, la propriu Bac, situat undeva prin sudul Londrei
-, găzduia un alt succes larg popula-

P

rizat: spectacolul cu piesa Car de
Chris O'Connell, semnalat deopotrivă
pentru impactul pozitiv al textului
(un stud iu comportamental într-o
situaţie violent la limită) şi pentru
inovaţiile de limbaj (defi nit de autor
ca teatru absolut). In fine, pe un loc
fruntaş în evocatul top, un autor con
temporan binecunoscut şi reputat,
Tom Stoppard, cu o piesă scrisă în
1 983, The Real Thing, jucată acum la
Teatrul Al bery cu mare succes,
datorită, nu în ultimul rând, inter
preţi lor principali: Stephen Dillane
(premiul pentru cel mai bun actor în
1 999) şi Jennifer Ehle ("luminoasa sa
pa rteneră", cum o caracterizează
cronicile). Am văzut acest spectacol
într-o după-amiază, la matineu, cu
sala de circa 800 de locuri plină ochi,
şi m-am lăsat convinsă de un text
inteligent, bine structu rat, sensibil, şi
de un autor care ştie să exploateze în
actualitate o temă veche si eternă
totodată - dragostea. În c u plu, mai
ales, dar şi în afara acestuia (fiecare
d i ntre cei doi se află la a doua
căsătorie), când relaţia se uzează şi
partenerii obosesc (sau sunt obse
daţi de schimba re), sentimentele
sunt puse în discuţie şi redistribuite
după scenarii care, în vizi unea
autorului, produc situaţii ilare. Pentru
că viaţa îşi cere drepturile şi orice
încercare de a-i su bstitui scheme
livreşti nu poate fi decât cel mult
înregistrată la pierderi planificate. Cei
doi parcurg această experienţă, şi
mai ales Ea, cu nostalgia unor soluţii
romantice, pierde controlul realităţii,
al propriilor sentimente. Autorul
introduce şi explicit tema relaţiei
artă-viaţă, pentru că în piesă alter
nează scenele dintre cei doi cu ceea
ce rezultă pe hârtie pentru El, dra
maturgul, care, scriind această piesă
- sau una asemănătoare - se folo
seşte de propriile trăiri. Comentariul
modifică trăirile autentice şi distor
sionează comunicarea, "înnobilând
o" cu fardurile literaturii. Aşa stau
l ucrurile şi în momentul când Ea
inventează, ca un refuz al obişnuitu
lui cotidian, situatii inedite care, însă,
explodează ca un balon. Ambigui
tatea, inversările şi răsturnările de
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situaţii, la care contribuie şi invo
carea copiilor - generaţia în blugi -,
fac verosimilă discuţia în care Tom
Stoppard îşi ia drept aliat publicul,
flatându-1 cu replica în doi peri, ca şi
cu invitaţia de a relativiza concluziile
asu pra "lucrului adevărat", lăsând
mereu deschis finalul. Spectacolul
regizat de David Leveaux, aerisit,
alert, mizează exclusiv pe text şi pe
impecabilul profesionalism al acto
rilor. Cu o scenografie strict funcţi
onală, marcaje muzicale bine alese
între tablouri, utile şi schimbărilor de
decor, cu un minimum de recuzită şi
maşinărie scenică, reprezentaţia e
vie, dinamică, percutantă. Personaje,
relaţii, dar şi reglaje infinitesimale în
scenele de intensitate dramatică sau
în distribuirea nuantelor. Există la un
moment dat o scen � între tată şi fiică
- o întâlnire de tatonare - care, desi
'
lipsită total de mişcare (cei doi sta u
pe o canapea), dezvoltă o asemenea
dinamică i nterioară încât umple
scena. Nu se poate povesti fidel ce
fac în spectacol, pe parcursul a două
ore şi j umătate, cei doi ad mirabili
actori. In dialog, ca şi în dispută, jocul
lor e de o mare fineţe, semnificativ, .
revelator, dând adevăr momentelor
de tandreţe, ca şi acelora, mult mai
numeroase, de tachinerie sau
dedublare. Naturaleţea rezultă dintr
o îndelungată şlefuire a comporta
mentului scen ic, iar precizia
generează mai multă spontaneitate
decât improvizaţia. Trecerile de la
realitate la transfigurare (cele două
planuri între care balansează autorul,
în intenţia de a surprinde esenţa şi
realitatea lucrurilor) presupun şi ele o
mare artă, iar faptul de a nu fi brutal
marcate ţine de subtilitatea ce ca
racterizează întreaga montare. Acest
tip de spectacol modern, a cărui sub
stanţă şi recuzită par la-ndemână,
fiind luate "din viată",
' este cu adevă
rat foarte greu de realizat. Falsitatea
pândeşte la tot pasul, iar concurenţa
pe care o face realitatea aproape că
nu poate fi evitată. Tema, de altfel, îl
obsedează pe Stoppard, după cum
reiese chiar din această piesă care
pune explicit problema, cu natu
raleţe, simplitate, inteligenţă şi umor.
·

Spectacolul de text şi de actor, cum
s-ar numi acesta pri ntre oamenii
scenei, care va să zică, n-a dispărut.
Iar unii îl fac foarte bine.
În puzderia de teatre mici care
împâ nzesc Londra, nu numai în
Theatreland (zona din preajma lui
Covent Garden şi Drury Lane) se află
si Teatrul Gate, care a devenit faimos
organizând un festival pentru tea
trele din Est (East goes West). Deşi
insignifiant pe dinafară, motiv pentru
care l-am găsit cu greu, Gate este un
loc privilegiat, cu artă de calitate, un
teatru perfect echipat tehnic, cu
actori minunaţi (ah, actorii englezi!) şi
doar câteva gradene pentru specta
torii aduşi aici de gustul lor rafinat. În
seara în care am văzut Tear from a
Glass Eye (Lacrima dintr-un ochi de
sticlă) de Matt Cameron, ultima pro

ducţie pe afiş, asistenţa s-a compor
tat ca o familie de fa ni, aproape
snobi, râzând zgomotos, participând
complice la viaţa spectacolului.
Pretextul folosit de autor, un acci
dent aviatic, real sau imaginar (ambi
guitatea a persistat pe toată durata
spectacolului), provoacă o intere
santă evaluare a existenţei perso
najelor, ale căror frustrări izbucnesc
dra matic într-o rea l itate sta ndar
dizată. O structură de puzzle, potri
vită căutărilor de sine la care asistăm
călăuziţi de o neliniştită întrupare a
eului culpabil, în care biruie însă
luciditatea si chiar umorul.
Cel mai bun Shakespeare al stagiunii
curente nu se afla, cum probabil s-ar
crede, pe afişul de la Royal Shakespe
are Company, care nu mai e de mult
singurul simbol în materie. Ci la Royal
National Theatre, cu cele trei săli ale
sale, o adevărată uzină de teatru
care-şi flutură falnic fanioanele pe
malul drept al Tamisei.
Semnalat în toate publicaţiile ca fiind
unul dintre succesele momentului,
Neguţătorul din Veneţia, în regia lui
Trevor Nunn, la Sala Olivier, este ceea
ce se cheamă o montare de anver
gură în sensul profund al termenului.
Un spectacol solid - fără cusur, aş
spune -, care îşi dezvoltă temele
grave fără a neglija nevoia de spec
taculos a miilor de spectatori, atraşi
aici de o anumită stiintă a directoru
lui de scenă de a orchestra armonios
şi atrăgător toate componentele
reprezentaţiei. Teatrul, oricât de
modern, n-a renunţat la fast, la arta
de a seduce văzul şi auzul prin
mijloace cât mai originale, dar nicio
dată gratuite, par a ne spune realiza
torii acestui spectacol, de la primul la
ultimul, într-o exemplară demon
straţie de profesionalism. O lecţie cla
sică, poate, deşi aplicată aici unui
spectacol novator chiar pornind din
faza i nterpretării textului shake
spearian.
·

The Real Thing de Tom Stoppard

Nu cred că am văzut vreo montare a
acestei piese care să-mi sugereze
atât de exact dificultatea şi comple
xitatea problemei evreului cămătar
Shylock, şi mai ales actualitatea pu
nerii acestei probleme. Mi-am amin
tit câtă suspiciune şi reticenţă a în
tâmpinat- la noi orice încercare de a
monta textul, aprioric considerat un
afront la adresa evreilor şi o provo
care la intolerantă etnică. Printr-o
proastă tradiţie, Shylock a ajuns să se
confunde, în mintea unora, cu ima
ginea zgârceniei, răutăţii, răzbunării,
uitându-se că târgui la care participă
e provocat de către neguţătorii din
Veneţia, de fapt pentru a-1 compro
mite pe nefericitul evreu. Spectacolul
la care mă refer ca la o revelaţie pune
de la început în lumină i ntenţiile
acestora. Deplasată în Germania de
dinainte de război, actiunea e mutată
prin lumea cafenelelo r epocii, unde
un grup de gentlemani, grăbiţi să-şi
tranşeze afacerile între două numere
de cabaret, fac regula jocului. Pe
danţi cu agenda lor zilnică, ironiei şi
persiflanţi cu cei din afara afacerii, ei
au un stil de viaţă uşuratic, pe care-I
afişează nonşalant. Reprezintă, poa
te, acea parte a societăţii care, tot în
joacă, a permis ascensiunea lui Hitler.
În această ecuaţie bătrânul evreu e
vizat pentru a fi discreditat şi anihilat,
dacă ne gândim că, potrivit lui Sha
kespeare însuşi, Shylock rămâne la
sfârsit si fără avere, si fără Jessica,
fiica sa: Interpretarea excepţională a
lui Henry Goodman mizează pe umi
linţa la care e supus cămătarul, suflet
ultragiat prin discreditare şi perse
cuţie. ("M-a terfelit, m-a păgubit cu o
jumătate de milion, a râs de mine
când pierdeam, m-a luat în zeflemea
când câştigam, a hulit numele meu,
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mi-a zădărnicit afacerile, m-a răcit de
prieteni, mi-a aţâţat duşmanii!... Şi
pentru care cuvânt? Pentru că sunt
evreu ...".) Actorul joacă asumarea
acestei conditii cu o demnitate ce
scoate personajul din cauză în priv
inţa dezumanizării de care dă dovadă
când pretinde negustorului o atât de
îngrozitoare "răs-plată". ( Un funt din
"
trupul lui Antonio".) Dar Shylock se
apără mai m ult decât atacă; pe bună
dreptate, înrăirea lui e explicată prin
atitudinea celorlalţi, pe care specta
colul lui Trevor Nunn o evidentiază
printr-un comportament edificator al
personajelor.
Cu adevărat tragic, J)ersonajul creat
de Henry Goodman corespunde des
crierilor celor ce au văzut în Shylock
un om sobru, activ, care face din ban
o armă de luptă într-o societate ostilă
rasial şi religios. Înfrângerea lui din
final e, de aceea, doar o înţeleaptă
acceptare, dacă nu o resemnare în
faţa jalnicului spectacol al traves
tiurilor. Şi, pentru a face contrastul şi
mai dramatic, spectacolul accentu
ează asu pra notei de mondenitate ce
caracterizează evoluţia Portiei şi a
curtezanilor ei, prilej pentru realiza
rea unor momente de mare specta
culozitate, savurate de public. Deco
rul, alcătuit din panouri rulante, care
si schimbă arhitectura de la u n ta
blou la altul, dă ritm spectacolului, ca
şi muzica introdusă pentru a sparge
monoton ia unor scene.
Sentimentul că teatrul e o sărbătoare
nu li se pare desuet englezilor, care,
fără prea multă morgă în ţinută şi ati
tudi ne, aduc în sala de spectacol
tocmai nevoia de a trăi întâmplarea
într-o stare de deplin confort intelec
tual, spiritual şi emoţional.
Doina Papp
49
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unui artist
Regizorul

lord

vea o ţin ută desăvârşită de
lord englez, era de o pol iteţe
şi de o eleganţă impecabile,
iar diminutivul cu care cu noscutii îl
nu meau, Gi nel, părea de o ina d ec
vare flagrantă. Ar fi fost m u lt mai
potrivit să i te ad resezi c u Sir
George, ori de câte ori îl întâ lneai pe
stradă sau în foaierele teatrelor - nu
prea m i-a fost dat să văd un alt regi
zor mergând atât de des la specta
colele altor regizori -, mereu a lături
de soţia sa, o doamnă distinsă, ea
însăşi o lady. Şi totuşi George
Teodorescu a fost un om modest,
fără să-şi strige orgoliile în agora, în
ciuda faptu lui că era unul di ntre cei
mai profesionali şi mai substa nţiali
d i ntre regizorii generaţiei sale.
Fiecare spectacol montat de el pe
scena teatrelor (a ales să lucreze
mai m u lt la Teatrul Evreiesc), la
Operă, la Televizi une sau la Radio, a
fost însotit de efortul de a aduce
ceva nou în arta reg izora lă, fără

A

însă ca inovaţia să producă pul
verizarea textu lui, ca în cazul unor
regizori inovatori, dar iconoclaşti.
În acelaşi timp, Ginel Teodorescu a
fost un stăpân hotă rît al meseriei
scenice. Îmi aduc a minte specta
colul cu Opera de trei parale, care
a fost comparat în cercurile teatra le
cu acela al lui Liviu Ciulei. M i-a
montat şi mie o piesă, Diogene
câinele, făcându-mi onoarea să mă
i nvite la prima lectură: i nter
pretarea textului a fost subtilă, pro
fu ndă, descoperind adeseori sen
suri noi, nebă n u ite. l-am ră m a s
recu noscător pentru acest specta
col, ca re - nu numai mie - mi s-a
pă rut remarcabil.
l i aduc aici acest u ltim omagiu, cu
c redinţa nestră mutată că ne-a
părăsit prea devreme unul dintre
constructorii semnificativi ai teatru
lui românesc.
D umitru Solomon
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