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A

portret

n spectaco1e1e care 11
reuşesc, Dabija este un
i nterlocutor înţelept: a
privit în abisurile suferinţei
şi ale urîtului, şi acum ne
arată nouă că totul poate fi
suportat şi depăşit, că forma
ordonează, modelează şi
transformă elementele im
pure, că formula chimică a
lumii nu se poate l ipsi de
teatru, fără riscul entropiei.
în spectacolele care îi reu
şesc, Artistul este mai puter
nic decât teoreticianul, citi
torul cultivat sau "ma
nagerul", deşi experienţele
persoanelor din "compo
nenţa" regizorului lasă urme
în povestirea scenică. Frag
mentele naraţiunii liniare se
armonizează într-o struc
tură scenică în care magia
imaginii se adresează me
moriei colective şi indivi
duale, instalând starea de
bine necesară percepţiei
răului. Umbra Orfa n u l u i
Zhao circulă şi însufleţeşte
povestirile din Saragosa
66 de zile, ale Fraţilor irlan
dezi, obsesiile regizorului
organizează un univers spe
cific unde nu are prea multă
importanţă dacă specta
colul este reuşit sau nu. Cele
citate au fost foarte reuşite.
Viaţa nu este un triumf perma
nent şi alături de Alexandru
Dabija o receptăm prin vi
braţia interogaţiilor succe
sive si ne bucurăm ori de
câte ori talentul artistului ne
arată că drumul care duce
spre adevăr este frumos.
••

-

Magdalena Boiangiu

foto: Alexandru
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Dabija

itorial

Axul
teatrului
eparte de mine gândul mizerabil de a privi înapoi fără mânie, înlocuind - Doamne fereşte! - mânia
cu cine ştie ce nostalgie stupidă şi laşă. Prea adâncă a fost umilirea valorilor şi cultul non-valorilor
sub domniile succesive ale lui Leonte Răutu, Dumitru Popescu-Dumnezeu, Tamara Dobrin, Mihai
Dulea, pentru a regreta sistemul instituit de partidul comunist în cultură. Scenele teatrelor erau, în bună
măsură, ocupate de piese fără cap, coadă şi trup, care îl glorificau pe omul nou, o abstracţiune biruitoare
asupra obstacolelor şi conspiraţiilor puse la cale de o altă abstracţiune, denumită vechiul; iar regizorii - de
voie, de nevoie - se străduiau să câştige o bucată de pâine încercând să dea oarecare concreteţe celor două
abstracţiuni. Din fericire, adevăratele valori, deşi umilite, au existat, şi ele au salvat cultura de îngheţul abso
lut pe care şi-1 doreau vechii dogmatici şi pe care-I invocă azi, fără temei, noii fundamentalişti. Un lucru era
însă evident: teatrele care au avut un ax - adică un regizor, implicit un program artistic, o linie estetică, o
stare de efervescenţă creativă - , au supravieţuit şi s-au impus. Perioadele de glorie ale Teatrului "Bulandra"
sunt inseparabile de regizori ca Liviu Ci ulei, Lucian Pintilie sau Valeriu Moisescu, după cum momentele de
vârf ale Teatrului Naţional din Bucureşti au fost legate de Sică Alexandrescu, Moni Ghelerter, Al. Finţi, Horea
Popescu, ale Teatrului de Comedie - de Lucian Giurchescu sau David Esrig, ale Teatrului Naţional din
Craiova - de Vlad Mugur, Mircea Cornişteanu, Silviu Purcărete, ale Teatrului Mic - de Crin Teodorescu, Radu
Penciulescu, Ion Cojar, Silviu Purcărete şi Cătălina Buzoianu. Alexandru Colpacci şi, apoi, Victor Ioan Frunză
şi Alexandru Darie au dat sens şi strălucire teatrului din Oradea, Gyorgy Harag şi Tompa Gabor - Teatrului
Maghiar din Cluj, Vlad Mugur şi, mai apoi, Mihai Măniuţiu şi Victor Frunză - Teatrului Naţional din Cluj.
Numele Teatrului Naţional din Timişoara se leagă de prezenţa lui Ioan Ieremia şi a lui Ştefan lordănescu, al
Teatrului Naţional din Târgu-Mureş, de aceea a lui Harag, Tompa Mikl6s, Dan Alecsandrescu, Kincses
Elemer, Dan Micu, al teatrului din Galaţi, de aceea a lui Moisescu, Nicolae Scarlat, Adrian Lupu, al teatrului
din Ploieşti - de prezenţa aceluiaşi Moisescu şi a lui Emil Mandric, al Teatrului Giuleşti - de aceea a lui Horea
Popescu, Lucian Giurchescu, Dinu Cernescu, Alexa Visarion, Tudor Mărăscu, al Teatrului "Nottara" - de
aceea a lui George Rafael şi Dan Micu, al teatrului din Braşov - de aceea a lui Sică Alexandrescu, Eugen
Mercus, Mircea Marin, al teatrului din Sibiu - de aceea a lui Mihai Dimiu şi lulian Vişa. Etc., etc. Axul teatru
lui a fost întotdeauna regizorul, chiar dacă acesta, nefiind "legat de glie", a migrat din oraş în oraş, lăsând u-şi,
însă, amprenta indelebilă asupra "locului de muncă". Fenomenul nu este, însă, pur românesc. Numele lui
Max Reinhardt e legat de Deutsches Theater, al lui Brecht - de Berliner Ensemble, al lui Strehler - de Piccolo
Teatro, al lui Brook - de Royal Shakespeare
Company, al lui Grotowski - de Teatrul Laborator, al lui Jean Vilar
.
- de T.N.P. etc.
Azi, marea majoritate a teatrelor româneşti sunt fără ax, în ciuda faptului că avem o generaţie nouă şi
vajnică de regizori: Felix Alexa, Beatrice Bleonţ, Theodor-Cristian Popescu, Anca Bradu, Bocsardi Laszl6,
�ara bas Olga, Vlad Massaci, Ada Lupu, Theodora Herghelegiu, Claudiu Goga, Alice Barb, Radu Afrim şi alţii.
In multe dintre teatre se simte nevoia acută a unui centru creator, a unui ax.

D

D u m itru Solomon
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Marcel lures:
1

"Vă răspund cu

o poveste"

de altfel, o fac mai toţi oamenii din
România. Dar dacă se va putea obţine
un câştig, în următorii douăzeci şi
cinci - treizeci de ani, aceasta se va
întâmpla numai când vom înţelege că
e o eroare aceea de a ne ascunde,
aşteptând liniştiţi o victorie. Victoriile
trebuie să fie obţinute pentru şi
împreună cu cineva, mai mult decât
împotriva cuiva. Nu ne aflăm într-un
război; în teatru nu există front; cel
mult un front interior, care n-ar trebui
să însemne altceva decât un labora
tor. N-ai cum să te înarmezi, n-ai cu
ce, pentru că singurele noastre unelte
sunt cuvintele, imaginile, simbolurile,
dorinţele, gândurile, iluziile. Cu ele
putem exista doar slujind binele.
În vremea din urmă, Teatrul Act a
devenit un fel de adăpost pentru
tinerii artişti, mai mult sau mai puţin
satisfăcuţi de angajamentele pe
care le au într-o instituţie bugetară.

Ce înseamnă să fii actor liber profe
sionist în România de azi?

În ceea ce mă priveşte, este ceva care
s-a ivit întâmplător. Dar probabil că
făcea parte din destinul meu. Nu e
nimic patetic în ceea ce spun. Nu-i
nici măcar ceva extraordinar. Pro
babil că trei sferturi dintre actorii
occidentali şi, în viitor, şi dintre cei
români vor fi obligaţi să aleagă
această cale. Asta îţi dă un fel de li
bertate, de a te livra pieţii, cu toate
riscurile de rigoare.
Sunteţi dezamăgit de întârzierea
reformei sau credeţi că, de fapt,
fiecare este responsabil pentru pro
priu-i destin?

E foarte uşor să spui: "Sunt dezamăgit
de Ministerul Culturii, sunt dezamăgit
de guvern, sunt dezamăgit de comu
nitatea teatrală, sunt dezamăgit de
lume . . . " Poate că aş şi avea o câtime
dreptul de a mărturisi asta, dar nu
cred că ne mai putem permite să fim
dezamăgiţi. Ar fi o greşeală, pe care,

�

6

N u, nu-i un adăpost. De când s-a
întâmplat să lucrez cu domnul Ci ulei,
am început să fiu foarte atent la
înţelesul cuvintelor. Ele au o energie,
au un sens si cred că ar trebui să
facem efortul - când ne adresăm
cuiva sau când comunicăm ceva -, de
a le da adevărata valoare. Să judecăm
îndelung înainte de a vorbi. Adăpost
înseamnă un fel de baricadă, pentru
că e făcut să te apere de ceva, de
cineva. Teatrul Act nu-i un adăpost, el
va lua forma celor care trec şi vor
trece pe aici; care au şi vor avea pu
terea să-I înalţe ori să-I distrugă. Ei n-au
fugit de undeva, pentru a se ascunde
aici. Aş spune, mai degrabă, că acest
loc reprezintă o deschidere, măcar că
este doar un subsol. E un soi de ieşire
către altceva, o alternativă. Însă dis
cuţia despre alternativă poate deveni
fără margini. Pentru că alternativul
există secundă de secundă şi poate fi
raportat la orice. Dar cum, pentru cât
timp, care este sufletul unui aseme
nea fenomen - se descoperă zi de zi,
pas cu pas de către fiecare generaţie.
După ce criterii sunt selecţionaţi
tinerii artişti care lucrează aici? Eu,
de pildă, nu am văzut, la Teatrul
Act, în această stagiu ne, nici un
spectacol prost.

Mulţumesc foarte mult şi mă bucur că
îmi spuneţi asta, dar trebuie să ştiţi că
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nu există nici o selecţie impusă. E sufi
cient să te respecţi pe tine însuţi ca
artist şi să crezi cu adevărat că nu ai
timp de pierdut. Aici timpul nu
înseamnă bani, înseamnă mai mult:
viaţă. Replica nu îmi aparţine, este a
unui diplomat brazilian, care, într-o
anume împrejurare, a spus: "În cultură,
în artă, în spirit nu se poate aplica sin
tagma «Timpul înseamnă bani». În artă
există o monedă mult mai puternică:
«Timpul înseamnă viaţă». Cu tot ceea
ce presupune acest lucru". Am dat
acest citat pentru că seamănă mult cu
ceea ce cred eu însumi. Una peste alta,
faptul de a îndrăzni - să înveţi, să-ţi iei
lumea în cap, să greşeşti, să pariezi pe
o iluzie - devine aici lucrul cel mai
important. Consecinţele nu pot fi cal
culate acum, ci peste ani.
Cred că nu trebuie să treacă prea
multă vreme, pentru că, iată, acest
teatru s-a impus chiar din primul an
prin prezenţa la diverse festivaluri,
prin lansarea unor tineri regizori...

Este motivul pentru care spun că
acest teatru va lua forma şi am
ploarea fenomenelor dinlăuntrul lui.
Eu pot să-i pun uşi din mahon, pot
să-I împodobesc în fel şi chip, să-I do
tez cu o instalatie sofisticată . . . N-ar fi
nimic, cel mult'un muzeu tehnic. Dar
asta nu trebuie să se întâmple.
Cum reuşeşte Teatrul Act să funcţi
oneze în condiţiile în care, se ştie,
tinerii artişti plătesc pentru o seară
sume simbolice?

A putut exista prin generozitatea
unui sponsor: Firma Ericsson. Am
întâlnit o persoană minunată, direc
torul executiv al acestui colos euro
pean, care a consimţit - o împrejurare
rară! - să ne ajute. Sperăm să facem
faţă gestului său prin seriozitate, prin
coerenţă. E o chestiune de onoare.
Ne putem totuşi întreba cum de o
vedetă care face rost de un sponsor
atât de important nu foloseşte ge
nerozitatea acestuia în favoarea sa,
ci în favoarea unor tineri aproape
necunoscuţi.
•.

Şi asta face parte din destinul meu.

Succesul nu v-a făcut să pierdeţi
contactul cu l umea reală, să vă în
chideţi într-un turn de fildeş?

Ştiţi ce se întâmplă? Asta ţine de
dorinţa publicului de a mitiza, de a-şi
zămisli propriile legende. Gândiţi-vă
cum arăta, mai ieri, portretul unui
poet. Trebuia să fie neapărat ofticos,
să se drogheze (cel puţin cu absint),
să umble prost îmbrăcat şi nepiep
tănat. . . pentru că numai în felul
acesta din el putea izbucni poezia
pură. Se pierdea din vedere ştiinţa
construcţiei unui vers, atât de exactă,
aproape matematică. Artiştii români
sunt împinşi în legende sub o vădită
influentă din afară. Este destul de ciu
dat, pentru că modelele străine, după
care suntem noi judecaţi, sunt create
pe baza unui star-system care pre
supune munţi de bani. Tnsă banul, în
general, creează o ideologie care
poate distruge. Românii se află la un
soi de răspântie - au o educaţie şi un
antrenament marcate de frustrări,
dar şi de efortul de a-şi găsi, în cultură
mai ales, o formă specifică. De asta
zâmbesc când văd împăunări ale
artistilor
- mai mari sau mai mici - ce
'
par a-şi aroga paternitatea absolută
asupra unei idei, asupra unui con
cept. Nu suntem decât efectul unei
evoluţii. Sigur, există şi foarte multe
personalităţi autentice, de la care am
învătat ce înseamnă modestia, ce
înseamnă să plăteşti cu bucurie
preţul de a te afla în serviciul unei
culturi, ce înseamnă efortul de a
rămâne viu în permanenţă, de a
apăra o limbă (agresată din toate
părţile), de a o promova cu preţul
vietii tale. Cum să te ascunzi într-un
tur'n de fildeş? Să încremeneşti?
Teatrul nu-i ca mersul pe bicicletă,
care nu se uită nicicând. Nu poţi
supravieţui ca artist amintindu-ţi tot
timpul sau luând-o mereu de la zero.
Trebuie să creşti, să evoluezi. Nu
reciteşti un text pentru a avea ace
leaşi stări ca şi ieri.
Ceea ce spuneţi mă poartă cu gâo
dul la Hamlet. La cel de azi, constru
it de Liviu Ciulei, dar si la cel de ieri,
real izat de Alexan ru Toci lescu.
Alt' lectură, alt spectacol, iar dum
neavoastră interpretând alt perso
naj. Ce aţi simţit?

d

zontul e mai bogat. E de-ajuns să
trăieşti o astfel de experienţă cu
bucurie şi să crezi că e de-adevă
ratele�. Şi lucrurile se limpezesc dintr-o
dată. Incepi să primeşti daruri. Din
păcate - ba nu, din fericire! -, nu poţi
primi fără să fi dat mai întâi.
Ce înseamnă Hamlet pentru cariera
dumneavoastră? Sfârşitul unei eta
pe? Tnceputul alteia?

Nu ştiu, credeţi-mă. A însemnat,
înainte de toate, o tulburătoare întâl
nire. Asta mai ales pentru destinul
meu ca om. Jumătate de secol de cul
tură, jumătate de secol de spart bari
cade, de spart ziduri, jumătate de
secol de morală, de măsură, de
adevăr- toate acestea întrupate într-un
singur om, care se numeşte Liviu
Ciulei. E un privilegiu să te afli în
preajma unui asemenea om, nu? Am
învăţat ce înseamnă continuitate. A
fost o călătorie în timp.
Aţi interpretat, în vremea din urmă,
mai m u lte rol u ri de tirani (vreo
două, chiar shakespeariene). Totuşi,
Hamlet înseamnă altceva, are alt
destin. Cum aţi renunţat la perso
najele anterioare pentru a deveni
Hamlet?

Nu pot să-mi refuz o uimire, pe care o
simt ori de câte ori am un dialog cu
un jurnalist. Toţi caută, cu obstinaţie,
acea fărâmă de fantastic, de ireal, de
"cum e posibil?". Mi-e foarte greu să
vă spun "cum e posibil" aflându-mă
înlăuntrul lucrurilor. Cum am trecut
de la Richard al II I-lea sau de la
Caligula, la Hamlet? De fapt, cum am
trecut de la un tip de nefericire la
altul? Mă invitaţi, în fond, să intru
într-un discurs propriu gândirii dum
neavoastră, care sunteti în afară, eu
existând înlăuntru. Vă gândiţi, proba
bil, că eu, ca actor, aş putea face
această gimnastică, ajungând la un
soi de ubicuitate a spiritului, însă nu e
deloc aşa. Această fărâmă de fantas
tic care ne tot face cu ochiul nu
există, există numai nevoia noastră

de iluzie. Fărâmităm totul numai
pentru a avea noi privilegiul de a re
construi, de a re-inventa. Face parte
aceasta din Golgota fiecăruia. Numai
că si muntele si crucea sunt reale. N-au
nevoie să fie re-inventate.
Aţi fost parte într-o echipă ce părea
i ndestructibilă: Mihai Măniuţiu Oana Pellea - Marcel lureş. Totuşi,
v-aţi desprins pentru un timp, pen
tru o clipă . . . Ce se va întâmpla de
acum înainte? Vă veţi întoarce?. . .

Presupuneţi cumva că după întâl
nirea cu Liviu Ciulei am rămas într-o
închisoare de lux? Că am fost ridicat
la o asemenea înăltime încât ar tre
bui "să mă cobo�" la nivelul lui
Măniuţiu sau al altora?
N-am spus asta.

Aţi întrebat dacă mă voi întoarce.
Am încercat să vă întreb, într-un alt
mod, despre proiecte şi dacă ac�s
tea vor fi legate de vechii d umnea
voastră parteneri.

Asta nu de�Dinde de mine. Asta nu
depinde nici măcar de noi în totali
tate.
Tot nu m-aţi înţeles pe deplin.
Ech i pa d u m neavoastră a rtistică
părea atât de sudată. . .

Vedeti, iar n u suntem atenti l a for
mulări. . . Pentru că în artă �u poţi fi
sudat de cineva. Poţi aparţine unor
concepte asemănătoare, aceloraşi
lumi de sensuri, aceloraşi lumi de
culori . . . A fi sudat de cineva pre
supune o fixare. Or, în ceea ce ne
priveşte pe noi, nu poate fi vorba de
o fixare, ci de o evolutie. E ca urcusul
pe munte: ajungi pe un vârf, care
pare a fi maximul competenţei tale,
dar, privind în jur, îţi dai seama că el
poate deveni un nou început. De pe
un vârf se văd cu claritate altele.
Urcuşul poate fi comun. Atât. Ideea
de cuplu artistic ţine de sens, nu de
"cătuşe". Contractul este al unei ge
neraţii, dar s-a bazat pe valoare, nu

Altă realitate. Alt punct de vedere. Alt

destin.

Aţi sperat să jucaţi Hamlet în tir:np
ce îl interpretaţi pe Horatio?

Nu puteam să sper a fi în locul lui Pino
(Ion Caramitru - n.n.). N-aveam cum.
Era o chestiune de morală. Credeam,
însă, jucându-mi propriul rol, că sunt
Hamlet. Am dorit să pot oferi publicu
lui - din poziţia lui Horatio - ceea ce
acesta aştepta de la mine. Am inter
pretat acel personaj cu o mare
plăcere, învăţând enorm, e adevărat,
despre Hamlet. Uneori e un privilegiu
să poţi sta în planul doi, pentru că ori-
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pe o fidelitate născută din frustrări,
din fixaţii, din gelozii bolnave.

Dar a părăsi un loc tocmai când el a
dat semne că există în conştiinţa
publicului.

nici o treabă cu direcţia, cu frâiele
cailor. Dacă mi-e sete şi n-am altă posi
bilitate, voi cere şi eu o cană cu apă.
Atâta tot. Dacă aş continua să ţin
frâiele cailor, să conduc căruţa, să
repartizez fiecare loc din ea, să drămu
iesc apa . . . simt că m-aş putea trans
forma curând într-un soi de locomo
tivă, frumos vopsită, care pufăie tot
timpul încercând să le facă pe toate.
Pot să vă mai spun că dacă sentimen
tul de a dărui este real, el va deveni un
fel de pomenire. Ştiu asta de la bunica:
în clipa când ai dăruit unui om un co
vrig, un cui, o cană cu apă, şi o faci din
toată inima, cel care primeşte nu
poate să nu ţină cont de asta.

Dar este cel care primeşte darul
pregătit să-I îngrijească şi să-I ducă
mai departe?

Dar dacă celălalt nu e pregătit să
primească?

. .•

Nu vă contrazic, dar un drum par
curs mereu împreună poate da sen
timentul de saturaţie...

E o simbioză, de fapt, care aparţine
unei generaţii, unui anumit tip de
gândire. Ne avem unii pe ceilalţi. E un
noroc imens, un beneficiu să ai con
tact cu regizori de calibru! lui Mihai
Măniuţiu, Alexandru Dabija, Ducu
Darie. Să respirăm împreună. E o
energie pe care tu o dăruieşti, pentru
ca, la rândul ei, să-ţi fie dăruită.
Experienţa acumulată alături de
Mihai Măniuţiu v-a fost de folos
pentru a-1 zămisli pe Hamlet?

Tot ceea ce am învăţat şi am realizat
împreună mi-a fost de folos. De altfel,
relaţia noastră atât de lungă şi atât de
densă mă face să mă minunez de
norocul de a o fi avut.
Ce se va întâmpla în continuare cu
Teatrul Act?

Mă voi despărţi foarte curând de el.
Consecinta efortului meu trebuie să
însemne o creştere, nu să inhibe.

po>���r

N-am spus că-I părăsesc. Am spus că
voi lua distanţă, că ne despărţim. Nu
pot exista în consecinţa unui fapt.
Dacă dumneavoastră aţi dărui acest
reportofon unui domn, i-aţi da tot
timpul telefon pentru a-1 întreba
dacă nu are cumva nevoie de o
casetă sau de o piesă pentru
reparaţii? Cred că nu. Nu-i atrageţi
tot timpul atenţia: "Domnule, aveţi
grijă că v-am făcut un cadou. Să nu-l
spargeţi, să nu-l pierdeţi. E al meu".
Păi nu mai este al dumneavoastră; e
al celuilalt, de vreme ce l-aţi dăruit.

Cred că pot să vă răspund cu o
poveste. Imaginaţi-vă că trece o căruţă
cu niste
' oameni insetati în ea. Eu am
făcut căruţa. Le dau însetaţilor şi un
burduf cu apă. Nu mai sunt ale mele
nici apa, nici căruţa. Eu pot să-i
însoţesc şi să am o singură grijă: ca apa
să fie rece. Să le facă celor din căruţă
plăcere când o beau. Dar nu mai am

Orice om e pregătit să primească.
Şi cum îi atrageţi atenţia?

Strigându-i în suflet. Bunicul meu
avea o vorbă: "Dacă poţi să faci
binele, fă-1! Pune-1 în batistă şi
aruncă-1 în apă. Sau aşază-1 la o mar
gine de drum . . . Şi nu rriai întoarce
capul!". Avea dreptate.
Marinela Ţepuş

e pe scândură

Marea păcăleală
Pa rtea întâi:

Nostalgii şi sisteme de valori

1. Gingulescu, actor român,
despre perioada de început a
Secţiei române a Teatrului
Naţional din Târgu-Mureş: "... pe vre
mea aceea eram plimbaţi prin toate
comunele şi satele judeţului, tocmai
ca să se ştie că la Târgu-Mureş s-a
înfiinţat teatru în limba română. De
multe ori se năşteau situaţii ridicole şi
improprii. Pri·mul spectacol, care era
unul destul de pretenţios din punct
de vedere tehnic, l-am jucat în mai
toate sătucurile, pe nişte scene pe
care nu încăpeam toţi o dată, şi
strigam unii la alţii: «Hai, măi, ieşi, ieşi
că am replică, să intru şi eu».
Spectatorii nu prea înţelegeau nimic:
era cu «remembere», cu jocuri de
lumini care, îţi dai seama, în condiVile
de acolo nu se puteau realiza. Imi
aduc aminte şi acum, era frumos: în
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faţă stăteau babele, bunicile cu
nepoţii în braţe, ceva neveste, iar
bărbaţii veneau întotdeauna după ce
începea spectacolul. Se uitau vreo
zece minute, aşa, nu înţelegeau nimic,
săracii, nu era vina lor, pe urmă în
călecau frumos băncile, scoteau căr
ţile din buzunar şi dădeau drumul la
un filcău, în linişte, nu ne deranjau.
Când se termina spectacolul aplauda
toată lumea, după aceea mergeam să
mâncăm o slănină, ceapă, brânză, caş
si o tuică bună. Cam asta era. A fost
bine; chiar foarte mult timp a fost
bine. Aveam succes. Poate părea pa
radoxal, dar duc dorul acelor vremuri".
D-na Modola, critic de teatru român,
despre Gala Teatrelor Naţionale, Cluj
Napoca, decembrie 1 998: "Atelier
a rtistic şi creator la care Clujul
cheamă în inima Transilvaniei toate
https://biblioteca-digitala.ro

provinciile teatrale ale ţării la· o
impresionantă paradă de forţe, Gala
Teatrelor Naţionale sperăm să fie o
înaltă şcoală pentru tinerii studenţi în
artele spectacolului şi tinerii actori şi
o sărbătoare teatrală majoră, pentru
spectatorii de toate vârstele. Ea
devine o scoală a Teatrului, un curs
intensiv urmărit cu emoţie şi o efer
vescenţă sărbătorească, pe care pu
activ si
blicul universitar si cel scolar
'
fără somn o animă c u entuzias m
mereu proaspăt, ziua şi noaptea,
neîncetat, 24 de ore din· 24".
Dl. Balczerowicz, politician polonez,
despre ţara noastră, azi: "România se
va integra foarte greu în Europa, căci
vine cu un bagaj imens de nostalgii şi
cu un sistem de valori răsturnat".
Theodor-Cristian Popescu

Cum se face SI
cum se vede
un festival de teatru
•

.)

O tragere de concluzii
A fi festival-goer (adică , plimbăreţ" pe la festivalurile de
teatru) este ca şi cum ai "fi degustător, iar munca de orga
nizator seamănă cu sarcina unui bucătar-şef. Nu ştiu la ce
peisaj se uită directorul din fotoliul său. Din unghiul invi
tatului se văd însă nu doar bucatele", ci şi cât de mult şi
cum s-a depus efort pentru" ele: structura, acurateţea şi
transparenţa strategiei, inventivitatea şi profesionalismul
managerului, calităţile lui de şef şi cele de amfitrion (vezi
ospitalitatea recunoscută a lui Emil Boroghină, directorul
T. N. Craiova şi al Festivalului ,,Shakespeare"), tonul care
face muzica etc. Pe de o parte, condiţia invitatului la fes
tivalurile de teatru este una voyeur-istă: e mai plăcut, mai
plin de surprize şi mai... comod (uneori chiar şi mai peni
bil) să fii musafir decât gazdă. Pe de altă parte, a observa
înseamnă a te obiectiva: e nevoie, din nefericire, de un
singur fir de păr în ciorbă ca să afli cât de bine s-a legat la
cap stăpânul casei.
Ancheta noastră s-a născut din pura curiozitate a unor
hoinari pe la festivalurile de teatru de a descoperi cât de
lung este drumul de la mână pân' la gură", adică de la
"
cum sunt concepute la cum sunt percepute astfel de
manifestări. Cât de fondate sunt bucuriile şi indignările
plimbăreţului" şi cât de tolerabile sunt limitele organiza"

torice. De aceea, am solicitat părerile unor directori de
festivaluri (dintre cele mai cunoscute şi mai pline de
interes), alături de cele ale unora dintre invitatii lor din
rândul presei. Ambele categorii de anchetaţi" ne-au con
"
firmat că atunci când există nereguli,
vina pentru ele
aparţine aceleiaşi stări şubrede a sănătăţii teatrului româ
nesc, care decurge (şi) din feluritele boli ale economiei.
Nu ajung (atunci când există) id�ile, ambiţiile, şi nici cura
jul haiducesc al organizatorilor. In mare parte din cazuri,
profilul" (a se înţelege: adecvarea la temă) al unui festival
"
este influenţat tot de sărăcia ofertei teatrale, care e o con
secinţă a sărăciei generale. Aşa se întâmplă că se adună,
sub o singură umbrelă, producţii ce nu intră întotdeauna
în regulament. Astfel, în situaţia în care o atare mani
"
festare" are toate scuzele pentru neîmpliniri şi compro
misuri, s-a născut formula Bine că s-a tinut". Nu e cumva
"
un alt fel de a spune Boală lungă, moarte sigură"? Sau,
"
poate, e o formă de rezistenţă? La urma urmei, cui
foloseşte un festival de teatru? După cum rezultă din
majoritatea răspunsurilor, în orice caz, publicului.
M.H.

P.S. Ancheta va continua şi în numărul următor.

1. Dacă este un festival preluat de dumneavoastră, ce

tradiţie continuă sau ce aţi dorit să schimbaţi şi de ce?
Dacă este inventat, ce vreţi să spuneţi cu el?
2. După ce criterii Sl!nt selectate spectacolele şi de
către cine? De ce aţi ales această formă de selecţie?
3. Vi se pare normal ca acelaşi spectacol să fie prezent
în mai multe festivaluri?
4. De ce credeţi că e mai bine să fie competi
tiv/necompetitiv?
5. Care este publicul-ţintă şi în ce măsură credeţi că fes
tivalul dumneavoastră îi stimulează interesul?
6. Care sunt sursele de finanţare?
https://biblioteca-digitala.ro
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Corneliu-Dan Borcia,

director, şi
Victor Scoradeţ,

director artistic al
Festivalului de Teatru,
Piatra Neamţ
1. Înfiinţat în 1 992, ca urmaş al unui
fost festival naţional, şi transformat,
tot atunci, în festival internaţional, el
a fost preluat de actuala echipă în
1 995.
Principala problemă pe care am
încercat să o rezolvăm din 1 995
9
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încoace a fost definirea unei iden formitate cu identitatea festivalului.
tităţi precise într-un peisaj festivalier 3 . Fireşte. Căci principalul beneficiar
intern foarte aglomerat şi destul de al unui festival este publicul din
inform. În stabilirea acestei identităţi, oraşul ce organizează festivalul, aşa
un criteriu esenţial 1-a constituit dar contribuabilii din ai căror bani se
tradiţia foarte specială a scenei face festivalul şi care trebuie să aibă,
nemţene, o tradiţie a inventivităţii şi astfel, posibilitatea de a vedea spec
căutării, a riscului estetic şi noncon tacolele cele mai importante pe care
formismului, aşadar, a unei atitudini acel festival şi le poate permite. Iar
foarte moderne, foarte productive în numărul producţiilor importante
orice institutie care doreste sincer să nefiind foarte mare, cel puţin pe plan
producă un' teatru viu, un teatru al intern, este inevitabil şi normal ca
zilelor noastre, pentru spectatorii din acestea să fie invitate la festivaluri
diferite, fiecare festival având, evi
zilele noastre.
Cealaltă coordonată definitorie a dent, publicul său.
pornit de la necesitatea reală a unui Cât despre criticii care ar avea ocazia
dialog efectiv, sistematic între culturi. să fie invitati la toate festivalurile de
Ea s-a materializat în secţiunea Focus, la noi, prezenţa unor spectacole pe
o secţiune unică în contextul festiva care le-au mai văzut are două avanta
lier european şi care îşi propune să je posibile: în cazul în care specta
prezinte, la fiecare ediţie, un anumit colul respectiv le-a prilejuit o emoţie
spaţiu teatral - atât prin spectacole intensă, au sansa de a o retrăi; în caz
din acel spaţiu, cât şi, mai cu seamă, contrar, au 'două ore libere, situaţie
prin producţii din alte spaţii cultu relaxantă atunci când festivalul are
rale, cu piese, teme, motive specifice un program foarte plin! Şi dacă locul
spaţiului focalizat. De exemplu, la cu pricina se mai distinge şi prin
ediţia cu focus românesc au putut fi obiective turistice sau culturale
văzute spectacole din Ungaria sau importante, nu vedem nici un motiv
Japonia cu piese româneşti, în încer de indispoziţie ...
carea de a surprinde dialogul dintre 4. Caracterul competitiv obligă. Căci
cultura focalizată şi cea maghiară, premiul acordat de un festival (sau
premiile, cel mult două, căci un
respectiv japoneză.
2. Selecţia este operată de către număr mai mare de premii creează
directorul .artistic, în consens cu confuzie şi diluează!) are şanse să se
directorul festivalului, criteriile fiind impună într-un context teatral inter
aceleasi cu cele ce definesc identita naţional numai direct proporţional
tea fest ivalului şi care au fost schiţate cu forţa, cu nivelul valoric al festiva
la primul punct: originalitate, inven lului însuşi. Altminteri, aşa-zisa com
tivitate, sfidarea convenţiilor, curajul petiţie nu oferă decât prilejul unor
căutării. Lor li se adaugă, pentru satisfacţii mărunte, precum mate
secţiunea Focus, cele legate de spa rializarea unor mici orgolii locale,
ţiul teatral ales pentru fiecare ediţie mulţumirea unui număr cât mai
în parte. Această formă de selecţie mare de participanţi minori etc. Prin
face posibilă asumarea clară a unui urmare, pare de dorit ca un festival
sistem de valori şi de criterii în con- cu posibilităţi reduse să se abţină de
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la acordarea unor premii oricum lip
site de semnificaţie.
5. Pe de o parte, publicul obişnuit al
Teatrului Tineretului, aşadar un pu
blic pretenţios şi competent; pe de
altă parte, spectatorii de festival",
" evenimen
asadar oamenii atrasi de
t�! cultural internaţional şi pe care
eventuala reuşită a festivalului îi
poate transforma în spectatori con
stanti ai teatrului nostru.
Cât despre interes, credem că acesta
creşte de la an la an, judecând după
curba ascendentă a audienţei, în
ciuda curbei descendente a nivelului
de trai, care impune o drămuire cât
mai riguroasă a veniturilor.
6. Consiliul Judeţean Neamţ, Ministe
rul Culturii, Departamentul pentru
Relaţii cu Românii de peste Hotare,
Consiliul Local Piatra Neamţ, UNITER,
R I FIL s.a. Săvineşti (sponsor princi
pal).
Mircea Cornişteanu,
director al F�stivalului
de Dramaturgie
Contemporană, Braşov
1. Este preluat de către mine. Am
fost invitat acum patru ani să fiu
directorul festivalului (după care am
devenit si directorul Teatrului "Sică
Alexandrescu"). În această calitate,
i-am schimbat denumirea din Festi
valul de Teatru Contemporan (o sin
tagmă care mi se părea prea cuprin
zătoare, permiţând includerea ori
căror titluri de piese) în Festivalul de
Dramaturgie Contemporană, mai
restrictiv şi mai aproape de intenţia
organizatorilor, aceea de a încuraja
şi de a pune în valoare creaţia dra
maturgică a ultimelor decenii, prin

spectacole de calitate. În 1 998 şi
1 999 nu am putut organiza festiva
lul din cauză că nu am obţinut fon
d urile necesare, dar în acest an
avem promisiuni ferme, aşa că în
luna decembrie sperăm că va avea
loc cea de-a XIV-a editie.
2. Am hotărît ca sele(ţionerul să fiu
eu, pentru ca întreaga răspundere, în
cazul unui eşec, sau laudele, pen.tru o
posibilă reuşită, să fie ale mele. lntâl
nim suficiente cazuri în care repro
şurile se adresează nu se ştie cui sau,
de-a valma, organizatorilor, selecţio
nerilor, situaţiei generale a teatrului
românesc, încât am hotărît ca toate
oalele să se spargă numai în capul
meu, atât în calitate de selecţioner, cât
şi în cea de director al festivalului.
Criteriile de selecţie sunt, evident,
subiective; invit spectacole pe care le
consider valoroase şi care . s ă se
încadreze în tematica festivalului. Intr-un
cuvânt, invit ceea ce îmi place mie.
3, Cred că da, doar pentru că un
spectacol foarte bun e normal să fie
văzut în cât mai multe locuri.
4. Cred că e mai bine să fie competi
tiv. Pentru că aceasta stimulează
creatia. Cu riscul de a exista si decizii
inju ste. De altfel, în toate co m petiţii le
există şi asemenea posibilităţi.
5. Publicul-ţintă îl reprezintă toţi
spectatorii braşoveni, care, de obicei,
dau năvală la spectacolele festivalu
lui.
6 . Cred că cele obişnuite. Consiliul
Local Braşov, veniturile proprii şi
eventualii sponsori.

Alice Georgescu,
director al Festivalului
Naţional de Teatru
1. E greu de spus ce tradiţie continuă
Festivalul Naţional de Teatru; singura
mea temere e să nu o continue pe
cea a Festivalului Naţional "Cântarea
României", cu care, oricum, are în
comun prima parte a denumirii. . . De
ce este greu de identificat o tradiţie?
Pentru că, de la prima sa ediţie, festi
valul s-a schimbat în fiecare an, în
funcţie de ideile organizatorilor, ale
selecţionerilor, ale colaboratorilor şi
ale altor "oameni de bine", care, la
început, au fost în fiecare an alţii. Nici
măcar directoratul de trei _ani (un
prim pas spre normalitate) al Cristinei
Dumitrescu - care, de altfel, a trebuit
să lupte împotriva a felurite obsta
cole precum birocraţia, impostura,
incorectitudinea, reaua-voinţă ş.a.m.d.
- nu a izbutit să dea "manifestării" un
contur limpede. în ceea ce mă
priveşte, anul trecut am preluat festi
valul "din mers", în urma incredibilei
dispariţii a Cristinei; anul acesta am
fost contactată de conducerea
Ministerului Culturii (principalul or-

ganizator) abia la mijlocul lunii mai,
adică nepermis de târziu. În aceste
condiţii, chiar să vreau, nu ştiu dacă
aş mai pute� schimba ceva. Şi de
vrut, aş vrea. In primul rând: acest fes
tival trebuie să devină o institutie!
Câtă vreme el nu va fi aşa ceva, direc
torul va rămâne un soi de marionetă
care, în loc să conducă efectiv, tre
buie să se roage de (şi, când îl lasă
nervii, să se mai şi răţoiască la) per
soane pe care nu el le-a adus în
echipă, pe care nu poate să le tragă la
răspundere dacă greşesc şi nici să le
plătească mai bine dacă merită acest
lucru. Nu mai spun că nu poate avea
nici un fel de control asupra fon
durilor şi a felului în care sunt cheltu
ite ele. Aş mai schimba, apoi, denu
mirea festivalului, fiindcă pe cea
actuală o socotesc pompoasă şi,
totodată, neclară. Nu as reveni însă
nici la vechiul "I.L. Carag iale", în ciuda
simpatiei totale pe care i-o port
"onorabilului", pentru că mi se pare o
idee romanţios-desuetă şi inadec
vată obiectului: gândiţi-vă cum ar
suna Festivalul National "Branislav
Nuşici" la Belgra d sau Festivalul
Naţional "Madach lmre" la Buda
pesta! Nu v-ar sugera că acel festival
se ocupă exclusiv de creaţia autoru
lui respectiv? (Ca să nu mai zic de un
festival "Moliere" în Franta, sau unul
"Shakespeare" în Angli a , sau unul
"Gogol" în Rusia.) l-aş zice, poate, prin
analogie cu omologul parizian,
Festivalul de Toamnă sau i-as căuta
un nume care să cuprindă o referire
la oraşul Bucureşti (deşi nu e deloc
uşor să compui denumiri decente
pornind de la n umele frumoasei
noastre capitale . .. ). În fine, aş încerca
să-i delimitez niste
· sectiuni (nu în
chip foarte rigid, totuşi); dintre care
unele - Companii independente, spre
exemplu - ar fi dotate cu un premiu al
cărui prestigiu să-i dea laureatului
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posibilitatea, să zicem, de a-şi atrage
mai uşor sponsori, contracte etc. Şi ar
mai fi destule de schimbat . ..
2. Spectacolele sunt selectate de
către mine, pe criteriul - fireşte! - gus
tului meu în materie de teatru; ştiu că
ar suna mult mai bine să răspund "pe
criteriul valorii", dar tare aş vrea să-mi
spună cineva ce înseamnă exact
acest lucru în materie de spectacole.
Evident, încerc să aleg reprezentaţii
care să placă şi unui număr cât mai
mare de oameni, dar, dacă acest
lucru nu se întâmplă . . . îmi asum
riscul. Nu eu am născocit această
modalitate de selecţie, dar am accep
tat-o ca pe una posibilă, chiar dacă
destul de obositoare pentru mine.
3. În cazul Festivalului Naţional, este
mai mult decât normal, este aproape
obligatoriu.
4. Cred că acest festival, nefiind te
matic (precum, de exemplu, Festi
valul de Teatru Scurt ori Festivalul de
comedie), trebuie să rămână festival,
si nu să devină concurs. Cu toate
acestea, admit - şi chiar sugerez - exis
tenţa unor secţiuni dotate cu premii
(vezi răspunsul de la punctul1 ).
5. Publicu l-ţintă ar fi, în variantă
ideală, întreaga populaţie a Bucu
reştiului - sau măcar acea parte din
ea care mai merge, din când în când,
la teatru; nu ţin să am ca spectatori la
festivalul "meu" doar tineri sau doar
bătrâni, doar muncitori sau doar in
telectuali. Îi am în vedere, însă, şi pe
criticii de teatru - din toată ţara, nu
numai din Bucureşti - care joacă un
rol esenţial în "popularizarea" festiva
lului şi a spectacolelor participante.
6. Ministerul Culturii şi (mai modest)
UNITER. Când festivalul va deveni o
instituţie, el va putea, desigur, să
atragă şi subvenţii din alte surse
(sponsori, organizaţii non-guverna
mentale româneşti şi chiar europene
etc.). Personal, continuu să sper.
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Radu Macrinici,
director al Festivalului
Internaţional de Teatru
"Atelier", Sfântu
Gheorghe
1. Festivalul Internaţional de Teatru
Atelier" de la Sfântu Gheorghe a
"
urmărit încă de la prima sa ediţie
( 1 992) să creeze un cadru institu
ţionalizat pentru afirmarea formelor
noi de expresie teatrală, să provoace
apariţia acestor forme inovatoare şi
în teatrele de repertoriu, să stimuleze
spiritul de avangardă aflat în hiber
nare în ultimele decenii şi să reîn
noade, astfel, o tradiţie pe care
teatrul românesc a abandonat-o, silit
de contextul politic nefavorabil până
în 1 990, să creeze o rampă de lansare
pentru tinerii a rtişti int�resaţi de
experienţele novatoare, să ofere
companiilor particulare posibilitatea
de a-şi prezenta producţiile axate în
principal pe înnoirea limbajului tea
tral, pe căutarea unor spaţii neca
nonice de reprezentare a textelor
dramatice si nu numai. Ca să rezum,
am dorit sd dau Cenuşăresei şansa de
a încerca pantoful Prinţului.
Aceste scopuri au fost atinse de-a
lungul celor opt ediţii doar atunci
când montările selectate au servit
programul teoretic al festival u l u i .
Din păcate, nu întotdeauna grila
de acasă s-a potrivit cu cea din târ-
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g u l de producţii propuse de teatre.
2. Teatru-dans, teatru instrumental,
teatru de gest, teatru poetic, meta
teatru, teatru în spaţii neconvenţio
nale etc. Acestea sunt formele de
expresie teatrală pe care mi le-am
dorit prezente încă de la început în
festival, iar selecţia pe care o fac în
calitate de iniţiator şi director al
Atelier"-ului a urmărit cu obstinaţie
"
prezenţa acestora într-o proporţie
cât mai mare, la fiecare ediţie.
Apoximativ 80%, tematica şi scopul
festivalului sunt acoperite la fiecare
ediţie. Dacă oferta internă ar fi mai
bogată şi dacă aş avea bani să invit
mai multe spectacole din afara ţării,
cred că procentul s-ar apropia de
sută la sută.
3. Festivalul Atelier" e recunoscut ca
"
fiind unul dintre puţinele festivalu ri
din ţară care prezintă publicului şi
criticii de specialitate noutăţi, pre
miere absolute, spectacole mai puţin
cunoscute sau create special pentru
acest festival. Dacă se mai întâmplă
ca un spectacol care a circulat şi pe la
alte festivaluri să ajungă şi la Sfântu
Gheorghe, cu-atât mai bine teatrului
românesc şi lui cu-atât mai bine.
4. Prima ediţie a Festivalului' Atelier"
"
nu a fost una cu premii. După părerea
mea, asemenea gen de festival-labo
rator trebuia să rămână curat" din
"
acest punct de vedere. Am ajuns la
un compromis, pentru că teatrele
participante îşi doreau foarte mult
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competiţia: acum există premii, dar
cuantumul lor este extrem de mic,
aproape simbolic.
S. l ntenţia mea a fost să atrag la acest
festival publicul tânăr (român şi
maghiar) din Sfântu Gheorghe. După
opt ediţii, cred că am reuşit chiar mai
mult. Deşi e vorba despre un festival
de teatru neconvenţional din toate
punctele de vedere, nimeni nu mi s-a
plâns încă de migrene, g reţuri,
vărsături sau de tulburări de compor
tament. Pentru cei care iubesc teatrul
alternativ, acest festival este o sursă
de inepuizabile satisfacţii spirituale.
Pentru ceilalti,
' bănuiesc că e u n
coşmar. Cum nu sunt gestionarul
viselor urîte din teatrul românesc,
prefer să-i invit în primul rând pe cei
din prima categorie. Nu vreau să stric
somnul nimănui. Asta nu înseamnă,
desigur, că anumiţi neinvitaţi aparţin
celei de-a doua categorii. Pur şi sim
plu, n-a fost să fie încă.
6. În primul rând, Ministerul Culturii.
Apoi Primăria municipiului Sfântu
Gheorghe şi câţiva sponsori gene
roşi.
Festivalul Atelier" are, însă, multe
"
lipsuri. în primul rând, nu e susţinut
corespunzător de autorităţile locale.
E unul din puţinele puncte în care
maghiarii şi românii au ajuns la un
consens, răspunzând prin indiferenţă
la apelurile noastre. Un alt handicap
este că festivalul e patronat de un
teatru sărac (în accepţia românească

şi nu poloneză a termenului), incapa
bil să-I susţină logistic aşa cum ar
merita.
Restul de lipsuri îmi aparţin: ca om de
teatru, ca şi cetăţean al Republicii
România, ca om pur şi simplu.

Interviu cu
Nicolae Scarlat,
fost director al
Festivalului de Teatru ,
Piatra Neamţ,
fost director exec utiv
al Festivalului Naţional
de Teatru
La ora aceasta nu pot vorbi despre
Festivalul National de Teatru decât
la timpul trec ut, pentru că - pe fi
liera birocratică: Ministerul Culturii,
Primăria m u n i c i p i u l u i Bucureşti
(prin Direcţia Cultură şi Culte) - am
primit câteva rânduri graţioase din
partea domnului Vladimir Popescu
Deveselu, directorul Direcţiei Insti
tuţiilor de Spectacol, prin i nter
mediul cărora am fost anuntat că,
începând cu acest an, festival u l va fi
organizat de către Ministerul
Culturii şi U N ITER. Încă de anul tre
cut, U NITER-ul a avut o tentativă de
a prelua partea logistică, dar s-a
opus primăria, mai ales că există, în
cadrul ei, o structură a cărei menire
este chiar logistica. Au mai existat
frecuşuri, nu vreau să intru în
detalii. Oricum, anul trecut ne-am
trezit în situaţia de a organiza festi
va l u l în trei săptămâni. Motivul
principal pentru această întârziere
nepermisă a fost faptu l că minis
terul nu avea bani. Sigur că această
grabă nebună a d u s la u nele
derogări de la regu lament . . .
Într-un asemenea context, aţi �ai
fi acceptat să colaboraţi la organi
zarea următoarelor ediţii?

Da. Ne-am şi pregătit în acest sens,
dar ne-am trezit scosi din cursă. Mi
se pare cel puţin b i zar, pentru că
acest festival a fost de la început
organizat de către Ministerul Cul
turii, Primăria Capitalei şi U N ITER.
Festival u l Naţional a fost, la înce
put, com petitiv. Mai de c u rând,
însă, s-a renunţat la premii...

Da, si nu stiu exact cum e mai bine.
Sun t part izani şi pentru o formulă, şi
pentru cealaltă. De a ltfel, simpla
nominalizare a unui spectacol pen
tru a fi prezent într-un festival de
asemenea anvergură reprezintă un
fel de premiu. în general, premiile
apar acolo u nde, în spatele lor, se
află o adevărată industrie, şi mă
gândesc la Premiile Oscar, la Festi-

val u l de la Cannes. Acolo, jocul de
interese este mult mai mare.
Pe de altă parte, în România u lti
milor ani, selecţia, la mai toate fes
tivalurile, nu doar la cel Naţional,
este făc ută de către u n s i n g u r
om. . .

Este firesc. . .
Da, d a r totu l stă s u b s e m n u l
subiectivităţi i u n u i s i n g u r om ...
Dacă festiva l u l a r fi competitiv,
s-ar da posibilitatea unor ierar
hizări.

Niciodată n u poţi mulţumi pe toată
l u mea. E adevărat că înainte de
1 989 existenţa premiilor era de
înţeles, de vreme ce mai toţi artiştii
l ucrau pentru glorie. Acum se
l ucrează mai m u lt pentru bani.
Sigur, e discutabil dacă e bine sau
rău.
Care · este publicu l-ţintă a l u n u i
festiva l d e a nverg u ra celui Na
ţional?

De regulă, u n festiva l naţional
interesează mai ales specialiştii. Dar
ideal ar fi ca el să intereseze mai
ales publicul larg. În cele trei ediţii
de care ne-am ocupat, am încercat
să oferim un număr cât mai mare de
reprezentaţii pentru fiecare specta
col din provincie. Fiindcă, fără
discuţie, există u n public bucu
reştean dornic de a percepe între
gul fenomen teatral al ţării. Din
păcate, festivalul n u poate acoperi
această cerintă. Stim ce bătălie a
fost pentru b ilet e, c u m ştim ce
bătălie s-a dat şi pentru invitaţii. Pe
de altă parte, una este ca specta
col u l să se joace la Sala Mare a T.N.B.
şi alta, la Teatrul Mic. Nu mai vor
besc de producţiile de studio. Prin
urmare, dacă deocamdată publicul
ţintă al Festivalului Naţional îl con
stituie specialiştii, ideea ar fi ca,
măcar în anii care vin, publicul-ţintă
să devină cel al iubitori lor de teatru.
însă asta ar trebui să fie valabil pen
tru toate festival u rile, pentru că
vreau să vă spun că şi atunci când
mă ocupam de organizarea celui de
la Piatra Neamţ l ucrurile erau simi
lare.
Referindu-ne la festiva l u l de la
Piatra Neamţ, despre care tocmai
aţi pomenit, ştiu că acolo aţi
reîn nodat o tradiţie. De ce aţi
socotit că existenţa lui e necesară
şi d upă 1 989?

Pentru că, înainte de 1 989, teatrul
nemţean ajunsese să fie un privile
giat . . Se aduna acolo "crema"
fiecărei promoţii. Nu era greu să faci
teatru de calitate în asemenea
condiţii. D u pă 1 990 trupa se
destrămase. (Numai Andrei Şerban
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îşi completase colectivul la T.N.B. cu
jumătate d i n actorii nemţeni!)
î ntrebarea care s-a pus în asemenea
conditii era: "Si acum, ce facem?"
Relua rea festiva lului devenea vitală,
atât pentru teatru, cât şi pentru
oraş. Am diversificat genurile, am
încercat să-I facem internaţional . . .
Se pare că n-a fost rea iniţiativa
noastră, de vreme ce continuă să
aibă loc si astăzi. Continuă să fie
interesant . Continuă să fie un eveni
ment important.
Care erau criteriile de selecţie?

Pentru că existau puţin i bani,
selecţia nu putea fi făcută ca la ma
rile festivaluri ale l u m i i . Nu ne
puteam permite să colindăm l u mea
pentru a descoperi spectacole inte
resante, nu ne puteam permite să
i nvităm colective n umeroase. Fă
ceam, însă, ca trupele invitate să nu
joace doar la Piatra Neamţ, ci şi în
alte oraşe i m portante ale ţării.
Revenind la selecţie, vă imaginaţi că
nu ne puteam baza decât pe video
casete, pe informaţii culese de la
specialiştii care mai apucau să plece
prin ţară.
Aţi avut şi s u rpriza de a aduce
spectacole slabe?

Din păcate, este inevitabil. Mai ales
în asemenea condiţii. Referindu-mă
acum la Festivalul Naţional, aş vrea
să mai adaug că unul dintre obiec
tivele sale ar fi trebuit să fie adu
cerea unor cronicari străini, a unor
directori de burse sau de festivaluri.
N u se putea întâmpla asta din cauza
întârzierii nepermise a fondurilor
pentru organizarea manifestării. Un
festival serios are nevoie măcar de
nouă luni de pregătire, n u se poate
face în câteva săptămâni. Gândiţi-vă,
suntem la sfârşit de iulie, probabil
că selecţia spectacolelor este în
mare parte făcută de către doamna
Alice Georgescu, dar sunt sigur că
nimeni n u are încă certitudinea că
festivalul va putea avea loc şi la ce
dată.
Aveţi regrete că v-aţi desprins de
aceste festivaluri?

De la Piat.ra Neamţ am plecat exact
în momentul în care am simţit că
lucrurile merg tot mai greu, mai ales
în privinţa teatrului. Urmau alege
rile, care aduceau după ele schim
bări importante. Aşa că, părăsind de
bunăvoie atât teatrul cât şi festiva
lul, nu văd de ce aş avea regrete. Cel
mult, mă nedumereşte faptul că nu
m-a mai chemat nimeni de atunci
niciodată la acel festival. Altfel, ce
regrete să am? Voi deveni un fericit
spectator al Festivalului National.
Atâta tot. Îmi pare rău că n u am
regrete. N u-mi plac.
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ambiguităţi bune ca pavăză pentru
organizatori. Din punctul de vedere
actuale sunt acoperite întotdeauna de realitate (prin specta al publicului, personalitatea festiva
lului, decu rgând din regulament,
colele prezente)?
devine
interesantă pe măsura matu
2. Credeţi că e mai bine ca un festival să fie competitiv sau
rizării evenimentului. Pentru geo
necompetitiv?
grafia României teatrale, relevante
3. Vi se pare normal ca un spectacol să fie prezent în mai multe sunt doar festivalurile cu personali
tate distinctă şi bine acoperită axio
festiva 1 uri?
logic, cum sunt cele de la Piatra
4. Aveţi probleme în legătură cu păstrarea obiectivităţii în scris, Neamţ, Sfântu Gheorghe sau Gala
Actor, m utată acum la
în cazul în care, invitat fiind la un festival, vă bucuraţi, pe lângă Tânărului
Mangalia. E trist că, deocamdată,
înlesnirile materiale, şi de prietenia gazdelor? Cum procedaţi? etalonul festivalier negativ rămâne
Festivalul Naţional de Teatru din
5. Cum ar putea fi îmbunătăţite festivalurile la care aţi asistat?
Bucureşti, fost "I.L. Caragiale", tocmai
prin lipsa personalităţii şi a perspec
tivei.
2. Starea de normalitate este festiva
lul necompetitiv. Pe de altă parte,
oricât ai participa afectiv la un meci
de fotbal amical, el comportă o doză
de plictis, în comparaţie cu meciurile
din diferitele cupe. Încărcarea emo
ţională impusă de o competiţie
rămâne nu doar un factor de piaţă,
dar şi de concentrare sporită a actan
ţilor. Şi, apoi, un pic de scandal" nu
"
strică. Indiferent de opţiunile unui
juriu, acestea garantează un set de
discuţii în continuarea unui festival,
care (pozitive ori negative), nu fac
decât să îi prelungească respiraţia
dincolo de căderea ultimei cortine.
3 . Da, în măsura în care se potriveşte
cu pariul festivalului. Da, oricum,
până la urmă: contează publicurile
locale, nu-i aşa? E drept, de ce să le
obligi, uneori, din meschine raţiuni
de culise, să înghită tot fel u l de
ratări?... Asta e altă problemă.
4. Cu asta, nu. Cu ce urmează scrisu- ·
lui, da. De ce nu or fi înţelegând unii
că prieteneşte e să îi spui celui cu
care te vezi că are pantalonii
descheiaţi, nu să îl laşi să îşi fluture
prohabul liber, pe bulevard? ...
5. Aveţi destul spaţiu când formulaţi
o asemenea întrebare? Mini-index:
calitatea spectacolelor, adecvarea
corect, ar fi necesară o analiză atentă juriilor la cerinţele regulamentelor,
"V
şi o tratare nuanţată, ceea ce nu este nuclee specializate de relaţii cu pu
cazul aici. În plus, în stagiunea ce a blicul/presa, calitatea serviciilor plăti
Florica lchim
trecut nu am participat la îndeajuns te/oferite, ştiinţa construcţiei de
1. Nu întotdeauna, dar în cele mai
de multe festivaluri ca să pot face imagine (de obicei, nu există nici
multe dintrE! cazuri.
comparaţii şi delimitări, iar de dat cu măcar un fotograf de nunţi, ce să mai
2. Competitiv.
părerea, în general, nu obişnuiesc.
vorbim de i nformatii detaliate
3. Bineînţeles. Dacă spectacolul este
despre fiecare trupă), i n geniozitatea
bun, de ce nu s-ar bucura de el pu Doru Mareş
relaţiilor cu sursele generatoare de
blicul din mai multe localităti?
1. Dacă festivalul teatral românesc de fonduri, ştiinţa de a fi gazdă (în anti
4. Fiind căsătorită cu un acto r, având
după 1 990 este un substitut fericit al chitate exista un sfânt cult al
prieteni apropiaţi între interpreţi, turneului teatral, atunci pariul său ospeţiei!), participarea trupelor
regizori, scenografi, dramaturgi, este integral acoperit, indiferent de gazdă (individualizat) la întregul
problema obiectivităţii am rezolvat-o valoarea spectacolelor prezentate. numit festival, abilitatea functională
:
definitiv şi neclintit de la începuturile Dacă, însă, festivalul are un pariu de a formula invitatii
' os.a.m d. N u
bine determinat prin reg ulament; puteţi organiza u n c locviu pe
profesiunii. Cu orice risc.
5. Fiecare dintre festivaluri a avut
atunci scopul său e de multe ori ratat, această temă cu directorii de festiva
hibele lui. Pentru ca să răspund dacă nu disimulat în spatele unei luri şi oamenii de teatru interesaţi?

1 . Consideraţi că scopul şi tematica festivalurilor româneşti
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Cristina Modreanu
1 . Realitatea spectacologică a festi
valurilor teatrale de la noi concordă
de foarte puţine ori integral cu tema
tica declarată de organizatori (fapt
suplinit, uneori, de secţiunea teore
tică: desigur, acolo unde ea există).
Lucru de înţeles dacă ne gândim că
oferta de spectacol a scăzut drastic,
calitativ şi numeric, în u ltimele două
stagiuni. De altfel - pe lângă marile
greutăţi financiare -, acesta este şi
motivul pentru care câteva festivaluri
au dispărut sau şi-au modificat pe
parcurs structura. Cât despre sco
purile festivalurilor, acestea nu sunt
întotdeauna foarte clar precizate (cu
câteva excepţii, dintre care aş aminti,
pentru că îl cunosc mai bine decât pe
altele, Festival u l de Teatru de la
Piatra Neamt,
' ale cărui criterii de
jurizare au, în deschiderea listei,
curajul de asumare a riscului este
"tic").
2. Sunt avantaje şi dezavantaje şi
într-un caz, şi în altul. Cred, totuşi, că,
tinând cont si de natura festivalurilor
(n-or să se acorde premii la Festivalul
Naţional de Teatru, de exemplu, a
cărui selecţie e menită să fie, prin ea
însăşi, o garanţie a valorii), cele com
petitive sunt mai dinamice, mai ten
sionate - suspansul are şi el farmecul
lui, nu-i aşa? - şi îi motivează pe par
ticipanţi, răsplătind în mod explicit
eforturile lor.
.
3. Da, un spectacol trebuie să fie liber
să participe la toate festivalurile la
care este invitat. Ce nu mi se pare
normal este ca invitaţiile respective
să fie făcute pe alte criterii decât va
loarea spectacolului şi adecvarea lui
la tematica festivalului.
4 . Într-o lume normală, invitatii unui
festival nu s-ar afla niciodată in pos
tura umilitoare de a datora gazdelor
cheltuielile legate de prezenţa lor

acolo. Cum noi nu trăim într-o lume
tocmai normală, am învăţat, şi unii şi
alţii, gazde şi invitaţi, să ne adaptăm:
organizatorii festival u rilor ştiu că,
dacă vor o asistentă numeroasă, o
mediatizare şi o evaluare a mani
festării, trebuie să asigure prezenţa
presei şi a criticilor, iar cei din urmă
ştiu că invitaţia înseamnă că prezenţa
lor e dorită, fără ca asta să implice
vreo altă servitute decât reflectarea
în scris a celor văzute. Cât despre
prieteni,' mă încăpăţânez să cred că
singura atitudine corectă faţă de ei
este sinceritatea, chiar dacă asta
înseamnă, în cazuri extreme, să-i
pierzi.
6. Multe ar fi căile prin care s-ar putea
ameliora şi forma, şi fon dul festiva
_
lurilor de teatru de la noi. In mod nor
mal, ar trebui să existe oameni plătiţi
ca să dea astfel de sfaturi. Cred,
totuşi, că o condiţie sine qua non
pentru îmbunătăţirea acestora ar fi
cunoaşterea din timp a cuantumului
bugetar de care dispune teatrul
organizator, în vederea bunei esti
mări a tuturor datelor proiectului.
Ceea ce se întâmplă foarte rar, dacă
nu chiar deloc, în mişcarea teatrală
românească. De unde, schimbări de
u ltimă oră, anulări de spectacole,
improvizaţii şi jonglerii organiza
torice demne de o cauză mai bună.
Din păcate, ne aflăm încă în faza în
care se pune problema existenţei fes
tivalurilor de teatru. Va mai dura
până când acestea îşi vor fixa fiecare
o personalitate proprie.

Ion Parhon
1. Realitatea românească este de
nedescris şi de neacoperit. La fel şi în
cazul festivalurilor teatrale, când,
uneori, aşa-zisa tematică devine o
simplă etichetă, ignorată de către
organizatori şi participanţi, dar

https://biblioteca-digitala.ro

"benefică" discuţiilor, adeseori inter
minabile pe această temă.
2. Festivalurile sunt, oricum, compe
titive, căci ispita comparaţiei este
profund omenească şi greu de în
lăturat. Numai că, prin natura sa, arta
se opune cuantificărilor brutale şi ie
rarhizărilor păgubitoare prin exces
de subiectivism, prin facilitate şi infi
delitate. Totodată, în casa Thaliei,
dezbinată de o dihonie de la care nici
critica nu face excepţie, concursurile
cu premii nu fac decât să întreţină
buruiana scandalului şi a suspiciunii.
Pe de altă parte, însă, premiile au
rolul lor, stimulativ, şi pot aduce câte
o mică bucurie în casa celor meri
tuoşi, chiar dacă, în chip paradoxal,
valoarea lor bănească tinde să devină
umilitoare pentru protagonişti şi
pentru artă în general. Nu văd de ce
s-ar generaliza o metodologie sau
alta. La festivalurile de la Arad, Cra
iova, Sibiu nu se acordă premii. La
cele de la Piatra Neamţ sau Oradea se
acordă. La Festivalul Naţional de
Teatru au loc discuţii cu privire la
acest aspect. Ţine şi asta de o va
rietate , nu-i aşa?
3. Nu e normal, mai ales atunci când
criteriile de selectie sunt oculte. în
cazul unor specta cole foarte bune,
anormalitatea păleşte, însă, în faţa
bucuriei publicului de a fi la curent cu
vârfurile unei stagiuni.
4. La Bistriţa şi la Sfântu Gheorghe nu
am fost invitat (şi) în calitate de . . .
"prieten a l casei", dar faptul n u m-a
împiedicat să apreciez sârgul organi
zatoric al gazdelor. La Craiova, de
pildă, gazdele manifestă acelaşi . ..
coeficient de prietenie pentru toţi
invitatii. Prietenia mea veche cu Emil
Borog hină, bizuită mai întâi de toate
pe respect profesional, nu m-a
împiedicat să observ faptul că u ltima
ediţie a Festival u l u i I nternaţional
"Shakespeare" a fost mai săracă
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decât celelalte. Cosmetiza rea judecă
ţilor de valoare în numele prieteniei
este păgubitoare atât pentru ju
decăţi, cât şi pentru prietenie.
5. Mai întâi, în cazul tuturor festiva
lurilor, printr-o selecţie mult mai exi
gentă. Apoi, prin decalarea unor date
de desfăşurare a manifestărilor, cu
efect direct în ceea ce priveşte parti
ciparea colectivelor artistice şi o mai
bună mediatizare a fiecărui festival.
Renunţarea la unele festivaluri care
nu au un profil bine conturat, nu au
criterii, nu au audienţă, nu au bani,
dar dispun de orgolii şi pretenţii
nesusţinute în plan i ntelectual şi
organizatoric. Renunţarea sau redu
cerea n u mărului de premii, acolo
u nde, ca pe vremuri la Festival u l
Filmului d e l a Moscova, numărul pre
mianţilor tinde să-I întreacă pe cel al
participanţilor. Atragerea în staff-ul
organizatoric a unor oameni de cul
tură autentici, care să se implice în
tot ceea ce are legătură cu ţinuta
manifestării. Preluarea celor mai va
loroase spectacole din festivaluri de
către televiziune, astfel încât ele să
poată intra în conştiinţa unui public
cât mai larg, sporind şi în acest fel
prestigiul instituţional al acestor fes
tivaluri, puterea lor de penetraţie,
aportul la viaţa culturală a ţării.

străină, clasică sau contemporană. În
orice caz, nu în acordarea sau neacor
darea premiilor stă o discuţie se
rioasă despre festivaluri. Dacă există
bani, e bine ca ei să fie acordaţi, într-o
lume şi aşa mult prea săracă şi cu
bucurii mult prea puţine.
3 . De ce nu? Dacă criteriile de selectie
'
îi legitimează participarea, poate fi
prezent şi la cinci festivaluri într-un
an. Şi nu credeţi că e preferabil să fie
prezent la cinci festivaluri, decât să
nu fie la nici unul?
4. Cine gândeşte că lipsa obiecti
vităţii unui critic începe de la accep
tarea u nei cafele, e mai bine să scrie
despre altceva.
5. E mult de spus. Nu numai printr-o
selecţie mai riguroasă, ci şi printr-o
programare mai realistă. Şi de aceas
ta s-ar lega existenţa fondurilor din
timp, pentru că nu te poţi întinde
decât atât cât ţi-e plapuma. Dacă tu
contezi pe, să zicem, ditamai cerga şi
te trezeşti, finalmente, cu o păturică
de copil?! Dezordinea generală care
există încă în domeniul festivalurilor
noastre teatrale nu face decât să o
reflecte pe cea din economie şi nu
cred că va fi rezolvată decât o dată cu
constituirea unor conturi · speciale
pentru festivaluri, în care banii să fie
viraţi din timp.

! victor ·Parhon 1

Ludmila Patlanjoglu

1 . Nu.
2. De la caz la caz. Dacă e un festival
naţional, e bine să fie competitiv.
Dacă.e un festival de gen, poate fi, de
asemenea, competitiv. Nu este obli
gatoriu să fie competitiv dacă tema
tica festivalului are în vedere dra
maturgia românească şi pe cea

1. Nu.
2. Competitiv.
3. Da. Când sunt spectacole bune şi
răspund scopului şi tematicii festiva
lului la care sunt invitate.
4. "Înlesnirile materiale" şi "prietenia
gazdelor" nu îmi afectează "obiectivi
tatea în scris". Însă când s-a întâmplat

să fiu agresată post festum (fiind vorba
de festival), am reacţionat cu duritate.
5. Să tină seama de observatiile criti
'
cilor atât organizatorii, cât şi finan
ţatorii. Atunci când scopul şi temati
ca unui festival nu sunt acoperite de
realitate, organizatorii să fie schim
baţi, iar fondurile să fie redirijate.

Dumitru Solomon
1. Consideraţi că scopul şi temati
ca . . . acoperă . . . ?
Păi, să considerăm împreună: când
în ţarcul "teatrului scurt" intră spec
tacole de o oră şi jumătate, cam tot
atât cât durează spectacolele "nor
male", adică aşa-zisul (sau nezisul)
"teatru l u ng", când la "Atelier"
pătrunde Job de la Târgu-Mureş,
care e un spectacol aşezat, riguros,
geometric, ba ia chiar şi două premii
(am fost în juriu, dar n-am avut
încotro: deşi nu de "atelier", specta
colul e bun!), când la un festival cu
specific declarat "neprofesionist" se
prezintă o trupă (nu rea, dar) profe
sionistă, venită , hăt, de la Tiraspol,
când la "Teatru-Imagine" se înfăţişau
alcătuiri care erau fie numai teatru
fără imagine, fie numai imagine fără
teatru, când la Festivalul de la Sibiu
intitulat "Alternative" e invitat şi
Hamlet al lui Liviu Ciulei, care numai
"alternativ" nu se poate numi (noroc
că montarea nu era gata şi n-a mai
venit, căci, a ltfel, s-ar fi cuvenit
schimbarea titulaturii festivalului. . . )
etc., poate fi vorba de acoperire? Şi,
totuşi, mă întreb, o acoperire totală
nu înseamnă lipsă de aer, sufocare,
precum o pernă apăsată pe gura ·
bietului festival?
2. Mai bine competitiv sau ne . . . ?
Mai bine e cum I-au conceput cre
atorii lui.
3 . Vi se pare normal. . . ?
Nu mi se pare normal (de la norltlă,
pe care o stabilesc cei care fac festi
valul), dar mi se pare natural (în natu
ra lucrurilor şi a . . . slăbiciu nilor
omeneşti).
4. Aveţi probleme . . . ?
N-am nici un fel de probleme, în
trucât am renunţat de mult la vo
luptatea exerciţiului critic, care com
portă toate riscurile cu putinţă. Ceea
ce nu înseamnă că acum am mai
mulţi prieteni. . .
5. Cum a r putea fi îmbunătăţite . . . ?
Numai îmbunătăţind ·valoarea (re
pertoriului, organizării, serviciilor,
relaţiei cu invitaţii, simpatiei ge
nerale . . . )
Anchetă realizată de
M i rona Hărăbor şi
Marinela Ţepuş
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Sistemul Thomas
SI reforma În teatru
•

�

N

u cred să fi auzit încă toată
l umea de Sistemul Thomas.
Serviciul care îl aplică s-a
instalat pentru prima dată în Ro
mânia, la Oradea, pe o stradă vecină
cu a mea.
Sistemul Thomas cuprinde o sumă
de metode şi procedee menite a
analiza comportamentul viitorului
angajat şi a-i evalua exact capaci
tăţile ce I-ar face apt să ocupe un
post într-o instituţie. Profilul compor
tamental al viitorului angajat este
determinat de raportul dintre factorii
"dominare, influenţare, stabilitate,
conformare". El va fi nuantat,
' formu
larele continând nici mai mult nici
mai puţin decât 96 de adjective (cali
ficative). Angajatorul are posibili
tatea să aleagă, dintre presupuşii
candidaţi, pe cei care-i convin. Reiese
că un ins poate fi maleabil .sau
încăpăţânat, leneş sau harnic, laş sau
curajos, optimist sau pesimist, fer
mecător sau închis în el, volubil sau
taciturn ş.a.m.d. În doar 1 5 minute,
candidatul află dacă se potriveşte cu
postul, iar şeful, dacă a găsit ce-i tre
buia.
Să ne imaginăm, o clipă, cam în ce fel
ar putea porni, în sfârşit, reforma în
teatru. În afară de pensionarea "bă
trânilor" şi de reangajarea lor pe
salarii mititele (aşa-zisele colaborări),
care dau impresia că astfel sunt
ajutaţi să nu moară de foame cu nişte
pensii ruşinoase, în teatre n u se
întâmplă NIMIC. Nimic încurajator. Şi
nu e normal să-i auzi şi pe actori că
"era mai bine înainte". Pentru că NU
ERA. Dar nici nu mi se pare normal să
promiţi o reformă, o schimbare în
bine a vieţii artistice, iar timpul să
treacă şi să nu se schimbe nimic, Nu
cer artiştii, săracii, nici salarii mai
mari, (imaginaţi-vă, totuşi, cum
poate trăi un tânăr actor cu 700 000
de lei pe lună) nu cer nici mazilirea
guvernului şi dizolvarea parlamentu
lui, ei cer doar schimbarea condiţiei
lor artistice. Şi-au pus speranţe mari
în schimbare, au crezut că se va
gândi şi la ei cineva, la nevoile lor
profesionale, la posibilitatea de a
crea l iber, susţinuţi material de ...
indiferent de cine...

Un "Sistem" ca acela de mai sus ar face,
poate, lumină în schemele de serviciu
ale multor teatre, unde, de-a lungul
timpului, s-au aciuat tot felul de rude,
şi prieteni, şi fini, şi cuscri ce n-au nici o
legătură cu postul pe care stau.
S-ar putea face curăţenie fără ca
direcţiunile să aibă remuşcări că lasă
"pe drumuri" pe unul şi pe altul.
Sistemul, obiectiv, cerne si
' cerne,
păstrându-i doar pe cei de care are
nevoie instituţia. La sectoarele auxi-

dar nervos şi că, pozând în mare
vedetă, uită să-şi mai salute colegii,
că unul face pe liderul şi organizează
mereu greve şi microrevoluţii, că nu-i
place nici un director, toţi fiind, după
părerea lui nişte tâmpiţi?... Că unul
străluceşte în roluri episodice, dar îi
fug ochii după toate femeile?... Că
unul ia mereu bani cu împrumut şi
uită să-i mai dea înapoi, că altul are
fantezie excesivă şi mereu colabo
rează cu autorul, că unul e prea

liare ar fi destul de usor. Grila ar de
cide rapid dacă magazinerul are apti
tudini sau nu, dacă coafeza e potriv
ită şi nu le trage pe actriţe de păr,
dacă regizorul tehnic ştie ce are de
făcut şi e respectuos cu actorii, dacă
contabilul ştie să socotească, dar şi
dacă e milos cu artiştii, dacă organi
zatorul aduce public cu drag şi
interes de teatru, dacă sufleorul nu e
bâlbâit şi chiulangiu etc. Dar cu
privire la actori, oare ce-ar spune
fişele tehnice - ştiinţifice - ale Siste
mului Thomas? Ar consemna oare
ele că actorul X este extraordinar, dar
bea cam des şi e şi scandalagiu, că
actriţa Y e gata oricând să se ia la
trântă cu orice regină din marele
repertoriu, dar e o bârfitoare şi o
zgârcită? ... Că actorul cutare, bun
odată, nu mai are ţinere de minte şi e
înspăimântat că-şi va pierde memo
ria de tot? Că altul e serios pe scenă,

glumeţ, iar altuia îi tot ninge şi
plouă? ... Năravuri şi defecte ome
neşti, la urma urmei. Şi ce dacă fişa
aceea va spune despre un tip că e
bun, tolerant şi vesel, asta înseamnă
că este şi bun actor? Sau poate vom
ajunge să citim în vreun anunţ al vre
unui director de trupă particulară:
"Caut, în vederea angajării, actor
între 20 şi 30 de ani, frumos, maleabil,
deloc ranchiunos, nepretenţios, plin
de fantezie (dar numai pe scenă)!"
Despre talent, fără de care profesia
aceasta ar muri, nu se suflă o vorbă.
Poate pentru că nu s-a născut încă
nici aparatul, nici fişa-test care să
confirme emoţia pe care este capabil
actorul, cu toate păcatele lui lumeşti
şi omeneşti, s-o trezească în specta
tor, atunci când rosteşte o replică
simplă precum: "A fi sau a nu fi,
aceasta-i întrebarea"...
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In program:

comedia
Se vorbeşte astăzi la noi, tot mai des, pe ton nostalgic
sau iritat, despre programul directorial - mai precis,
despre absenţa lui şi despre marile şi micile necazuri ce
decurg de aici. Probabil că acestei noţiuni i se dă însă
un înţeles foarte înalt, de vreme ce, s-ar părea, nici unul
dintre directorii în funcţiune ori proaspăt destituiţi nu
s-a arătat vrednic de a i se recunoaste vreun merit în
domeniu. În ceea ce mă priveşte, a m ştiut de mult de
existenţa unui asemenea program şi am putut vedea şi
cum se înfăptuieşte el, în cel puţin u n caz: acela al

Teatrului "Sică Alexandrescu" din Braşov şi al directoru
lui său, Mircea Cornişteanu. Cel din urmă a anunţat,
încă din primele zile ale "instalării", că are în vedere u n
repertoriu axat preponderent p e comedie - şi şi-a pus
gândul în practică. Între timp, intenţiile directorului au
cunoscut unele modificări - dictate de gusturile pu
blicului, dar şi de preferinţele regizori lor-colaboratori -,
însă comedia a rămas o constantă a afişului teatral
braşovean. O atestă şi u ltimele două premiere ale sta
giunii.

Co m ed i a p u ră

CERERE TN CĂSĂTORIE de A P. Cehov. Traducerea: M.
Sorbul şi A Steinberg • TEATRU L "SICĂ ALEXANDRES
CU" din BRAŞOV • Data reprezentaţiei: 1 2 iunie 2000
• Regia: Claudiu Goga • Scenografia: V. Penişoară
Stegaru · • Distribuţia: Bia nca Zu rovski-Ang he l i n a
( Natalia Stepanovna), Da n Cogăl nicea nu (lvan Va
silievici Lomov), Da n Săndu lescu (Stepan Stepanovici) .

C

omedia nu este un gen prea
popular printre tinerii regizori,
chiar dacă în multe d intre

1

spectacolele lor, inclusiv în cele
"grave", există numeroase momente
la care "te râzi". Nu am folosit întâm-

plător această formulare argotică; ea
rimează mai bine cu "băşcălia " care,
am impresia, se bucură, în schimb, de
nedezminţită preţuire atât în rândul
creatorilor, cât şi în rândul spectato
rilor de vârstă mai fragedă. Influenţa
televiziunii şi a tipului de divertis
ment favorizat de ea este clar vizibilă
aici. De aceea, apariţia unui regizor
dotat pentru comedia pură (nu
neapărat şi simplă), pentru comedia
teatrală este, cred eu, o întâmplare
fericită.
O astfel de întâmplare fericită a
însemnat şi debutul în meserie al luf
Claudiu Goga - să nu uităm, cu un
Caragiale: Conu' Leonida De atunci,
regizorul a "atacat" şi alte genuri şi
registre dramatice, reven i nd însă
acum la dragostea dintâi cu piesa
într-un act Cerere în căsătorie. · De
obicei, această minusculă capodo
peră cehoviană se joacă în specta
cole-coupe (cu Ursul, cel mai ade
sea), fiind socotită prea scurtă pentru
a acoperi aşteptările unui spectator
normal de la un spectacol normal (cu
durată în jur de o oră, adică). Goga a
renunţat însă la această tradiţie,
înrămând textul propriu-zis într-o
bogată şi, nu rareori, minuţios elabo
rată lucrătură regizoral-actoricească,
de un comic când suculent, când
subtil şi de o adâncime psihologică
notabilă. Practic, în spaţiul micii săli
Studio de la Braşov, unde scenogra
ful Viorel Penişoară Stegaru a făcut să
încapă, prin miracol parcă, până şi o
trăsură cu coş (e drept, fără cai!), nu
se petrece altceva decât povestea cu
năbădăi a celor doi îndrăgostiţi, atât
...

�
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de timizi încât ajung, în loc să-şi
mărturisească amorul, să se certe la
cuţite. Portretele eroilor se alcătuiesc
însă din zeci de nuanţe, gesturi,
priviri, zbateri de pleoapă, care oferă
în sine un spectacol extrem de delec
tabil. (Când nu e prea lung, cum se
mai întâmplă pe alocuri). În acest
scop, regizorul a colaborat strâns cu
cei trei actori, ducându-1 pe fiecare
cât mai aproape de performanţă.
Astfel încât, dacă despre Bianca
Zurovski ştiam că are har comic şi
sensibilitate (probate, acum, din nou,

Co m e d i a
M

ircea Cornişteanu face parte,
la rândul său, dintre rarii
regizori sortiţi, ai zice, come
diei de însuşi temperamentul lor
jovial, mucalit şi "hazliu" (deşi, dacă e
să numărăm "steagurile", în afară de
montările Caragiale, marile sale suc
cese au fost cele cu texte amărui, un
pic melancolice şi discret poetice,
precum Aceşti îngeri trişti de D.R.
Popescu sau Unch i u l Vanea de
Cehov). Bun cunoscător al trupei
braşovene, cu care a colaborat încă
înainte de a ajunge să o păstorească
în chip de director, el a întocmit
acum, pentru faimoasele Gaiţe ale lui
Al. Kiriţescu, o distribuţie conţinând
câteva elemente-surpriză. Surpriză
ce s-a transformat uneori în risc.
Astfel, gaiţa-şefă, Aneta Duduleanu,
i-a revenit Paulei Ionescu, actriţă
matură dar arătând mult mai tânără
decât vârsta din acte, în plus fru
moasă şi "sexy"; deşi are, tempera
mental, datele rolului şi deşi nu i se
pot găsi erori în evoluţie, interpreta
nu te face, totuşi, să o crezi: pare că
poartă un deghizament din care te
aştepţi să iasă oricând. Apoi, Wanda
Serafim, în persoana Marei Nicolescu,
este prea puţin femeie fatală (în
ciuda "toaletelor" ce-i dezgolesc
actriţei picioarele, spre satisfacţia
publicului masculin), având · mai
degrabă aerul unei puştoaice cam
zburdalnice, deghizată (şi ea!) în hai
nele mamei. în Margareta Aldea (rol
oricum ingrat), Bianca Zurovski
izbuteşte, în ciuda unei constituţii fi
zice care o contrazice, să dea impre
sia morbidităţii, dar e o morbiditate
ţinând parcă mai mult de carenţe în
educaţie. decât de psihicul tulburat al
eroinei. In Mircea Aldea (celălalt rol
de pericol maxim), Andrei Ralea este,

cu brio), dacă despre Dan Săndules
cu (tatăl junei apelpisite, în piesă)
ştiam că e un actor temeinic, pe care
l-am redescoperit aici capabil de fle
xibilitate şi Uucată) dezinvoltură,
despre Dan Cogălniceanu am aflat,
cu plăcută surprindere, că poate con
strui în detaliu un personaj (nevrico
sul pretendent) şi că îl poate înzestra
cu viaţă şi adevăr.
Regizorului am să-i fac un singur
reproş serios (dar acesta chiar e
serios, pentru că ţine de tehnica
meseriei, pe care e presupus a o

stăpâni deja): se referă la neglijenţa
desăvârşită în care are loc schim
barea de decor, cu doi oameni de
scenă "în civil" intrând nitam-nisam
pe lumină scăzută şi aranjând cu
minimum de îndemânare recuzita
necesară, mai scăpând pe jos câte un
obiect, mai sfătuindu-se sotto voce
unde să-I pună pe altul. Convenţia se
destramă brutal, fără a fi înlocuită cu
altă ofertă artistică. Este, poate, un
nod în papură, dar de ce să existe
noduri acolo unde nimeni n-ar avea
de ce să le caute?

a g re s 1 va
•

\.J

GAIŢELE de Alexa nd ru Kiriţescu • TEATRU L uSICĂ
ALEXAN DRESCU" din BRAŞOV • Data reprezentaţiei:
1 3 iunie 2000 • Regia şi ilustraţia muzicală: Mircea
Cornişteanu • Decorul: V. Penişoară Stega ru • Cos
tumele: Ştefania Cenean • Distribuţia: Pau la Ionescu
(Aneta Duduleanu), Virginia ltta Marcu (Zoia), Constan
ţa Comănoiu ( Lena), Bianca Zu rovski-Ang h e l i na
(Margareta Aldea), Mara Nicolescu (Wanda Serafim),
Andrei Ralea (Mircea Aldea), Ioan Georgescu (lanache
Duduleanu), Rad u Negoescu (Georges Duduleanu),
Carmen Moruz (Colette), Viorica Gea ntă Chel bea
(Frăulein), I ulia Popescu (Zamfira).
din păcate, ca şi inexistent, până în
momentul pasagerei enervări a
eroului, când capătă un pic de con
sistenţă. Aceeaşi senzaţie o dă
Carmen Moruz (Colette), cu toată
agitaţia "fizică" pe care o produce.
Tandemul fraţilor Duduleanu, bine
compus pe principiul contrastului, e
susţinut de Ioan Georgescu (exact în
intonaţii şi gestică) şi Radu Negoescu
(excesiv). Relief interpretativ capătă,
interesant, rolurile feminine secun
dare: Zoia Virginiei ltta Marcu,
peltică, durdulie şi "voluptuoasă"
(cum zice Caragiale), Lena Constanţei
Comănoiu, uscată şi funestă precum
un corb costumat în gaiţă, FraOiein,
interpretată de Viorica Geantă Chel
bea cu amuzante ifose şi ţâfne, şi
Zamfira I uliei Popescu, pată "de
culoare" cu efect ilariant sigur.
Montarea are o a n ume indecizie
stilistică şi la nivel vizual-conotativ.
Decorul lui Viorel Penişoară Stegaru
încearcă să concretizeze metafora
din titlul piesei prin stropirea pieselor
https://biblioteca-digitala.ro

de mobilier (perfect realiste, alt
minteri) cu pete albicioase vrând să
reprezinte deşeurile păsărilor negre
agăţate la podul scenei (şi pe care nu
le observi de la început), dar părând
mai degrabă urme neşterse de var,
imagine care derutează, mai ales în
raport cu costumele (şi ele, perfect
realiste) foarte cochete, concepute
de Ştefania Cenean.
Ceea ce izbuteşte însă din plin
montarea (mai alertă în partea a
doua, când scenele de grup sunt
"orchestrate" cu reală virtuozitate)
este să pună impecabil în valoare
textul, care ţi se înfăţişează, neaştep
tat, ca o piesă cu adâncimi până
acum neexplorate. Ceva din eternul
(şi, indiscutabil, fascinantul) spirit
naţional a fost fixat de Kiriţescu în
vorbăria delirant-agresivă a "gai
ţelor" şi este revelat, cu ascuţime, de
Cornişteanu. N u-i chiar o ispravă de
fiecare zi.
Alice Georgescu
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Probleme de

antrenament

VEN EXIANA (VEN EfiANCA), text de un autor italian anonim din
Renaştere • TEATRU L uRADU STANCAn din SIBI U • Data
reprezentaţiei: 6 iulie 2000 • Regia, scenog rafia, ilustraţia mu
zicală: Mc. Ra n i n· • Distribuţia: Rod ica Mă rgă rit (Angela),
Gera ld i na Basa rab (Nena), Diana Văcaru (Valeria), Gabriela
Neagu (Oria), Mihai Giuriţan (lulio), Ovidiu Moţ (Bernardo) şi
Dana Maria Lăzărescu (Columbina), Viorel Raţă (Arlechino).
criam, nu demult, despre
reîntoarcerea la Sibiu a regi
zorului (încă tânăr) Mihai
Constantin �anin, care semnează
acum Mc. Ranin. Şi semnalam (în
legătură cu spectaco l u l Avata rii
faraonului Tia) acele calităţi pe care
i le remarcasem încă de la primele
sale montări, în anii '80: simţ teatral,
talent plastic, cultură muzicală. Un
alt spectacol semnat de el, realizat
pe la începutul stagiunii 1 999-2000,
dar pe care întâmplarea a făcut să-I
văd abia la încheierea sezonului,
mi-a reconfirmat impresiile pozitive,
adăugându-le încă una: regizorul
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vădeste abilitate în îndrumarea acto
rilor. P roblema este că această Îndru
mare nu poate suplini carenţele de
"dotare" sau (cum mi s-a părut a se
prezenta lucrurile în vreo două
cazuri) de antrenament profesional.
E drept, reprezentaţia în chestiune
s-a desfăşurat în condiţii oarecum
excepţionale, de "vizionare" (cu u n
foarte m i c n u m ă r de spectatori,
adică), ceea ce - e lucru ştiut - nu
stimulează performanţa actoricească.
Dar cum, chiar în aceste condiţii, am
putut admira aplombul comic, graţia
şi pofta de joc ale Rodicăi Mărgărit,
conturul precis dat personajului de
https://biblioteca-digitala.ro

Ovidiu Moţ (care ar trebui însă să-şi ·
controleze mai atent vocea) şi com
poziţia "curată" a Dianei Văcaru într-un
contre-emploi (comedia fiind un gen
care nu i se prea potriveşte acestei
actriţe cu disponibilităţi dramatice
marcate), se cheamă că, dacă mai era
ceva de văzut, as. fi văzut...
în rest, ca şi pâ nă acum, îi sugerez
regizorului - artist, d upă cum se
poate constata şi în acest spectacol,
complet - să nu încerce a-şi asuma şi
sarcini dramaturgice. Aici, fragmen
tele de commedia dell'arte adăugate
de el (logic, altminteri, pentru că tex
tul Venexianei, asemănător ca su
biect şi atmosferă celui al Mă
trăgunei lui Machiavelli, datează din
aceeaşi vreme) nu fac corp comun
cu piesa, cu stilul ei cult şi complică
deloc necesar acţiunea. Oricum,
însă, teatrul sibian, unde Mc. Ranin
este proaspăt (re)angajat, a făcut, în
persoana polivalentului director de
scenă, o bună achiziţie.
A. G .

Trufandale
din ·livezile altora
Ambiţia "premierei pe ţară", ca să nu mai vorbim de aceea
a "premierei absolute" - transformată glorios, câteodată,
în "premieră mondială" - chinuie sufletul directorilor de
teatru, acum, ca şi în urmă cu un deceniu sau cu un secol.
Asta, în ciuda faptului că spectatorilor le sunt încă străine
o mulţime de titluri vechi şi uneori ilustre. (Ba chiar şi
actorilor; reproduc un fragment dintr-o discuţie auzită în
cabinetul directorial al unui teatru bucureştean:
Directorul: .. .şi ar urma Nunta lui Figaro, pentru care avem
toată distribuţia. O actriţă importantă a instituţiei: Nunta

lui Figaro?! Ce-i aia?) Să fie aici un fel de speranţă oarbă
în forta noutătii de a contracara înrădăcinatele rele (o
trupă descompletată ori recalcitrantă, lipsa de inspiraţie a
regizorului angajat, precaritatea fondurilor), sau, poate,
nădejdea într-un bonus automat din partea cronicarilor,
fascinati, eventual, de exotismul câte unui autor?
Interesant este, oricum, faptul că această goană după tru
fandale ocoleşte sistematic livada d ramaturgiei na
ţionale, în care se mai coace totuşi şi câte un fruct
comestibil.

A

EŞAFOD U L de George
Astaloş • TEATRU L DRA
MATIC uFANI TARDI N I" din
GALAŢI • Data reprezen
tatiei:
22 i u n ie 2000
·
• Regia: Cătă l i n Vas.i l i u
• Scenografia: M i haela
Brehui • Muzica: George
Marcu • Coregrafia: Ion
Lazăr • Distribuţia: Stelian
Sta ncu ( Danton), Ioana
Citta Baciu ( Fouquier
Tinville), Vlad Vasiliu (Va
gabondul), Oa na P reda
Gheorghe (Louise Gely),
Da n Căpăţa nă (Călăul),
Ana Maria Ciucanu (Lucile
Desmoulins), Cătălin Cucu
(Camille Desmoulins), Ta
mara Manea (Ghicitoarea),
Petrică Păpuşă ( Robes
pierre) ş.a.

La s ă - 1 1 n . . .

a prima vedere, titlul pus pe
tapet de teatrul nou botezat
(când? cum?) cu numele unei
actrite de oarecare notorietate din
secolul trecut (sper că forurile res
ponsabile nu au contat doar pe
amănuntul că în trupa respectivei
actriţe a funcţionat un timp, ca sufleor,
Mihai Eminescu), la prima vedere, zic,

L
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contrazice reproşul privind
neglijarea literaturii autohtone,
întrucât titlu l aparţine unui autor
român. Este vorba însă despre un
autor român trăitor la Paris, amănunt
biografic care dă şi cheia prezenţei
bibliografice frecvente a operei lui
George Astaloş în repertoriul româ
nesc al ultimilor ani. Căci, spre deose
bire de Matei Vişniec (a cărui
reprezentare scenică a înregistrat - et
pour cause un clar recul), George
Astaloş are posibilitatea (verificată!)
de a gratula trupele ce îl "abordează"
cu mici (dar orişicât...) sejururi pa
riziene, numite elegant turnee. Este,
am auzit, ceea ce (îl) aşteaptă şi (pe)
teatrul gălăţean. Aferim!
Tn realitate, textul lui Astaloş nu
poate face parte din d ramaturgia
românească pentru un motiv foarte
simplu: e scris într-o limbă inexis
tentă şi imposibilă, aflată undeva la
mijloc între română şi franceză, dar la
fel de departe de amândouă; ca să
dau exemple, ar fi să umplu pagini
întregi, de aceea citez doar o
locuţiune care făcea un frumos efect
comic de contrast (neintenţionat, mă
tem) în contextul d ramatic, chiar
tragic, unde apărea: "Lasă-mă-n des
tinul meu!". Din păcate, însă, nici
Eşafodul

-

dacă treci (nu uşor) peste sunetul
barbar al replicilor nu găseşti sufi
ciente raţiuni de a socoti textu l o
piesă: episodul (imprecis, ca situare
temporală) "decupat" din Revoluţia
Franceză e convertit literar în lungi
monoloage ale lui Danton, excesiv
de "conceptuale" şi de neteatrale, şi
în scurte dialoguri între celelalte per
sonaje, excesiv de "metaforice" şi la
fel de neteatrale. Ca să nu mai
lungim vorba, din câte am văzut şi
am citit, am impresia că, în afară de
aproape uitata Vin soldaţii ! (publi
cată în ţară pe la sfârşitul anilor '60 şi
interesantă prin suprarealismul ei),
George Astaloş, causeur fascinant şi,
pare-se, om fermecător, nu prea are
ce-şi trece în C.V.-ul dramaturgie. Cu
toate eforturile în sens contrar ale
unor amabili directori de teatru.
Şi ale u nor regizori mai mult sau mai
puţin nevinovaţi, cum e cazul lui
Cătălin Vasiliu, absolvent de vreo
doi ani al unei universităţi particu
lare (unde a avut-o profesoară pe
Cătălina Buzoianu), dar aflat abia la
al doilea spectacol pe o scenă profe
sionistă. Luptând din greu cu masa
strivitoare a textului, tânărul direc
tor de scenă a izbutit - lucru foarte
meritori u - să-i dea, dacă nu

coerenţă, măcar teatralitate, ca să
zic aşa, în sine. El a folosit inteligent
luminile, muzica, mişcarea scenică mai puţin inspirat, însă, decorul
debutantei Mihaela Brehui, care îi
obligă pe actori la felurite căţărări,
alunecări şi târîri - şi a creat, cum
necum, momente de spectacol
intense, cu expresive compoziţii în
cadru şi tensiune bine susţinută. Mai
are încă de studiat capitolul lucrului
cu actorii, unde insuficienta sa expe
rienţă a lăsat goluri chiar prin părţile
esenţiale; sunt menţionabili, de
aceea, doar Ioana Citta Baciu, într-un
excelent travesti (istericoidul Fou
quier-Ti nvil le), Vlad Vasiliu, Oana
Preda Gheorghe şi Dan Căpăţână;
am mai observat înzestrarea acto
ricească a Anei Maria Ciucanu, dar
cred că interpreta a fost greşit dis
tribuită în Lucile Desmoulins.
Oricum, pe Cătălin Vasiliu îl "aştept",
ca regizor, cu altceva.
Aşteptarea e valabilă şi pentru tea
trul gălăţean, care trebuie să de
monstreze că scoaterea lui Adrian
Lupu din fotoliul directorial (urmată,
din nefericire, de plecarea lui din
viaţă) a avut şi alt scop decât
(re)aşezarea acolo a vechiului său
amic Mihai Mihail.

N i ste
l a u ri
ca m
o fi 1 i t i
1

1

paţiul ex-sovietic este, după
cum se ştie, o pepinieră bo
gată de talente artistice, inclu
siv literare, inclusiv dramaturgice; o
pepinieră puţin exploatată, în ultima
vreme, de către oamenii de teatru
români, din motive dacă nu fireşti,
atunci foarte explicabile. Pe de altă
parte, nu înseamnă că tot ceea ce
provine de acolo este de calitate
garantată, chiar dacă despre câte un
autor - cum e, de pildă, şi Alexei
Dudarev din Belarus - aflăm că "a
fost distins cu numeroase premii şi
titlu ri de laureat". Precizarea fi
gurează în sumarul caiet-program al
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spectacolului Pragul şi ea îi aparţine
regizorului Ioan Bordeianu, cel care a
şi tradus piesa (fără a semna însă
nicăieri ca traducător - de ce?). Se
prea poate să fie aşa - parcă la noi nu
există posesori de titluri şi de !auri,
pe care însă e recomandabil să-i ţii
cât mai departe de public? Asta ar fi
fost de dorit şi în ceea ce-l priveşte
pe Alexei Dudarev, care se înfăţişea
ză pe scena botoşăneană printr-un
text (tălmăcit în româneşte cu aba
teri gramaticale pe care nimeni nu
s-a ostenit să le îndrepte) din cale
afară de subţirel, tratând, în cheie
melod ramatică şi într-o inutilă
aglomerare de întâmplări şi perso
naje, chestiunea (spinoasă, altfel) a
alcoolismului. Regizorul a preluat
maniera lacrimogenă a autorului,
dezvoltând-o (cu oarecare efect
emoţional) mai ales în final; până
acolo e însă drum lung, pe care spec-

PRAGUL de Alexei Dudarev e TEATRU L "MIHAI EMI N ES
CU" din BOTOŞANI • Data reprezentaţiei: 23 iunie 2000
• Regia şi ilustraţia muzicală: Ioan Bordeia n u
• Scenografia: Dorin Bordeianu • Distribuţia: Daniel
Badale (Andrei Buslai), Larisa Bordeianu (Mama lui), Du
mitru Păunescu (Tatăl lui), Valentina Popa (Alina), Bog
dan Muncaciu (Dragun), Florin Aioniţoaie (Nikolai), Da
nie.la Bucăta ru (Nina), Ceza r Am itroaei (Şargaev),
Valerian Răcilă (Krasovski), Traian Andrii (Poliţistul),
Florita Rusu (Vasilisa), Sabina Străteanu (Grişutka).
tacolul îl străbate într-un ritm înne
bunitor de lent: istoria pare a nu se
mai isprăvi, iar u rîţenia decorului
(care mai e, pe deasupra, şi ne
funcţional, lăsând spaţii mari între
locul de joc şi culisele în şi din care
actorii trebuie să intre şi să iasă) nu

ameliorează cu nimic situaţia. Păcat
de efortu l interpreţilor - majori
tatea, cu o "prestaţie" cel puţin sa
tisfăcătoare, dovadă că la Botoşani
există (încă) o trupă de nivel profe
sional decent. Pentru care intenţiile
bune nu sunt însă de ajuns.

M u zi ca s i u r l et u l
1

onsulatul general al Republicii
Elene la Constanţa, Teatrul
"Ovidiu", Fundaţia "Musae",
Filarmonica "Marea Neagră" - aceasta
e, de fapt, lista completă a produ
cătorilor spectacolului jucat în "pre
mieră mondială" la Constanta, lor
adăugându-li-se o listă nu maf puţin
impresionantă de sponsori şi sprijini
tari ai acestui măreţ eveniment.
Personal, înainte de a vedea specta
colul, am vibrat la un singur nume de
pe impunătorul afiş - al lui Mikis
Theodorakis - şi m-am gândit cu sim
patie la persoana Rodicăi Arghir şi la
cea a unora dintre actorii din
(mărişoara) distribuţie: în rest, am con
siderat lucrurile cu oarecare indife
renţă, întrucât numele (şi mai . cu
seamă opera) celorlalţi autori români
ai spectacolului îmi erau doar vag
cunoscute, iar numele (şi mai cu
seamă opera) autorilor greci, complet
străine. După spectacol, onorat, la pre
mieră, de toată lumea bună (y compris
diplomatică) a Constanţei, simţămin
tele s-au redistribuit şi s-au nuanţat
substanţial, după cum urmează:
m-am gândit cu simpatie, admir�ţie şi
căldură la Mikis Theodorakis, Dumitru
Capoianu, Radu Ciorei (şi, în general, la
toate persoanele implicate în partea
muzicală a spectacolului), cu o anu
mită simpatie (în sensul etimologic
elin de sim,tire Împreună, sau, cu un
cuvânt latin, compasiune) şi consi
deraţie (neetimologică) la dramatur
gul Andonis Doriadis, la scenografa
Rodica Arghir, la coregraful Călin
Hanţiu, la actorul Vasile Cojocaru şi
(parţial) la actriţa Cristina Oprean şi cu

C

OPERA PENTRU VI ITORII DICTATORI de Andonis
Doriadis. Traducerea şi adaptarea: Cristina Oprean
Ciorei • Muzica: Mikis Theodorakis. Aranjament muzi
cal şi orchestraţie: Du m itru Ca poianu • TEATRU L
"OVI DIU" din CONSTANTA • Data reprezentaţiei: 25
iunie 2000 • Regia: Ya nnis Ma rgaritis • Scenografia:
Rodica Arghir • Coregrafia: Călin Hanţiu • Distribuţia:
Vasile Cojocaru (Domnul X), Cristina Oprean-Ciorei
(Doamna), Eugen Mazi l u (Domnul 1 , Ministrul
Inform aţiei şi Propag andei), N icod i m U n g u rea n u
(Domnul 2 , Şam belanul), Vi rgi l And riescu (Domnul 3,
Mareşalul), Rad u Niculescu (Domnul 4, Ministrul Sigu
ranţei), l ulian Enache (Domnul 5, Ministrul Educaţiei),
Liviu Manolache (Domnul 6, Arhiepiscopul), Marian
Miron (Domnul 7, Ministrul Justiţiei), Nae Stângaci u
(Domnul 8, Regele), Lăcrămioara Moscaliuc (Regina),
Diana Lupan ( Doamna de onoare), Mircea Moldovan
(Emmanuel), Ion Ciolan (Nicolas), Lică G herg h ilescu
(Profesorul de artă dramatică), Laura Iordan (Femeia
din club); în alte roluri: Da na Trifan, l u lian Lincu, Lucia n
Za haria, Emil Bâ rlădea nu; Filarmonica "Marea Neagră",
dirijor: Rad u Ciorei.
nedisimulat parapon la restul lumii
prezente pe scenă şi, cum se zice, în
spatele ei (ştiu că tehnicienii, de pildă,
nu aveau nici o vină, dar ştim, iarăşi, cu
toţii cum e când ţi se scârbeşte de
viată: devii omni-iritabil).
Da r să vedem din ce mi s-a tras. Piesa
dramaturgului, poetului, actorului şi
https://biblioteca-digitala.ro

jurnalistului grec de expresie fran
ceză Andonis Doriadis (nu că sunt eu
chiar atât de cultă: reproduc infor
maţiile furnizate de caietul-program
realizat de inimoasa secretară literară
a teatrului constănţean, Anaid Ta
vitian) este, aşa cum sugerează şi
titlul, o filipică în descendenţă, mai
23

�

•

·�

o:
CII
.o
CII
co
o

li

mult, în manieră brechtiană la adresa
regimului militar care a condus
Grecia între 1 967 şi 1 974 şi de pe
urma căruia a avut de suferit însuşi
autorul, întemniţat, torturat şi exilat.
Scris în urmă cu 30 de ani, textul
foloseşte, până la un punct, pro
cedeele teatrului documentar, com
binâ nd u-le însă cu modalităţile
operei-rock - aici intră în scenă (şi o
domină cu autoritate) Mikis Theo
dorakis - şi colorându-le grotesc, sub
"umbrela" primitoare a "teatrului în
teatru".. Avem de-a face, după cum
lesne se poate bănui, cu o scriere
complexă, nu o dată complicată, a
cărei multitudine de aluzii e greu
sesizabilă de un public necunoscător
al realităţilor generatoare, o scriere

pe care, m sa, muzica (deloc fol
clorică, spre dezamăgirea unora) şi
umorul o pot face, cu sprijinul regi
zoral şi actoricesc cuvenit, accesibilă
oricui. lată ceea ce, din păcate, nu s-a
întâmplat. Regizorul Yannis Mar
garitis s-a mărginit, din câte mi s-a
părut, să supravegheze deplasările
(coregrafice sau nu) ale actorilor pe
scenă şi să i ndice "intră ri le" or
chestrei, prezentă pe tot parcursul
spectacolului, pe o pasarelă sus
pendată în fundal. în aceste condiţii,
hazul replicilor (şi, probabil, a l
situaţiilor) s-a pierdut, iar î n c e mă
priveşte, din cauza emisiunii vocale
defectuoase a majorităţii zdrobitoare
a interpreţilor, am pierdut şi firul
poveştii. Mai exact, nu pot pretinde

că am înţeles decât cuvintele rostite
de Vasile Cojocaru (căruia îi port, pen
tru asta, o vie recunoştinţă) şi, în
parte, pe acelea emise de Cristian
Oprean; în rest, actorii fie au îngânat,
fie au urlat vorbele, efectul fiind
acelaşi: imposibilitatea de a-i pricepe.
Mi-a revenit, stând în sală, amintirea
(mai rău: în stil proustian, gustul) anu
mitor ore de matematică din liceu,
când o profesoară confuză în expli
caţii mi-a dat, prima oară în viaţă,
spaima metafizică de necunoscut ca
incomprehensibil. Dacă n-aş fi păţit
asta atunci, probabil că n-aş fi ajuns
să scriu acum despre spectacolul
constănţean. Dar nici să-I văd ...
Alice Georgescu

Breviar improvizat
de martirologie
E

uxistă s�riitori, regizori, actori, directori de teatru şi
chiar . . . critici care sar ca arsi la cea mai inocentă
obiecţie apărută în presă, considerându-se ţinte
nevinovate, martiri, victime, iar cei care-i ating fie şi cu o
floare fiind socotiţi călăi setoşi de sânge, bampiri,
ampotrofagi. . . Martirii noştri ignoră faptul că, în gene
ral, nici un critic nu vrea să le ia locul, să devină scriitor,
actor, regizor, director de teatru sau . . . alt critic (iar dacă
vreunul doreşte asta, nu va scăpa nici el, la rândul lui, de
critică!), după cum ignoră şi eventualitatea ca obiecţia să
fie corectă. "Bampir, bampir, dar dacă bestia are drep
tate?!" Chestia asta nu le dă prin cap. Unor cronicari -

�
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care într-adevăr duceau lipsă de şalvari, fiind . . . croni
cărese - li s-au reproşat păreri negative exprimate în
cronici, aflându-se ei (ele) la un pas de a fi insultaţi grav
dumnezeu mami şi palme cafine central. De aceea mi se
pare onorabil să te exprimi politicos şi civilizat, eventual
în scris, aşa cum au făcut-o doi corespondenţi ai noştri
(respectiv, un scriitor şi un regizor), care, cu umor sau cu
amărăciune, au reproşat unele inadvertenţe critice, fără
să bage cuţiţul în cronicar, la urma urmei om şi el, supus
şi el greşelii. In definitiv, nu e nevoie să ne avem ca fraţii,
dar măcar ca rude de gradul li . . .
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Ce-i prieşte
lui
ozo? Tot un fel de proscrisă
(vezi poemul scenic al Sa
vianei Stănescu), de infantă, ca
Margherita, Augustina, Francesca,
Manola, Florina, Izabela, Clara (vezi
volumul de versuri al autoarei). Sau,
dacă preferaţi, tot un fel de victimă a
Dom nului şi Doamnei Oval (vezi
producţia cu acest titlu a Theodorei
Herghelegiu).
la trenul. Se aşază într-un vagon
oarecare, pe locul de la fereastră.
Alături, câţiva cetăţeni onorabili care
discută politică (se miră, se in
dignează, se isterizează). Ea leagănă,
cu privirea pierdută pe geam, un
şomoiog de cârpe. Nimeni nu ştie că
sub cârpe se află un balon. Dar intră
controlorul: "Eheeeei, n-o ştiţi pe
Zozo? Crede că are un copil". Şi, poe,
balonul se sparge. O nebună. A
născut-o o bocitoare, din amor pen
tru un gropar, a iubit-o un grec pe
sub o masă dintr-o tavernă (sau
poate e închipuirea ei?), a luat-o de
nevastă un fante de mahala cu figură
şi "talente" de gondolier, care i-a
aruncat nou-născutul în veceu şi a
tras apa de mai multe ori. Abia apoi doar e numărătoare inversă
vin
trenul, balonul şi controlorul.
Cel mai de efect este episodul cu
copilul "gonflabil". Dana Voicu, o
Zozo cu părul scurt şi căutătură
resemnată, are un fel de detaşare în
glas, împrumutată de la crainicii de
ştiri, dar combinată cu căldură,
duioşie, chiar jale. De partea cealaltă
sunt Domnul (Bogdan Talaşman,
proaspăt întors în capitală, face uz, în
jocul amuzant dar şi grav, de expe
rienţa acumulată la teatrul din Piatra
Neamţ) şi Doamna (Catrin Bădina),
un tandem pe post de "vocea po
porului", care se exprimă în special
onomatopeic (binecunoscutul "hm",
cu strâmbătura din nas aferentă),
apariţii de carnaval cu pălării fan
teziste şi mult machiaj de operet�.
Din păcate, după scena din tren (mai
urmează pasaje împănate cu grotesc
din trecutul lui Zozo, în care ea a fost
eroină sau doar martoră: copilăria
nefericită, "viaţa de familie", iubirile
pasagere), povestea se diluează. O
dată cu spargerea balonului-copil,
replicile nu se mai "încheagă" (chiar
dacă unele dintre ele au frumuseţe
de poem), personajele nu prea
conving şi par că patinează în gol. În
spaţiul strâmt de la Teatrul Act, unele
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NUMĂRĂTOAREA I NVERSĂ de Saviana Stănescu • TEATRU L
I N EXISTENT şi TEATRU L ACT e Data reprezentaţiei: 1 7 iulie
2000 • Regia: Theodora Herg helegiu • Scenografia: Florin
Botea Bros • Muzica: Viorel Florean • Mişcarea scenică: Ioana
Popovici • Distribuţia: Dana Voicu/Ligia Stan (Zozo), Gabriel
Coveşea n u ( El, Controlorul), Catrin Băd ina/Mona Efti m i u
(Doamna, Mama), Bogdan Talaşman (Domnul, Tata).

-

vorbe sună de parcă sunt spuse cam
tare sau cântate cam în forţă (de
pildă, momentul când bocitoarea
face dovada calităţilor ei profesio
nale). La acest punct, nici hazul lui
Talasman si nici emotia Danei Voicu
nu m ai su nt suficiente.
Între cuvinte şi "înscenarea" lor apar
goluri, ca într-o ţesătură lucrată larg.
Lipsa de teatralitate (fie şi contraba
lansată de frazele poetice) a primei
piese reprezentate a Savianei Stă
nescu (înainte de N u mă rătoarea
inversă a mai fost, la Galaţi, Pros
crisa, care nu s-a vrut însă un exem
plar clasic al genului dramatic) nu
este suplinită de inventivitatea de
care dispune Theodora Herghelegiu:
regizoarea excelează mai ales în
lucrul cu actorii şi mai puţin în jocul
imaginilor, de care textele Savianei
Stănescu au nevoie pentru a urca pe
scenă. La Saviana Stănescu perso
najele sunt ficţiuni, măşti şi nu
oameni, iar Herghelegiu este obişhttps://biblioteca-digitala.ro

nuită să îi facă remarcaţi pe cei din
urmă. Spre deosebire de ea, Radu
Afrim (care a montat Infanta ® mod
de întrebui nţare, după poeziile
autoarei, la Târgu-Mureş) funcţio
nează ca regizor mai ales vizual, în
locuind această lipsă de caracter sce
nic din vorbe cu o infuzie de teatrali
tate în miscări, culori, zorzoane,
clovnerii. După câte se pare, cuplul
artistic Stănescu-Afrim se com
pletează reciproc, ce nu are unul
primeşte de la celălalt, în timp ce
perechii făcute de poetă cu Theo
dora Herghelegiu îi lipseşte... sex
appea/-ul (cu o excepţie, Vitrina,
spectacol după versurile Savianei
Stănescu). Se pare că dramatizările,
adaptările sau spectacolele bazate
pe texte proprii îi priesc mai curând
fondatoarei Teatrului Inexistent
decât piesele de teatru "de gata".
Nimic rău în asta.
M irona Hărăbor
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M a r io n et a
Jo u rd a in
BURG H EZU L GENTILOM după Mol iere •
TRU PA "MĂŞ spectacol ce îmbină mim a c u )oc� l
TILE " din IAŞI • Data repreze ntaţiei: 1 1
mai 2000 • Re actoricesc, măştile şi păp uşer1 ? . In
Burghezul gentilom , Vi o rel Varl� n
gia şi adaptarea scenică: Viorel Vârla n • Scen
ografia: apare în triplă ipostază: d e s cen ar�st
Carm en Vârgă • Muzica: Gab i Mereutz
_ cu
ă • Distribuţia: (realiz ând o adaptare corn ple�a,
.
ur
păstrarea bogăţiei de s e ns i Ş I �
Viorel Vârl an (Domnul Jourdain ), Lilian
a Mavriş Vârl an savoarei piesei lui Molier
e), d.e regi
(Dorante, Nicole, Profesorul de scrimă), Carm
en Vârgă zor (vădin du-şi fantez ia prm n�
(Doamna Jourdain , Covielle, Profesorul de muz
meroase
inovatoare a p li
ică), Ema  cate unui elemente
al XV II -lea)
text
din
veacul
nue l Ava siloa ie (Cie ante, Croitorul, Profesor
ul de dan s), şi de actor (interpretân ? n.uanţat
_
Br'în duşa Aciobăn iţei (Lucille, Profesorul
rolul principa l). Modal1 taţlle
de
de filosofie ).
expresie scenică la care a recur� s unt
. �
divers e şi i nteres ante, reţman
vând o existe nţă relati v trupa ieşea nă de păpuş
i
"Măşt
ile"
s-a
atentia
rolului
rea
·
mai
ales
aborda
scurtă şi o singu ră produ cţie impu s atenţ iei critice
(deocamdată, prin c ipal în cheie pă p şăreasc; ă
la activ (Mota nul încălţ at), acele ia locale ) printr
-un intere sant (ipostaza de marionetă a l U�I Jour�a m
este astfel clar sugera tă), pe . ca,�d
ceilalţi interpreţi îşi joacă rolur�le ��
carne şi oase", cu măşti sau fa_ ra
_ ;
Distrib uţia specta colulu i nu.mara
doar cinci actori· fiecare m ter
pretează (cu o exc� pţie) mai mult�
personaje, convenţia fiind astfel evi
dentă. Alături de Viorel Vâ rlan (actor
la teatrul ieşean "Luceafăru l"), c� ilalţi
.
interpreţi - Liliana Ma VriŞ V� rla � ,
Carmen Vârgă, Emanuel Avas1loa1 �
(angajaţi ai acelui aşi t� � tru) Ş I
Brînduşa Aciobăniţei (actrlţ� la Na
tionalu l iesean) - evolueaza fluent,
realizâ nd adevărate turu ri de forţă,
extrem de solicitante prin des � le
schimbă ri de registru drama.tl c; .
Montarea are multe scene sclipi
toare rafinate elaborate în cele mai
măru � te detar'ii şi punând în .va �oar�
capacitatea regizorului de a mlanţu !
.
logic momentele - o îns uŞire t�t ma1
rară astăzi la tinerii creatori. Re
zultatu l acestu i demer s este o splen
didă comedie-balet cu i nflexiuni de
comm edia dell'a rte, pusă î� s c; e.n �
astfel încât să-i încânte pe cel m 1 c1 ŞI
să-i delecteze, la modul inteligent,
pe adu� .
.
Specta colul trupei p� rt1cular�
"Măstile" a fost vârful artistiC al une1
inte resante manifestări intitulate
"Săptămâ na Moliere la la ! i ':, . d � s
făşurată în luna mai d in .m1ţ 1at_1va
Centrului Cultural Fran·cez Ş I reunmd
în principal producţii teatrale pe tex
tele celebrului comediog raf. O reu
şită ce obligă trupa lui Viorel �ârlan
să nu coboare pe viitor sub mvelul
atins acum.

A

1

·

Mioara A dina Avram
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Măsura frumosului
u prea avem prilejul să vedem
la Bucureşti producţii ale tea
trelor minorităţilor, în afara
Festivalului Naţional. Prezenţa în
capitală a Teatrului de Stat "Csiky
Gergely" din Timişoara avea deci
toate motivele să stârnească intere
sul publicului. Cu atât mai mult cu cât
spectacolul anunţat, Lorenzaccio de
Alfred de Musset, era pus în scenă de
Victor Ioan Frunză, deoarece toate
creatiile sale, izbutite sau nu, sunt
ferite de gustul leşios al mediocrităţii.
Montările lui Victor Ioan Frunză sur
prind, intrigă, plac ori sunt respinse
cu frenezie. Şi, în orice caz, nu pot fi
uitate cu uşurinţă. între altele, şi pen
tru că, într-o vreme când lipsa banilor
face ca teatrele să se îndrepte spre
producţii mici, care presupun cheltu
ieli puţine, regizorul găseşte, nu se
ştie prin ce minune, resursele nece
sare să poată lucra în decoruri somp-

N

tuoase, cu desfăşurări de trupe, pe
scenele în a căror fosă se află, mai
întotdeauna, o coşcogeamite or
chestră. Baroce, spectacolele lui iau
ochii, dar nu întotdeauna ne şi rămân
în suflet.
Mărturisesc că Lorenzaccio m-a de
zamăgit, şi nu pentru că ar fi fost lip
sit de calităţi. Din păcate, lucrurile
sunt amestecate.
Piesa lui Musset, romantică, în care se
vorbeşte cu patos despre degene
rarea unei civilizatii (amintind cumva
de Satyricon, pe care Victor Ioan
Frunză· l-a montat mai de mult la sec
ţia română a Teatrului Naţional din
Târgu-Mureş), mi se pare desuetă,
pentru o lume greu de convins, azi,
cu monoloage interminabile, cu ti
rade patetice.
Decorul (semnat de Adriana Grand)
este mai puţin sofisticat decât cele cu
care ne-a obişnuit scenografa în alte

realizări; un punct de atracţie îl con
stituie statuile supradimensionate
care semnifică opulenţa unei lumi
gata să se prăbuşească. Costumele
sunt frumoase, cu luciri de sidef.
Muzica, învăluitoare, lascivă pe alo
curi, interpretată live de orchestra
aşezată în fosa de la "Rapsodia"
(unde s-a desfăşurat reprezentaţia),
acompaniază plăcut desfăşurarea
unor scene; uneori, însă, devine
redundantă. Imaginile sunt de o plas
tică deosebită, dar nu emoţionează.
Nu am înţeles de ce s-a încercat ani
marea tiradelor prin unele gesturi cel
puţin bizare ale interpreţilor (rotirea
tumultuoasă a capului care face ca
pletele să ia forma unor elice). Şi asta
a dus la lungirea reprezentaţiei, care
oricum suferă de multe "burţi".
Ceea ce cred că lipseşte acestui spec
tacol este măsura.
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M a ri nela Ţepuş
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Adaptare...
rivind afişul celei mai recente
premiere a Operei Naţionale
Române - Nunta lui Figaro de
Mozart -, amatorii de acum ai genu
lui îşi vor pune fără doar şi poate
întrebarea din titlul acestor în
semnări, chiar şi dacă (sau poate - cu
semnele de mirare adăugate - mai
ales dacă) îi ştiu răspunsul, căci for
mula "Adaptare regie: Cristina Co
tescu" este de un absurd desăvârşit.
Se pare însă că ea era ... inevitabilă,
dată fiind interdicţia categorică a
autorului montării respective (din
1 984) de a i se atribui în vreun chip
paternitatea ei, în actuala reluare a
spectacolului.
Evident, interdicţia nu poate avea
asupra comentatorului acestei pre
miere decât un efect pur moral, dar
trebuie să mărturisesc faptul că am
stat mult pe gânduri dacă să o
respect sau nu. Îi eram datoare în
ambele sensuri artistului în cauză, cu
atât mai mult cu cât - spre deosebire
de imensa majoritate a cazurilor, în
care relaţia mea cu cei despre care
scriu atinge cel mult stadiul unui
salut cordial -, pe lângă respectul şi
admiraţia cuvenite, mă leagă de el
experienţa participării timp de două
săptămâni (prin 1 979) la un festival
de teatru muzical desfăşurat în
Franţa, unde noi doi eram singurii
români. L-am cunoscut atunci şi pe
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după cine?

omul ascuns în artist: spunând
întruna bancuri, dar având nesterse
în memorie suferinţele îndurate de ai
săi în timpul isteriei naziste ce n-a
ocolit cu totul nici tara noastră;
ţinând veritabile prelegeri de ma
estru, dar ascultând cu veneraţie de
veşnic discipol opiniile profesorului
său de regie, legendarul Boris Po
krovski; păstrându-şi opţiunea pen
tru echilibrul între traditie
' si inovatie
în arta scenică, dar acceptând f�ră
prejudecăţi şi cele mai năstruşnice
modalităţi de spectacol propuse de
către alţii...
Unui asemenea om îi eram datoare
să tac (cum şi-a dorit el) sau să
vorbesc (cum îmi dicta conştiinţa)?
Motivele pentru a tăcea le ştie numai
el, căci eu n-am reuşit să identific vre
unul, oricât m-am străduit. Motivele
pentru a vorbi sunt însă importante
şi numeroase. Mai întâi, faptul că
montarea în chestiune nu· este nici
pe departe una care să ştirbească
imaginea valorii artistice globale a
celui ce a conceput-o, ci dimpotrivă:
după opinia mea, ea reprezintă toc
mai apogeul unei creaţii de-o viaţă.
Apoi, faptul că reluarea de astăzi
demonstrează cât de modernă era ea
în urmă cu 1 6 ani, dacă şi acum de
păşeşte cu brio, din acest punct de
vedere, mai toate montările realizate
pe această scenă de atunci încoace.
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Pe urmă, faptul că spectacolul acela a
avut o viaţă mult prea scurtă pentru
ca în conştiinţa publicului personali
tatea regizorului să poată fi încu
nu nată de valoarea lui iesită din
comun la vremea respectivă: În fine,
faptul că această "adaptare" este în
realitate o reproducere fidelă a
montării de odinioară, netrădând
deci câtuşi de puţin spiritul ei origi
nar ...
lată - cred - suficiente argumente
pentru a dezvălui identitatea acestui
a rtist: regizorul Hero Lupescu. Şi
totuşi, ceea ce m-a determinat în cele
din urmă să comit gestul în cauză a
fost recitirea cronicii pe care, după
premiera din 1 984, am făcut-o spec
tacolului Nunta lui Figaro, evaluând
imaginea complexului demers regi
zoral întreprins de Hero Lupescu
pentru realizarea unei versiuni care
să fie - după propria lui mărturisire "nici muzeistică, nici şocant avan
gardistă". Judecaţi şi dumneavoastră:
"Imaginea aceasta se dezvăluie
foarte curând pe deplin, înglobând
armonios celelalte componente ale
spectacolului. Decorurile lui Roland
Laub şi Anton Raţiu, închipuind
diversele încăperi în care se petrece
acţiunea, pe fundalul de strivitoare
monumentalitate al palatului (pro
cedeu deja cunoscut din unele .
montări de referinţă ale operei în
lume), aduce şi ce! puţin o idee origi
nală, suprapunând realismului recu
zitei un element simbolic: portretul
supradimensionat al contelui, în
două variante, ambele de o hido
şenie desăvârşită. (Simbolica urîţenie
morală a personajului se extinde şi
asupra câtorva dintre cei ce-l încon
joară servil: ei sunt cupidonii-kitsch
ce susţin unul dintre tablouri.)
Costumele sunt adaptate de Hristo
fenia Cazacu astfel încât să devină nu
numai o învesmântare a eroilor
potrivit «rangului» fiecăruia, dar şi o
exteriorizare a caracterului acestora,
«Consonând» şi «disonând» prin
a lăturare, într-o savant construită
simfonie de culori. (N-am înteles un
singur lucru: de ce profesorul de
muzică Don Basilio şi judecătorul
Don Curzio sunt îmbrăcati la fel...
Doar poate fiindcă, în opera lui
Mozart, sunt ambii tenori?)
Coregrafia Doinei Andronache, dis-

cretă şi de bun-gust, întregeşte miş
carea scenică - extrem de bogată, de
alertă - concepută de regizor.
Hero Lupescu defineşte admirabil
personajele operei şi relaţiile dintre
ele, completând pentru spectator
datele esenţiale pe care muzica lui
Mozart şi textul ei, scris de Lorenzo
da Ponte după comedia lui Beau
marchais, le furnizează auditorului.
Exemplul cel mai concludent îl con
stituie începutul actului 11 al operei,
unde regizorul, pentru a justifica suc
cesiunea lipsită de legătură între aria
Contesei şi dialogul ei cu Suzana, ce
pare continuarea unei discuţii între
rupte, inventează motivul acestei
întreruperi: o lecţie de muzică, la care
participă şi Suzana, întorcând pa
ginile partiturii după care Don Basilio
o acompaniază la clavecin pe Con
tesă. Fără a interveni în textul muzi
cal, Hero Lupescu Îi adaugă câteva
vocalize, ce precedă aria Contesei (cu
care se deschide actul 11), devenită
astfel din monolog interior - pe prin
cipiul «teatrului în teatru» - o arie de
concert, în care eroina îşi regăseşte şi
îşi exprimă propriile sentimente.
Nimic mai firesc, într-o concepţie
regizorală de o asemenea libertate
superior înţeleasă, decât amestecul
subtil de realism şi sugestie meta
forică, ţintind cel mai adesea ţelurile
satirei. Un singur exemplu: în viitoa
rea cameră a viitorilor căsătoriţi,
unde mai toţi eroii comediei mută de
colo-colo câteva mobile, vrând parcă
să-si
· demonstreze si astfel intentia
de a se amesteca în tr-un fel sau altul
în viaţa Suzanei şi a lui Figaro; în ca
mera aceasta, unde Contele intră

învăţând să joace cricket (natural,
doar urma să plece la Londra, ca
ambasador!), atunci când supuşii vin
să-şi prezinte omagiul, dintr-u n
fotoliu urcat pe pat s e improvizează
la repezeală un tron pe care Alma
viva se aşază, ţinând în mâini, drept
însemne ale puterii, crosa şi mingea!
Ca-n viaţă, în spectacolul acesta
oamenii dialoghează sau mono
loghează, vorbesc sau ascultă fără ca
pentru asta să-şi întrerupă ocupaţiile
de până atunci - ocupaţii, fireşte,
inventate tot de regizor, pentru a
conferi consistenţă reală situaţiilor
dramatice. lnterpreţii cântă deci în
cele mai obişnuite sau mai ciudate
poziţii, plimbându-se ori mâncând,
scriind bilete (asta, ce-i drept, există
în partitură!), cărând mobile sau, cum
spuneam, jucând cricket. Uneori,
mişcarea aceasta are şi un tâlc (vezi
târîtul şerpesc al i ntrigantei Mar
cellina, sau «fandoseala» cu care ea
acompaniază a ria lui Bartolo din
actul 1, sau plastica mişcare a dan
satorilor deveniţi materializarea gân
durilor Contelui, sau frenetica de
plasare a tufişurilor din ultimul act).
Cel mai important este însă modul în
care regizorul a ştiut să facă vizibil şi
credibil efectul cuvintelor unui per
sonaj asupra altuia: modelul îl consti
tuie aria lui Figaro din actul 1 (cele
brul «Fiuturaş, nu mai ai aripioare»),
de-a lungul căreia Cherubino trece
de la disperare la acceptarea diz
graţiei, pentru a ajunge în final la
bravarea ei.
Dacă adăugăm aici şi faptul că Nunta
lui Figaro marchează totodată debu
tul lui Cristian Mihăilescu în regia de

operă, ca asistent al lui Hero Lupescu
în această laborioasă şi îndrăzneaţă
întreprindere, avem imaginea unui
spectacol nu numai nou, ci şi tânăr.
Ponderea comică a op�i lui Mozart
sporeşte considerabil datorită modu
lui în care regizorul tratează relaţiile
dintre personaje şi situaţiile pe care
ele le creează, raportându-le necon
tenit la întâmplările ce precedă
Nunta lui Figaro, în Bărbierul din
Sevilla. Ce altceva decât o aluzie la
scena încheiată cu binecunoscutul
«Bună seara, Don Basilio» al lui
Rossini este secvenţa în care cele
patru personaje principale ale operei
lui Mozart încearcă să scape de
grădinarul Antonio? Situaţia e
aceeaşi, doar unii dintre eroi sunt noi,
iar Contele - vai! - si-a cam schimbat
rolul jucat în vechea întâmplare,
devenind acum el victima păcălelii
celorlalţi...
Se ilustrează, şi prin acest detaliu, un
mod personal de a interpreta nu
doar muzical si scenic, ci si teatral, în
înţelesul cel mai bun şi mai complet
al termenului, valorile mereu actuale
ale genului liric: maniera lui Hero
Lupescu de a înţelege şi de a face
înţeleasă opera, azi".
Cuvânt cu cuvânt, comentariul aces
ta de acum 1 6 ani este perfect valabil
şi astăzi, la reluarea spectacolului pe
scena Operei Naţionale Române.
Rămâne doar să mai discutăm despre
modul şi măsura în care interpreţii
actualei versiuni pun în valoare o
concepţie regizorală atât de inci
tantă ...
Lumi niţa Vartolomei
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Muzica de maidan si
�
dansul contemporan
rima dată când am auzit
muzică lăutărească româ
nească folosită într-un specta
col de dans contemporan a fost la
Festivalul International de Teatru de
la Sibiu, la sfârsitul lunii mai. Com
pania "Deja Donne" reunea câţiva
dansatori din ţări diferite şi doi core
grafi (unul ceh şi altul italian) cu o
cotă destul de bună pe plan inter
naţional. În piesa Aria Spinta dădeai
de versiuni mai prelucrate ale Cio
cârliei, dar mai ales de muzică de

P

inimă albastră, da' albastră de tot, de
la Fărâmiţă Lambru la Adrian Copilu'
Minune.
Nu după multă vreme, la Târgui
Internaţional de Dans de la Essen, în
Germania, unde România participa
pentru prima dată, într-un stand
comun oferit ţărilor din Europa
Centrală şi de Est, polonezii de lângă
noi rulau la nesfârşit pe un monitor o
casetă video din care răsunau fami
liare cântece de petrecere. Compania
Universităţii Baltice de Dans din
https://biblioteca-digitala.ro

Gdansk îşi "promoţiona" spectacolul
In the Body, în coregrafia israelianu
lui Avi Kaiser. O masă încărcată cu
bunătăţi, un festin cu exemplificări
culinar-coregrafice, în acordurile
cunoscutului (în străinătate) Taraf de
Haidouks (sic!), printre altele. Şi astea
nu sunt decât câteva exemple izo
late.
Că italianca frantuzită Francesca
Lattuada dansa şi cânta totodată (ba
chiar în română, şi nu rău ca voce),
"Cine iubeşte şi lasă" al Mariei Tănase,
29
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în lucrarea sa La Donna e mobile, deja
nu ne-a mai mirat. Cel puţin, în cazul
ei, explicaţia se află prin preajma fap
tului că administratoarea companiei
sale pariziene este românca Irina
Petrescu, binecunoscută cercurilor
coregrafice româneşti ca promotoare
a dansului contemporan.
Cu polonezii am pornit chiar o
discuţie pe tema muzicii folosite.
Habar n-aveau că e românească,
ştiau doar că e balcanică şi li se părea
foarte potrivită pentru a fi abordată
de dansul contemporan, datorită

încărcăturii ei coloristice, dinamis
mului si unui oarecare exotism. Asa
am afliH şi noi că "manelele" su nt
foarte la modă şi că muzica de maha
la e foarte şic. Nu le venea să creadă
că, la noi, astfel de muzică se
asortează cu o anumită provenienţă
socială şi că un coregraf de avan
gardă - un intelectual român rasat,
cum ar veni - nu ar folosi aşa ceva
decât cu intenţii parodice.
De unde acest subit interes in
ternaţional pentru folclorul româ
nesc de periferie? Aici e c/ou-ul: de la

Bregovic ni se trage! De la concertele
lui, care au impus în lume muzica
unei arii geografice mai puţin explo
rate, la fel cum Michael Flatley a
impus în divertisment stepul irlan
dez.
Aşa că am suspinat încă o · dată,
gândindu-ne că subcultura noastră
neaoşă ne va fi probabil vândută de
artişti străini drept noutatea cea mai
hot, o dată încheiat circuitul infor
maţiei culturale...
Vivia Săndu lescu

Corpul,
spaţiul SI 1mag1nea
•

•

•

.)

Steeve Teers, artist vizual şi docu
mentarist - ultimii doi, din Anglia) şi
câtiva
' dansatori: Sorana Badea, Maria
Ba roncea, Carmen Riban, Ema Cio
banu, Mateia Stănculescu şi Eduard
Gabia (România), Silvia Coelho
(Portugalia), Marijana Savovska
(Macedonia), Desislava Todorova şi
Vladimir Grudev (Bulgaria). Ei au
susţinut un atelier de video-dans,
menit să apropie două domenii: dan
sul contemporan şi noua tehnologie.
O primă parte a cuprins câteva piese
dansate, parţial improvizate, în
spaţiul neconvenţional, dar extrem
de generos al ruinelor Palatului
Domnesc din vecinătate, cu asistenta
urmând traseul desfăşurării core
grafice. Propunând o incursiune în
problematica folosirii spaţiului în
raport cu corpul (public/privat,
prezenţă/absenţă etc.) şi modelân
du-se pe coordonatele topografice,
performance ul itinerant a oferit o
experienţă în care imaginea a fost la
latitudinea privitorului, aflat, eventu
al, şi el în mişcare.
Revenind în Studio, proiecţiile video,
însoţite sau nu de intervenţii dansate
live - în contrapunct sau în dialog cu
acestea - realizate de participanţii
înşişi în postura de operatori amatori,
au exemplificat contactul lor direct
cu modalităţile de înregistrare şi pre
lucrare a imaginii. Deşi inevitabil
stângace, am remarcat Dansul vrăji
toarei (operator: Sorana Badea),
datorită rapidităţii cu care a intuit şi
speculat facilităţile regizorale oferite
-

n workshop e, de obicei, un
workshop şi-atât: artişti dintr-un
anumit domeniu se adună
laolaltă ca să-şi îmbogăţească reci
proc experienţa. Uneori însă reuşeşte
să fie mai mult, ca eveniment mon
den-cultural şi consistenţă a con
ţinutului. Workshop-ul Body, Space
and lmage for a New ldentity a mar
cat tăierea panglicii noului sediu al
Centrului Internaţional . de Artă
Contemporană (urmaşul Centrului
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Soros). Situat în plin centru al capi
talei, într-o casă boierească brân
covenească, C.I.A.C. a refăcut inte
rioarele după cerinţele secolului XXI
şi le-a adăugat Studioul "Space",
îndeobşte pentru uzul dansatorilor,
aflaţi veşnic în căutare de săli de
repetiţie.
Aici s-au adunat, vreme de o săptă
mână, trei moderatori (Cosmin Ma
nolescu, coregraf, Marie Gabrielle
Rottie, coregrafă şi artist vizual, şi
https://biblioteca-digitala.ro

de camera video, şi proiecţia reali
zată de Eduard Gabia, prin plimbarea
unei camere miniaturale în infraroşu,
pe propriul corp.
Ideea de a finaliza un atelier printr-un
work in progress are avantajul de a
prezenta un ecorche al lucrului
comun, iar ca scop, stimularea crea
tivităţii, printr-un continuu mind
bowling. El poate fi surprins pe
peliculă în orice stadiu al evoluţiei,
căpătând valoare tocmai prin fixarea
în imagine; în condiţiile în care expe
rimentul primează asupra coregra
fiei, aceasta justifică improvizaţia. Fo
losirea spaţiilor, combinată cu cea a

aparaturii noi, a re ca prim efect lu
dicul, deşteptarea dorinţei copilăreşti
de explorare a imaginii proprii, a
spaţiului de joc, ca şi a posibilităţilor
tehnice ale aparaturii, până la satu
raţie.
Camerele video digitale, miniaturale,
toată instalaţia de proiecţie, mixaj al
sunetului şi montaj - pe care numai
Steeve Teers reuşea să le stă
pânească - s-au dovedit a fi atât de
noi, încât vor trebui să se mai
învechească pentru a exclude acci
dentele tehnice şi pentru a uşura
manevrarea nenumăratelor "fire şi
maţe".

Am resimţit nevoia unei a treia părţi a
întâlnirii, în care să se proiecteze
secvenţe filmate în timpul evoluţiilor
la care asistasem ca spectatori, ceea
ce ar fi fost relevant pentru diferenţa
dintre percepţia directă şi cea mediată
de obiectivul camerei video. Chiar şi
fără aceasta - datorată unor probleme
de timing, se pare -, workshop-ul a
avut un succes şi o audienţă peste
aşteptări, nu doar în rândul dansato
rilor. Şi când te gândeşti că nici nu e
prima încercare de acest gen în ţara
noastră, parcă-ţi aminteşti că Balcanii
s-au aflat odată şi în avangardă...
v. s.

Dancing

Queen

(and King)

e-am obişnuit până-ntr-atât cu
Teatrele de Operă care scot mai
mult premiere lirice decât de
balet - şi acelea semnate de "coregrafii
casei" - încât reversul pare de-a drep
tul o anomalie. O astfel de ciudăţenie
este Opera Română din Timişoara,
care, în actuala stagiune, "a produs"
două baiete ale unei coregrafe din
Germania şi unul al unui francez. După
Spărgătorul de nuci de astă-toamnă,
Sabine Wake, Balletdirektorin la
Teatrul de Stat din Meiningen, revine
cu un spectacol de factură cu totul
diferită, Dancing Queen. Şi nu oricum,
ci oferind gratuit întreaga producţie,
adică un gest prietenesc, dublat de o
colaborare reuşită.
Cu o prezenţă în sine frapantă (î!'altă,
blondă, tunsă scurt, alură de manechin
teuton) şi un C.V. încărcat cu montări
dintre cele mai diverse - de la marele
repertoriu la divertismente de operetă
şi lucrări moderne -, Sabine Wake s-a
oprit de astă dată la un gen de specta
col mai curând pentru tineret. Dan
cing Queen este o parabolă coregra
fică a biografiei lui Freddie Mercury, al
cărui repertoriu alcătuieşte în între
gime coloana sonoră. Fiecărei melodii
îi corespunde un episod sau o situaţie

N

(lansarea carierei, prietenii, beţia suc
cesului, dragostea - hetero- şi homo
sexuală -, isteria fanilor, degradarea fi
zică, sfidarea destinului etc.). Libretul
(Jens Neundorf) îl confruntă mereu pe
erou cu Îngerul său păzitor, apariţie
miraculoasă ca umbra geniului şi car
navalescă precum lumea show-biz
ului. Totul pare să aibă două feţe, deşi
nimic nu e tranşant delimitat. Lumea
de zi nu este albă pe de-a-ntregul, ci
stropită, ca dalmaţienii; tentaţiile şi
luxura poartă multă piele neagră, lac,
ţinte, ciorapi de plasă sau lenjerie
roşie...
Gândit mai degrabă pentru spaţii cir
culare (discotecă, amfiteatru, piaţă),
decorul a necesitat o folosire necon
venţională a sălii Operei: parterul a
rămas neocupat, iar spectatorii au fost
mutaţi pe gradene, în preajma dan
satorilor. Scena de pe scenă, văzută
printr-o ramă de tablou, se pre
lungeşte cu un plan înclinat, pe care se
rostogoleşte din când în când, tot mai
adânc, vedeta orbită de succes, idolul
autoîncoronat al rock-ului.
Coregrafie, Freddie se caracterizează
mai mult prin atitudini, gestică, o trăire
împinsă spre expresionism. Deşi fi
gurează pe statele de plată ca debuhttps://biblioteca-digitala.ro

tant, peste Alin Radu trece aripa inspi
raţiei autentice, încă de la premieră.
Freddie al său este mereu cocoş, capa
bil de tandrete, dar vesnic răzvrătit, un
excentric convins că lui nimic nu i se
poate întâmpla... Tehnic, cel mai dificil
rol îi revine Adinei Grapă (Îngerul), care
alternează cizmele de cabaret, ametitor
de înalte, cu pointe-ele, într-o evoiuţie
de sensibilitate şi rezistenţă. Cu Suzana
Vulpe (Femeia) şi Flavius Sasu (Bărba
tul), Freddie are câte un duet în cheie
lirică, lipsit de picanteria aşteptată.
Modelându-şi cerinţele în funcţie de
disponibilităţile companiei - compusă
în majoritate din dansatori foarte
tineri, pentru care Mercury aproape că
a încetat să fie o legendă contempo
rană -, Sabine Wake îşi etalează mai
mult priceperea de a orchestra ansam
blul, pe care îl distribuie echilibrat în
spaţiu şi în desfăşurarea secvenţială,
decât fantezia combinatorie. Lucrul
intens, disciplinat (menţinut de asis
tenţa Liariei Iancu şi a lui Claudiu Lupu)
a adus un profit profesional conside
rabil corpului de balet. Elemente din
dansul clasic se amestecă cu mişcări
libere şi paşi de rock, într-o construcţie
bine gândită şi cu "elenei" comercial:
finalul fals, cu reluarea hit-ului 'We Will
Rock You", la care baţi din palme fără
să vrei, te face să pleci acasă fre
donând. lar incitante le scene de petre
cere necenzurată te îndeamnă să
povesteşti şi prietenilor, care vor vrea
să vadă şi ei cât mai curând ultimul
succes al Operei timişorene.
v. s.
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Memoria teatrului
1n labirintul secolului XX

A

acă George Banu - călăuză de
nepreţuit prin materia specta
colelor văzute şi nevăzute - a
conceput o elevată demonstraţie de
încheiere, abandonându-ne elegant
în mijloc de secol XX, în schimb reali
zatorii TVR şi TVRI - redactorii Ioana
Prodan şi Diana Manole, plus pro
ducătorul Daniel Tei şi regizorul
Dominic Dembinski - ne lasă doar cu
speranţa într-o eventuală reluare a
emisiunii, o dată cu deschiderea sta
giunii, la o oră adecvată "devorato
rilor" de teatru. Reprogramarea celor
douăsprezece episoade ar da şi
răgazul elaborării altor douăsprezece,
care să continue călătoria prin univer
sul acestei arte perene.
Pentru defel doctoralul curs de teatru,
"mariajul" cu televiziunea s-a dovedit
deosebit de fericit, datorită posi
bilităţii de a se ilustra orice afirmaţie,
orice speculaţie, cu fragmente fie din
reprezentaţiile citate, fie din altele,
aflate în corelatie. Si chiar dacă uneori
mai intervine u n sentiment de frus
trare, când nici la institutul parizian,
nici altundeva nu s-a găsit o înregis
trare cu o montare anume, telespecta
torul teatrofil este mereu angrenat
într-un adevărat joc al imaginaţiei
comparative ori asociative, arhiva TVR

D

fiind, în cele din urmă, sursa salva
toare. Astfel, s-a putut urmări - poate
în premieră absolută - un material,
din păcate fără sunet, înregistrat la
repetiţiile de la Teatrul "Bulandra" cu
Revizorul lui Lucian Pintilie. O
montare istorică, argument elocvent
în prezentarea evoluţiei dramaturgiei
universale, implicit a actualităţii clasi
cilor. Pentru că ieri piesa lui Gogol îi
prilejuia regizorului român "un remar
cabil eseu despre un erou diavolesc ce
perturba o întreagă comunitate", iar
astăzi aceeaşi operă le serveşte com
patrioţilor autorului la înfăţişarea so
cietăţii postsovietice, în care corupţia
se identifică chiar cu destinul Rusiei.
Acelaşi vast perimetru geografic a
putut fi evocat şi prin faimosul specta
col Gaudeamus al nu mai puţin
faimosului regizor Lev Dodin. Din
păcate, înregistrarea nu-i este favora
bilă, căci nu s-a reuşit captarea acelei
aure de graţie indicibilă, îndelung
aplaudată şi la Bucureşti. Imaginile nu
reflectă fidel ninsoarea metonimică si
nici exuberanţa metafizică, prob'e
concrete pentru observaţia funda
mentală privind explozia formelor în
secolul XX. Secol care - cum arată
George Banu - nu are o unitate de
rapel, ci este un labirint, cu poteci şi

drumuri. Căutări polarizate iniţial într-o
succesiune de curente estetice având
reprezentanţi de marcă şi printre dra
maturgi: Pirandello, Brecht, Sartre,
Ionescu, Beckett, Genet - toţi au ope
rat modificări substanţiale în însăşi
tehnica scrisului pentru scenă, şi lucrul
ne este demonstrat.
A reinventa teatrul - iată unul dintre
pariurile veacului XX. Un pariu
câştigat, căci - chiar dacă nu se dau
răspunsuri - se pun întrebări vieţii,
cum spune ghidul nostru expert.
lnterogaţiile sunt captate de teatru,
fiecare ins putând să-şi descopere
parabola care să� reprezinte şi să-i jus
tifice existenţa. In ciuda multor voci
care, în ultimul deceniu, au negat va
labilitatea actuală a limbajului meta
foric, George Banu pledează strălucit
pentru acceptarea ideii că secolul XX
continuă să se afle sub semnul lui
Godot. Aşteptarea beckettiană fiind
declanşată o dată cu sacrificarea
cehovienei livezi de vişini ce-şi avea
originea în natura luxuriantă preferată
de romantici. Romantici pe care îi
putem regăsi meditând asupra "me
moriei teatrului" în Grădina botanică
bucureşteană ...
Firul poveştii merită şi trebuie să fie
reluat.

Cabina Marinei,

montajul
efiniţia montajului implică o
accepţie pur tehnică - opera
ţiunea de asamblare imagine
sunet într-o succesiune stabilită în
funcţie de concepţia realizatorului şi una estetică, vizând însăşi sintaxa
creaţiei, esenţială în comunicarea
artistică.
"Definirea" Marinei Constantinescu
implică o dublă calitate: cea de tânăr
şi reputat critic de teatru, dar şi cea
de proaspăt teleast, căci a hotărît să
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teatrofilului

dea curs invitaţiei Teatrului Naţional
de Televiziune şi să schimbe, preţ de
o vară, pixul cu "foarfecele poetic",
realizând o serie de emisiuni-intervi
uri, bogat ilustrate cu fotografii şi
secvenţe din - culmea! - efemerele
creaţii teatrale, evocate direct sau
indirect în dialogul neconvenţional
instituit în proximitatea acestui mic
laborator care este cabina de montaj.
Şi iată cum un procedeu de rutină
iscă un original pretext pentru întâihttps://biblioteca-digitala.ro

niri preţioase cu personalităţi acto
riceşti a căror carieră este prezentată
prin "citate" comentate de către
cronicar, dar şi de către interpret.
Prefaţându-şi emisiunea de o duzină
de episoade, Marina Constantinescu
a ţinut să precizeze că destinele artis
tice vor fi surprinse şi dincolo de
evolutia
' scenică, în culisele sufletului.
Întâiu l invitat, un artist de prim rang:
Victor Rebengiuc. Pretextul pretextu
lui: cea mai recentă premieră a sa,

evenimentul stagiunii, Hamlet, mon
tat de către Liviu Ciulei la Teatrul
"Bulandra". Ocazie fericită de a-i ura
maestrului, în prag de aniversare, "La
mulţi ani!" şi de a-1 elogia pentru mo
destia de mare artist care nu-şi per
mite - cum îi place să spună - să-I
"amendeze" în nici un fel pe
Shakespeare, ci doar îl studiază în
profunzime. Provocat la confesiuni de
creaţie, Victor Rebengiuc mărturiseşte
că, pentru configurarea regelui
Claudius, i s-a cerut putere de concen
trare şi capacitate de interiori.zare
întru adevăr şi sinceritate. Atât! Inre
gistrarea monologului din scena
rugăciunii de căinţă este un inestima
bil document, oglindind deopotrivă
maniera interpretativă şi ideea regizo
rală. Pretext de aducere în discuţie a
naturii controversate a montării, dar şi
a ... competenţei cronicarilor! Alune
carea pe o pistă polemică este evitată
printr-un spot publicitar (sic!), din care
se plonjează mirific în decorul
"reteatralizat" semnat de Liviu Ci ulei şi
Ion Oroveanu la Cum vă place, unde
parteneră i-a fost lui Rebengiuc
Orlando, Clody Bertola-Rosalinda. Era
în urmă cu mai bine de trei decenii,

când abia se profila "lunga ucenicie la
universitatea Ciulei'', la care Victor
Rebengiuc doreşte să-şi continue
studiile, fiindcă întotdeauna sa
i-au fost maxime. Ca, de
tisfactiile
.
exem plu, rolul Fundulea din Visul
unei nopţi de vară, trăit aievea la
revenirea lui Ci ulei în tară.
O tăietură de montaj - acoladă în
timp, dar şi salt în sfera politicii - şi
amfitrioana îi aminteşte invitatului
de apariţia sa intempestivă la postul
de televiziune (unic, pe atunci) pen
tru a cere retragerea din viaţa publică
a celor compromişi. Invocarea bu
nului-simt, a simtului civic s-a dove
dit fără efect, iar dezamăgirea este
astăzi totală ...
Printr-un montaj de atracţii se ajunge
la Caragiale şi a sa Scrisoare pierdută
"citită" în 1 979 tot de către Liviu
Ciulei şi din care se citează confrun
tarea dintre Tipătescu-Rebengiuc şi
Caţavencu-Cotescu. La apariţia Joi
ţicăi-Mariana Mihuţ, stop-cadrul dă
răgaz să se comenteze frumoasa
existentă "oarecare" a cunoscutului
cuplu Şi pe scena domestică, unde
niciodată n-a fost vorba de vreo luptă
de orgolii, ci doar de o armonie

inteligent moderată. De altfel, raţio
nalitatea îi guvernează lui Victor
Rebengiuc şi prieteniile, legături nu
doar profesionale. Cum ar fi cea cu
Radu Penciulescu, marele director al
Teatrului Mic. O emoţionantă evo
care a colaborării lor fiind spectacolul
Doi pe u n balansoar, în care a jucat
cu minunata Leopoldina Bălănuţă.
Colaborarea recentă cu Silviu Pur
cărete pentru spectacolul De Sade,
prezentat la Praga şi apoi la Bienala
de la Bonn, este punctată printr-un
montaj paralel: monologul din Da
naidele, montare de referinţă, căreia
Marina Constantinescu i-a dăruit o
carte-monografie.
La întrebarea de final - "Când ati fost
conştient că sunteţi o personalitate
artistică?" -, Victor Rebengiuc, con
secvent şi de astă dată cu sine însuşi,
răspunde aşa cum îşi încheie toate
interviurile, defel numeroase: nicio
dată nu a conştientizat acest lucru şi
de aceea îşi permite să tindă în con
tinuare spre desăvârşire. O profe
siune de credinţă exemplară. Un
început de bun augur pentru Cabina
de montaj.

Irina Coroiu

Gala absolventilor
�

Universităţii Ecologice
Al

n spectacolele d e absolvenţă de
la clasa profesorului Constantin
Codrescu, U niversitatea Ecolo
gică, s-a întâmplat un lucru neo
bişnuit de ... fi resc: îndrumătorii
viitorilor actori nu au încercat . să
epateze prin regie, ci s-au ocupat
doar (şi nu e lucru puţin) de perfor
ma nţa tineri lor şi de adecva rea
acestora la rol uri. Scrii nd, n u
demult, despre U n c h i u l Van ea,
remarcam seriozitatea şi echilibrul
pe care studenţii le-au moştenit de
la dascălul lor. Calităţile pomenite
se remarcă şi în Gaiţele. Dincolo de
profesionalismul întregi i echi pe,
d i rect proporţional cu talentul
fiecăruia (aş menţiona-o măcar pe

Vo m m a i a u zi
sensibila Margareta, Magda Frunză
Ţancă), producţia a făcut cunoscută
o actriţă de care, pentru a folosi un
clişeu, "cu sigura nţă, vom mai auzi":
Roxana Mirică. O Aneta Duduleanu
pe linia Dragăi Olteanu-Matei, cu
tot cu silueta rubicondă, stilul frust
şi uşor agresiv. Ce convinge însă, în
ceea ce o priveşte, este controlul
mijloacelor, un anumit mod de a
rosti vorbele, ca şi de a juca pe
îndelete, atenţia concentrată asu
pra propriului rol. Este, de la un cap
la altul al spectacolului, protago
nistă, nu doar cu numele, ci mai
ales prin prezenţă, lucru deosebit
de greu, şi cu atât mai lăudabil,
pentru o proaspătă a bsolventă.
https://biblioteca-digitala.ro

Drept e că, de m ulte on, I Ş I
eclipsează colegii, îi domină cu per
sonalitatea ei. La fel, adesea, pe
măsură ce a plauzele se înteţesc,
Roxa na M i rică supralicitează e
fectele comicului. Să sperăm că
toate acestea se datorează l i psei de
experienţă. Mai mult, să sperăm că
forţa de care e capabilă va fi
exploatată de regizori nu doar în
personaje care să i se potrivească
mănuşă (cum este cel de faţă), dar
şi în unele capabile să o stimuleze şi
să o provoace. Este genul de actriţă
care, altfel, poate cădea lesne în
manierism.
Mirona Hărăbor

r;iHVitfim ântul teatral
Bucuri e, n ostal g i e
si team ă d e n ecun oscut
Al
'

1

nlăturarea monopolului facultăţilor
de stat asupra învăţământului artis
tic a adus cu sine şi creşterea
numărului promoţiilor de actori gata,
în fiecare an, să fie "absorbiţi" de piaţa
teatrală românească. Teoretic, stăm
foarte bine. Ne putem lăuda, fără nici
un fel de probleme, cu o ofertă artis
tică extrem de bogată, demnă de o
tară civilizată. Practic, riscăm să sufe
rim foarte mult. Ceva mai puţin, doar
dacă absolvenţii facultăţilor cu profil
artistic - deopotrivă de stat sau parti
culare - sunt conştienţi că profesiunea
pe care şi-au ales-o este ur1a "liberală",
că nu vor putea lucra altfel decât pe
contracte de scurtă durată, că au ne
voie obligatoriu şi de o altă pregătire,
care să le permită, în cazuri extreme,
câştiga rea traiului de zi cu zi.
Şi totuşi. Dacă regulile/condiţiile de mai

sus sunt respectate, putem spera că
lupta pentru contracte nu va cere com
promisuri foarte mari şi că vor câştiga
aproape întotdeauna cei mai buni (pre
fer formulările de tipul "compromisuri
foarte mari" şi "aproape întotdeauna" în
locul simplelor cuvinte "compromisuri"
sau '7ntotdeauna'Î. Fiecare artist plea
că, însă, la drum plin de speranţe.
Printre ei, şi absolvenţii clasei prof. univ.
Constantin Codrescu, secţia Actorie a
Facultăţii de Arte din cadrul Univer
sităţii Ecologice Bucureşti.
S-au prezentat la Gala pe care universi
tatea le-a dedicat-o în întregime cu trei
piese foarte grele: Azilul de noapte de
Maxim Gorki, Unchiul Va nea de Anton
Pavlovici Cehov şi Gaiţele de Alexan
dru Kiriţescu.
Ceea ce m-a frapat a fost plăcerea
interpretării personajelor. Eforturile,

E p i l og şă g a l n i c
l a Ga l a A b s o l ve n t i l o r U .A.T.C.
1

Ziarul ;'Cronica Română" a oferit un
premiu pentru management cultural
echipei de zece studente de la
Teatrologie, condusă de Roxana
Crişan.

Zece fete mititele
au muncit cu spor la Gală.
Parcurgând momente grele,
s-au acoperit de fală.
Preţ de circa o săptămână,

munca pe care le depuseseră pentru a
deveni actori profesionişti şi a-şi
menţine acest statut au fost evidente.
S-au străduit să fie cât mai buni, să-şi
demonstreze, în primul rând lor înşile,
că ar putea, că ar merita să ajungă
"acolo", indiferent de ceea ce în
seamnă asta pentru fiecare dintre ei.
Pasiunea ce i-a călăuzit până la absol
venţă ar trebui să-i ghideze în conti
nuare, să le arate drumul cel mai bun,
momentele în care să lupte "pe viaţă şi
pe moarte", clipele în care să renunţe
sau în care să se reprofileze.
În rest, numai de bine. Gala, deşi foarte
modestă, i-a ajutat să fie văzuţi, să se
scrie despre ei, să fie invitaţi - eventu
al - la audiţii pentru noi spectacole. Să
plângă de bucurie, de nostalgie şi de
teamă de necunoscut.
Irina Ionescu

au ţinut frâiele-n mână.
Le-a Încununat o zână,
ziarul "Cronica Română".
Şi s-au bucurat fecioarele,
dar şi profesoarele.
Munca lor fiind de soi,
le felicităm şi noi.
Un grup redacţional

Bucureşti, 40• C
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Convorbire, În mai multe
etape, cu Miriam . Răducanu
" Momentul de .faţă, inundat de
frivolitate, de ieftinătate, de vul
garitate deseori - care aduce suc
ces rapid, dar deformează, strică
gustul -, mi se pare foarte pericu
los. Măsura în toate, şi de la cei
care oferă, şi de la cei care
primesc, e de dorit şi ar fi salva
toare. "

�
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Nume sonor al dansului modern,
artist de avangardă, coregraf de
elită, profesor strălucit. Cui să mă
adresez mai întâi? De fapt, care e
statutul dumneavoastră la ora actu
ală, stimată Miriam Răducanu?

Greu de precizat! Pot să vă spun că
unul dintre ultimele spectacole la
care am lucrat a fost la TES, în regia
Cătălinei Buzoianu, şi că ultimul an
de învăţământ artistic la U.A.T.C. a
fost 1 994. Practic, am lucrat acasă,
câteva piese care s-au difuzat, în
https://biblioteca-digitala.ro

timp, la Televiziune, iar din 1 999
predau la Universitatea Ecologică,
secţia Arte-Actorie.
Aleg foarte atent oamenii pentru
eventualele colaborări, mai ales
astăzi; deşi, aşa am făcut toată viaţa.
25 de ani am fost profesor la Liceul
de Coregrafie. În spectacole a m
colaborat numai c u trei, patru per
soane, selecţionate cu grijă.
Vă propun să rememorăm câteva
dintre momentele care v-au marcat

biografia artistică. Ce îndrumători
aţi avut �i, la rândul dumneavoas
tră, pe cine aţi �colit în arta dansu
lui?

Ca profesor al meu îl numesc cu toată
stima pe Trixy Khekays, un mare
dansator şi un foarte cultivat artist.
Legea lui fundamentală în predarea
dansului era, de fapt, descoperirea
unei lumi care să aibă statut egal cu
lumea poeziei, a picturii, a muzicii.
Trixy Khekays era dotat, în egală
măsură, pentru dans modern,
scenografie, arhitectură, pictură. Fără
el nu aş fi primit această amplă
deschidere spre lumea artei în gene
ral. O să pară destul de ciudat ce vă
voi spune, dar sper că mă veţi
înţelege: eu pot vedea o reprezen
taţie coregrafică nu ca profesionist,
ca spectator obişnuit. Datorită men
torului meu, felului în care m-a for
mat pentru lumea artei, mă recunosc
mai uşor într-un concert sau într-o
pictură, decât ca o practiciană a dan
sului, atunci când asist la un specta
col de dans.
Poate pentru că aţi dansat întot
deauna în propria dumneavoastră
coregrafie?

Nu ştiu. Poate.

Cum se explică starea de uimire, de
încântată uimire - pentru că despre
asta e vorba - pe care o trăiţi în faţa
lucrului unui coregraf? Sigur, nu a
oricărui coregraf.

ca străin, pentru că aşa a fost consi
derat chiar la multă vreme după ce a
obţinut cetăţenia franceză ... Apoi la
Gheorghe Iancu, care este în Italia şi
care a făcut o carieră frumoasă. El a
fost un zelos, un om al strădaniilor şi
al efortului continuu, a vrut şi i-a
plăcut să înveţe foarte mult, ceea ce
e cu atât mai meritoriu cu cât nu a
avut de acasă condiţii de evoluţie.
Raluca lanegic, care mă contestă
astăzi - dar asta nu are nici un fel de
importanţă, important este dacă am
reuşit să-i dau măcar o părticică din
meseria mea, atunci sunt mulţu
mită... Cam puţini, după cum vedeţi,
dar îmi recunosc un mare defect: nu
pot lucra cu un copil netalentat. Îmi
este imposibil. Am lucrat lângă profe
sori, fie străini, fie din tară, care intrau
în clasă indiferenţi la h arul sau la lipsa
de har a elevilor. Predau, îşi făceau
ora şi plecau. Mie îmi place să formez
un dansator. Pe Căciuleanu, pe Iancu,
pe Raluca lanegic i-am format mai
ales în afara şcolii. În şcoală orele au
fost puţine, dar Nocturnele pe care
le-am făcut împreună au fost o veri
tabilă şcoală. Lucram un an, câte şase
ore pe zi, ca să dăm spectacole timp
de două-trei săptămâni, maximum o
lună. Şcoala adevărată au fost acele
întruniri ale noastre, acele repetiţii,

gălăgie, fac bancuri, pot deranja o
clasă, o pot "răsturna", vin şi pleacă,
mai fac băşcălie de cei care lucrează
serios... Cel care pierde e întotdeauna
cel bun. Sigur că în fiecare clasă
există talente, dar, din păcate, puţine.

acele improvizaţii .. O dată instalat,
spectacolul Nocturne a ţinut aproxi
mativ zece ani la "Tăndărică" si trei
ani la Naţional.
'

actorie? Ce îi învaţă, cu ce se aleg ei
�i ce trebuie să vedem noi, cei din
sală, din acest studiu?

Care trebuie să fie raportul dintre
maestrul-coregraf �i studenţii de la

Cred că ţine de educaţia primită în
copilărie. Am fost crescută în spiritul
valorilor, al recunoaşterii lor, cu un
imens respect faţă de ele. Valori
însemnând nu numai Mozart sau
Eminescu, ci şi profesorul care mă
învăţa abecedarul sau vecinul civi
lizat şi mai în vârstă pe care trebuia şi
îmi făcea plăcere să-I salut. În familia
mea respectul pentru valori a fost
foarte mare.
În acest spirit v-aţi educat şi elevii.

Am încercat. E greu. Am vrut doar să
le dau ceea ce câştigasem în timp. Pe
de altă parte, dacă eu am trecut prin
greutăţi (şi am trecut), n-am vrut să
fac pe pielea lor "şcoala greutăţilor".
Se spune adesea "cu cât ţi-e mai
greu, cu atât eşti mai profund". Nu.
Nu pot şi nu vreau să cred în acest
slogan. Nu trebuie să-ţi fie foame că
să fii un mare artist! Dacă tot m-aţi
întrebat de elevi, vreau să vă asigur
că am avut norocul să descopăr
câţiva copii pe care i-am crescut cu
multă dragoste şi de care azi nu mi-e
ruşine.
La cine vă gândiţi în mod special?

La Gigi Căciuleanu, care e la Paris şi
care nu şi-a trădat arta, în pofida difi
cultăţilor pe care le-a suportat acolo

.

'

lmprovizaţii Cuvântul îşi menţine
�i azi sensul de ieri?
•..

E bine că mi-aţi pus întrebarea aceas
ta. Chiar voiam să mă opresc, pentru
o precizare. Mulţi dintre studenţii cu
care am lucrat la U.A.T.C. (fapt care
m-a şi determinat să plec) credeau că
improvizaţia este un act de mare li
bertate, deci nu poate fi susţinută de
rigoare. Ce e aia şi improvizaţie, şi
rigoare? Explicaţiile mele nu i-au con
vins. În acele clase am suferit pentru
cei câţiva foarte buni care au avut de
pierdut. Ceilalţi nu pierd! Ceilalţi fac
https://biblioteca-digitala.ro

Şi asta e o întrebare la care aş fi
răspuns şi fără să mi-o puneţi, pentru
că îmi stă pe suflet. Intr-un fel, le sunt
foarte recunoscătoare lui Ion Cojar şi
lui Gelu Colceag, pentru că au
înfiinţat acum câţiva ani o catedră
specială pentru mine care se chema
"Improvizaţie şi mişcare scenică" şi
era destinată pregătirii actorilor. Pe
parcurs, lucrurile s-au schimbat; nu
vreau să intru în amănunte pentru că
sunt mult prea triste. După o mare
experienţă de teatru, convingerea
mea este că mişcarea actorului într-o
scenă din spectacol nu poate exista
în afara conţinutului acelei scene. Tot
35
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ce este făcut frumos, bine, spectacu
los şi care poate să-ţi ia ochii, dar care
nu serveşte conţinutul, este o diva
gaţie. Tu, spectator, te mai şi odih
neşti, mai admiri cât de frumos se
mişcă actorul cutare, dar dacă el nu
slujeşte în spectacol exact momentul
acela, întărindu-i ideea, atunci pleci
reţinând doar frumuseţea unei
mişcări, nu şi sensul ei.
Aţi accentuat u n mare adevăr.
Mişcarea şi efectu l ei precalculat în
spectacol luminează ideea, starea,
sensul.

Exact! Mişcarea, pentru actor, este
atât de specială, de deosebită încât
aproape că trebuie variată de la un
interpret la altul. în afară de legile ei
generale care trebuie învăţate şi pe
care, de obicei, studenţii le refuză,
actorul se mişcă într-o · spaţialitate

,•

de
anume. El trebuie să fie constient
'
acest spaţiu, fie că se mişcă în el, fie
că se află sub cupola lui.
Să mai reţinem u n "adevăr scenic":
mişca rea actorului, astfel educat,
n u este o mişcare de dansator flexi
bil, ci un comportament, o atitudine
care ar întregi sensul.

Bineînţeles. Din punctul acesta de
vedere, spectacolele făcute cu
Cătălina Buzoianu au fost de o mare
frumuseţe în repetiţii.
Şi n u numai!

Şi nu numai!

Gestul, atitudinea, mişcarea, gân
dite în colaborare cu un regizor, nu
a u nimic spectaculos?

Ba da! Numai că în acele spectacole
nu au fost ceea ce se cheamă core-

grafie. Dacă actorul reuşea să facă
mai puternică replica, îmbogăţind,
prin ceea ce îl învăţasem, caracterul
pe care îl avea de reprezentat, ei
pine, acolo aveam şi eu o contribuţie.
In străinătate, bănuiesc, se lucrează la
fel, sau poate în mod şi mai avansat.
Aţi asistat la repetiţii de acest tip?

Am avut norocul să lucrez, în Italia, la
Piccolo Teatro, unde am făcut un
spectacol cu Gheorghe Iancu şi am
asistat la repetiţiile lui Strehler. Erau
admirabile din acest punct de
vedere. Dacă studenţii ar vedea cum.
îi chinuia Strehler pe actori pentru
fiecare amănunt de mişcare, care tre
buia să exprime cuvântul şi pentru
fiecare cuvânt care trebuia să
exprime mişcarea, s-ar ruşi�a pentru
reacţia lor de respingere ... In Franţa,
în Bretania, cu echipa condusă de
Gheorghe Căciuleanu am făcut, de
asemenea, un spectacol.
Aţi lucrat şi în ţară cu mari regizori.
Cred că au fost experienţe utile.

Eu sunt g reu abordabilă, dificilă,
deloc comodă. Am lucrat însă cu
câtiva oameni extraordinari, cu care
m �am înţeles perfect. Unul dintre ei e
Radu Penciulescu, care m-a învăţat
foarte mult, în modestia şi în profun
zimea lui. Nu mai spun de Liviu
Ciulei. Am asistat la numeroase re
petiţii de-ale lui. Chiar dacă nu am
lucrat direct, a fost o scoală
care mi-a
'
confirmat gânduri le exprimate mai
înainte. Ci ulei este un regizor care nu
trece niciodată peste sensuri. Sceno
grafia lui şi mişcarea pe care o
gândeşte vin să susţină, să lumineze
sensul. Am lucrat foarte bine cu
George Teodorescu - un mare domn
al scenei, un superb regizor. Re
petiţiile cu el erau calme, echilibrate,
frumoase. Cu Cătălina Buzoianu am
lucrat cu tunete şi fulgere, dar până
la urmă ieşea totul bine pentru că ne
stimăm reciproc.
În temeiu l celor discutate până
acum, dacă ar fi să faceţi câteva
recomandări aţi începe cu studenţii
sau cu profesorii?

Le-as face mai întâi recomandări
profesorilor şi apoi studenţilor. Pe
studenţi îi consider numai pe
jumătate vinovaţi, dacă se poate
face aici un calcul. E, din păcate, la
ora actuală, la modă . un fel' de plo
conire în faţa lor, care nu-i serveşte,
nu-i ajută. Se înşală acel regizor sau
pedagog care crede sau spune: "Eu
lucrez cu tinerii pentru că învăţ de la
ei, pentru că ei trăiesc momentul şi
eu trebuie să corespund acestui
moment".

�
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Nu cumva să corespundă acelei
trăiri?

Tot ce se poate! Eu, una, nu le
împărtăşesc părerea. Recomandarea
mea principală ar fi să li se dea stu
denţilor legi clare, aşa cum la
Academia de Muzică, la catedra de
compoziţie, se învaţă mai întâi cum a
compus Beethoven: pe legi şi exem
plificări pe care tu, muzician, în prac
tica ta viitoare, n-ai decât să le urmezi
sau să nu le urmezi - asta e cu totul
altceva.
Dar eşti ştiutor de carte!

Dar eşti ştiutor de carte! Aşa s-ar
cuveni să se întâmple şi în actorie. Or,
la noi, această prost înţeleasă liber
tate, acest orgoliu de a fi mare cât
mai repede este tot ce poate fi mai
primejdios.
La Festivalul Internaţional de Dans
de la Constanţa, i mpecabil organi
zat de directoarea Teatrului "Oieg
Danovski", Ana-Maria Munteanu,
s-a spus că U.A.T.C. a pierdut u n
pedagog excepţional, p e care 1-a
câştigat U n iversitatea Ecologică.
Apl icaţi studenţilor de aici me
todele pe care le-am d iscutat? După
performa nţa lor cu Caleidoscop,
spectacol premiat la Gala Tânărului
Actor de la Costineşti, aş zice că da.

Spectacolul pe care l-aţi văzut este
rezultatul cursului meu de mişcare
scenică şi improvizaţie ţinut la această
facultate, curs pe care l-am elaborat în
urma unor experienţe pe scenele mari
ale ţării, despre care am vorbit. Lucrul
cu actorul mi-a permis să elaborez un
sistem de exerciţii specifice profesiei,
care nu seamănă cu modul de a com
pune un dans. Este un mod aparte de
a stârni ceea ce e specific actorului.
Forţa lui rămâne cuvântul, prin care se
exprimă în primul rând şi cel mai bine.
Cum spuneam, dacă gestul, compor
tamentul scenic nu sustin
' cuvântul,.
tema fundamentală a conţinutului
teatral, el devine o lipitură. Or, eu evit
lipitura. Prin studiu, intuiţie, expe
rienţă am elaborat o metodă înte
meiată ştiinţific de a face un antrena
ment fizic de asemenea natură încât,
la un moment dat actorul să se simtă
un instrument total teatral. Repet, nu
dansant, ci teatral.
Dar dacă un moment al spectacolu
lui cere mişcarea da nsată sau îl
obligă pe actor să se alăture ideii de
dans, pe muzică, el nu o poate face?

Ba da, o face! Dar o face ca un actor, nu
ca un dansator. Nu face mici dansuri
devenite intermezzo-uri în gândirea
lui teatrală. Nu! Gesturile, miscarea tre
buie să şi le asume, să le asi m ileze atât
de profund încât să nu le poată dife
renţia în întregul pe care îl reprezintă
ca instrument.

Pe scenă, cu absolventii-actori din

Caleidoscop, ziceam că s�a simţit acest

antrenament. Din câte ştiu, specta
colul a fost găzduit de Teatrul Foarte
Mic şi s-a jucat de patru ori cu săli
pline. A fost programat, la Festivalul
de la Constanţa, cu succes, a fost pre
miat în văzul lumii la Costineşti. Mai
are vreo şansă în continuare? Ce a fost
până aici nu e destul, parcă, nici pentru
efortul depus, nici pentru efectul pro
dus.
Cum vedeţi lucrurile?

Şi mie mi se pare nedrept să se piardă
ceva frumos, îndelung şlefuit şi care a
bucurat asistenta. Felicitările cele mai
frumoase pe ca re le-am primit într-o
viaţă de muncă s-au prelungit până
astăzi prin cuvintele "timp de o oră
ne-ai scos din banal, din urît, ne-ai
umplut ochii de lacrimi, ne-ai întinerit".
Deci, când se naşte un spectacol de
acest fel, el merită să fie continuat.
Eventuala lui refacere, peste un timp,
ar dura enorm. Dacă îşi închipuie cine
va că un spectacol atât de proaspăt
încât le pare doar o improvizaţie celor
ce nu cunosc legile scenei, un specta
col în care, prin îndelungi exerciţii, faci
să nu se simtă efortul, în care ajungi să
dai o avalansă
· de sentimente unui
tânăr care, la rândul lui, o poate da
publicului, e uşor de obţinut, trebuie
să afle că se înşală. Un asemenea gen
de reprezentaţie se naşte greu. Mo
mentul de fată, inundat de frivolitate,
de ieftinătate, de vulgaritate adeseori,
aducătoare de succes rapid, dar care
deformează, strică gustul, mi se pare
foarte periculos. Măsura în toate, şi de
la cei care oferă, şi de la cei care
primesc, e de dorit şi ar fi salvatoare.
Ne intrebam ce teatru cu spaţiu
neconvenţional ar fi dispus să preia
reprezentaţia dumneavoastră, şi s-a
ivit o propunere din partea Teatru
lui ACT. În ce măsură vă satisface?

Actorul Marcel lureş, implicat în con
ducerea acestui teatru, şi-a exprimat,
într-un interviu la televiziune, dorinta
de a-i ajuta să se afirme pe tinerii care
au ceva de spus. A venit la o repetiţie
a noastră, a luat imediat spectacolul
şi-i suntem foarte recunoscători.
Firma Ericsson ne-a sponsorizat pen
tru câteva minime, dar obligatorii
investiţii. Un ajutor mărinimos, de
zinteresat şi de mare calitate ne-a dat
cunoscuta creatoare Janine Stefan
Sârbu. Văzuse spectacolul no stru la
Teatrul Foarte Mic, s-a interesat de el,
ne-a completat fără nici un ban cos
tumele, practic le-a făcut cadou tru
pei, a trimis public în sală şi le-a făcut
o reclamă superbă la Pro FASHION.
Am fost în cântaţi.
Gestul mi se pare foarte elegant. El
o recomandă pe Janine Ştefan
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Sârbu nu doar ca pe o artistă inspi
rată, dar şi ca pe u n om generos.

Aşa e! Azi nu mai face nimeni aseme
nea fapte incredibile. Spectacolul nu
mai e acelaşi şi datorită contribuţiei
sale, şi datorită unor schimbări pe care
le-am considerat necesare. Am adău
gat unele momente. În plus, ambien
tul, sala neconformistă ne ajută
extrem de mult. O singură tristeţe au
aceşti copii talentaţi: lipseşte reclama,
publicitatea, care, probabil, ar costa
foarte mult. Pe vremuri exista o
modalitate de a atrage atenţia asupra
unor evenimente culturale din teatru,
din film, de la Cinematecă. Fiecare
domeniu al artei avea publicul lui.
Acest ghid nu mai funcţionează - şi e
păcat. Cu această excepţie, ce se
întâmplă aici şi acum cu aceşti tineri e
superb. Ei fac o foarte frumoasă tre
cere spre o altă vârstă şi conştien
tizează altfel menirea lor prezentă şi,
mai ales, viitoare.
Aş încheia convorbirea noastră
amintindu-vă de Festivalul Interna
ţional de Dans Contemporan de la
Constanţa, aflat anul trecut la prima
ediţie. Acolo s-a discutat m u lt şi
bine, s-a explicat, s-a teoretizat în
legătură cu noile mijloace de expre
sie. Ce credeţi despre această formă
de alunecare a artelor, una spre alta
(vezi teatrul-dans) cu scopul revita
lizării, înnoirii.

Aşa e, teatrul-dans se practică de
mult în lume; şi nu numai el. Sunt şi
alte forme de expresie, care prind şi
la noi tot mai mult teren. Meritul
esenţial al directoarei Ana-Maria
Munteanu este că a organizat impe
cabil un festival în care coregrafi
români şi străini, din felurite colţuri
ale lumii, au fost văzuti si s-au văzut
între ei, în toată măiestria lor. Un alt
merit al ei este că s-a adresat unui
coregraf.
Adică d u mneavoastră!

Adică mie. După ce a văzut specta
colul Caleidoscop, făcut cu actori, a
înţeles ideea de mişcare diferenţiată
pe care le-am aplicat-o, i s-a părut
interesantă şi i-a selecţionat pentru
tema "mişcC)re fără graniţe". Festi
valul e extrem de util si
' ar trebui con
tinuat. Mi se pare fo rmidabil faptul
că, pentru prima oară, cineva a
adunat o lume de specialişti ai dan
sului, fiecare cu specificul său.
Publicul obişnuit cu un stil face un
pas înainte şi în înţelegerea altor sti
luri - o chestiune de educaţie şi de
cultură în primul rând -, apoi poate
să aleagă în cunoştinţă de cauză. Aş fi
încântată să ştiu că acest bun început
va avea o continuare bine primită de
lumea artei şi de iubitorii artei.
J u lieta Ţintea
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Arad

Am descoperit
un actor
eatrul de Stat din Arad îşi
doreşte să permanentizeze o
iniţiativă: aceeia de a invita
periodic, la sediu, presa bucureştea
nă, poftită să vadă ce e mai onorabil
într-o stagiune. Pentru început, au
fost trei spectacole într-o singură zi:
două recente, unul mai vechi. Ce am
descoperit? În afară de efortul con
siderabil si admirabil al institutiei
· de
a se confrunta cu alte opinii decât
cele locale, un actor: pe Zoltan Lovaş,
care a absolvit A.T.F. în 1 995, la clasa
profesorului Mircea Albulescu. Este o
achiziţie valoroasă a Teatrului de Stat
(chiar dacă datează de cinci ani), deci
aşteptăm să-I vedem cât mai des, de
acum încolo.
Personajul lui Zoltan Lovaş poate fi
un clovn stilizat, al zilelor noastre: nu
are nas roşu, dar e îmbrăcat într-o
cămaşă cu buline şi o pereche de
pantaloni destul de largi şi scurtaţi
deasupra gleznelor. Ce este histri
onul altceva decât un clovn, şi trist, şi
vesel, care trăieşte pe scenă ca să ne
arate că e talentat, că stie să cânte, să
danseze, să facă tumbe şi să cadă fără
să se lovească? Cam asta face eroul
din Apropo, aţi chemat pompierii?
(după Telegrama de Aldo Nicolaj),
one-man-show conceput şi regizat de
Liana Didilescu. Dincolo de povestea
din text, spectacolul pare croit exact
pe măsura lui Lovaş. Un actor care
are voce bună, vorbeşte clar (nor
malitatea a ajuns lucru de mirare),
are timbru plăcut, se mişcă în paşi de
dans cu uşurinţă şi e arătos. Mai mult,
are priză la public (e adevărat, sala
face parte din acţiune: producţia se
joacă la Studio şi are ca leit-motiv o
întrebare pe care actorul o adre
sează, din timp în timp, spectatorilor:
"Cât e ceasul?").
Ce am mai văzut la Ara�:l? Pe muche de
şuriu de George Astaloş, în regia lui
Sabin Popescu. Montarea este gândită
pentru Clubul "Frontiera" (un fel de
"Green Hours" al Aradului), unde se şi
desfăşoară, pe spaţiul liber dintre rân
durile de mese. Combinaţia dintre
monoloagele mai importante ale lui
Hamlet şi istoria unui fante de mahala,

T
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Gigi din "Traian" (Doru Nica), este
destul de nepotrivită chiar şi pentru o
mulţime pestriţă, de cârciumă: limbajul
şi dilemele lui Hamlet (Călin Stanciu)
sunt prea... cu pretenţii, în timp ce
argoul de "puşcăriaş" (apropo, specta
colul se mai joacă şi într-o închisoare) e
haios, dar uneori in inteligibil. Producţia
are un păcat capital (în afară de rezul
tatul, neomogen, al celor două texte şi
situaţii aflate la antipod): se petrece pa
ralel cu spectatorii; face abstracţie de
ei; îi ignoră total. Ne aflăm, doar, la un
pahar cu bere. Oamenii vor să fie
băgaţi în seamă, tnăcar aici. Sunt sigură
că într-un asemenea cadru ar fi avut
mai mult succes one-man-show-ul lui
Zoltan Lovaş.

Singura reprezentaţie pe care am
urmărit-o în sala mare a teatrului a
fost Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte de Eduard Covali,
regizată de Ştefan lordănescu, o pre
mieră a stagiunii trecute. Drama
tizarea şi spectacolul sunt mai curând
pline de ritualuri şi obiceiuri din
moşi-strămoşi decât de acţiune. Deşi
sala era plină de adolescenţi, după
murmurul şi zumzetul permanent nu
părea că aceştia ar fi interesaţi de o
poveste care în primul rând pe ei,
aflaţi mai aproape de vârsta bas
melor, ar fi trebuit să-i incite. Apoi, nu
am înţeles de ce, spre exemplu,
Dorde (Costin Găvază), Făt Frumos
ul, se zvârcolea pe jos, aproape tot

Transformarea.

timpul, fără vlagă. Tn altă ordine de
idei, l-am remarcat pe Ioan Peter
(Murgu) care înviora atmosfera ori de
câte ori cânta.
Gândindu-mă la cele trei producţii,
fiecare cu propria categorie de pu
blic, îmi spun că, în afară de un pro
gram managerial adecvat, şansa
Teatrului de Stat de a se face indis
pensabil arădenilor şi cunoscut în
Bucureşti este tocmai comunicarea.
Ce îşi doreşte prezumtivul ocupant al
scaunului din stai? Propun ca obiec
tiv (evident, fără concesii făcute gus
tului îndoielnic), sloganul "specta
torul nostru, stăpânul nostru".
M i rona Hărăbor

Focsan i
1

A

1n poveste .

inci "podari" de vârste diferite
(Cătălin Naum - profesor, regi
zor, dar mai ales sufletul din
totdeauna al Teatrului "Podul", lesif
Herţea - compozitor, Eugen Drăghin 
actor, de astă dată, însă, în ipostază
de dramaturg, Dragoş Bucur - actor,
acum în calitate de coregraf, Andreea
Bucur - studentă la Scenografie) s-au
întâlnit la Focşani pentru a zămisli,
împreună cu actorii Teatrului Muni
cipal din localitate, un spectacol pen
tru cei mici, intitulat Licuriciul. Sau
poate că nici nu trebuia să se

C

numească spectacol, constituind mai
mult o "călătorie" către desluşirea
unor taine ale artei teatrului şi, mai
ales, a unor modalităţi de lucru - pen
tru artiştii focşăneni, către regăsirea
unui trecut, poate socotit pierdut pentru "podari", către descoperirea
adevărului, binelui, modestiei . . . pentru public.
Capătul drumului - adică reprezen
taţia - a însemnat, cu siguranţă,
împlinire pentru toată lumea, dar
mai cu seamă pentru i nterpreţi.
Aceştia - şi ei din generaţii diferite -

au fost "obligaţi" să se strecoare prin
alveolele unui decor extrem de inco
mod, alcătuind un fel de colivie
labirint, cu mai multe niveluri, să
cânte la tot soiul de instrumente,
să-şi sincronizeze fiecare gest, să ros
tească replicile ca pe nişte pasaje
muzicale; într-un cuvânt, să se
supună unui a ntrenament serios,
funcţionând, până la urmă, toţi ca
unul. Şi totul trebuia să se trans
forme în poveste.
Marinela Ţep u ş

Bacău

Dublu directorat
u c e te poţi alege în urma unei singure zile d e fes
tival, mai ales că pentru asta ai părăsit un altul,
aflat la 60 de kilometri distantă? Cu destul de
mult, dacă ai putere de discernământ!
Tntâi, am ajuns într-un loc necunoscut mie, aşa că am
avut prilejul de a întâlni chipuri noi. Pe urmă, am putut
sesiza care este atmosfera. Destinsă, agreabilă. Gazda
noastră, Calistrat Costin, director al Teatrului de
Animaţie din Bacău (de puţină vreme, şi director interi
mar al Teatrului Bacovia), era desăvârşit de amabilă.
M-am simţit răsfăţată, eu, cea "răpită" pentru o zi de la
Piatra Neamţ, spre a putea fi cât de puţin martoră şi la
Festivalul Naţional " I on Creangă", al Teatrelor de Păpuşi,

C

·

Marionete şi Animaţie. Am primit fotografii, caiete-pro
gram, afişe ale manifestării. Am putut vedea două spec
tacole. Unul - Stan Păţitu', d ramatizare d u pă Ion
Creangă de Bogdan Ulmu (Teatrul de Păpuşi "Puck" din
Cluj) -, sprinţar, realizat cu multă fantezie de către
Bogdan Ulmu şi jucat cu intensă bucurie, celălalt Făt
Fru mos d i n lacrimă de Al. T. Popescu după Mihai
Eminescu, regia: Stelian Stancu (Teatrul "Gulliver" din
Galaţi) -, mediocru.
Dar lucrul cel mai important a fost, cred, faptul că am
putut arunca o privire în "curtea" celor două teatre
băcăuane. E adevărat, cu ajutorul directorului lor. lată ce
am aflat:
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Pentru a câta oară deveniţi direc
torul Teatrului Bacovia?

Ar fi un al doilea mandat; primul l-am
deţinut între 1 989 şi 1 996. A urmat
un mic stagiu, în calitate de consilier
cu probleme culturale, la Primărie, iar
în urmă cu doi ani şi jumătate am
devenit directorul Teatrului de
Animaţie. Acum, graţie ordonatoru
lui de credite, care vrea ca aceste
două instituţii - Teatrul Bacovia şi
Teatrul de Animaţie - să fuzioneze,
formând un complex, mi s-a în
credinţat conducerea amândurora.
De altfel, trebuie să spun că, după
1 996, Teatrul Bacovia nu a mai avut
nici un orizont; cei care i-au condus
destinele n-au stiut să le ofere acto
rilor acea împli'n ire pe care ţi-o pot
aduce numai spectacolele reuşite.
S-au perindat patru directori în acest
răstimp, ultimul, Constantin Dinis
chiotu, a ajuns aici mai mult graţie
conjuncturii politice, influenţei unor
oameni puternici. Din păcate, adesea
politicul ne dirijează, ne subminează
activitatea şi ne orientează în direcţii
greşite. Oricum, este bine că măcar în
ultimul moment - e adevărat, şi la pre-

me sau mai târziu va fi dezafectată.
Se pune problema construirii unei
noi săli şi nu sunt fonduri. Clădirea
Teatrului Bacovia trebuie şi ea con
solidată, aflându-se într-o stare
destul de precară. Este chiar deco
pertată. Cred că ne aflăm într-un
moment de nelinişte pentru viitorul
nostru, dar, după câte am putut con
stata, poziţia consilierilor (de toate
orientările politice) ne este prielnică.
Sunt actori tineri în teatrul dum
neavoastră?

Teatrul Bacovia are o trupă relativ
tânără, dornică să muncească. As
teaptă doar să facem un program
coerent pentru stagiunea care va
veni. Ne dorim ca în primăvara urmă
toare să reorganizăm, după această
lungă pauză, Zilele Teatrului Bacovia,
la care să invităm oameni de teatru . . .
Ce se întâmplă cu Gala recitalurilor
actorice�ti?

Nefiind bine conceput şi pornind
greşit, s-a stins. Urmează să reluăm
ideea, încercând să constituim un re
gulament, să obţinem un buget se-

Ne aflăm în mijlocul unui festival al
teatrelor de animaţie. A fost grea
organizarea acestei manifestări, în
condiţiile austerităţii economice?

N-a fost uşor, dar, în orice caz, pasio
nant. Dacă ai un cult al evenimentu
lui şi mai ales al unei forme de priete
nie artistică, te consacri cu trup şi
suflet înfăptuirii unui astfel de festi
val. Pe urmă, mai există plăcerea de a
vedea cum se adună teatrele, cum se
întâlnesc actorii, cum primesc criticii
noutăţile din activitatea teatrelor.
Sunt lucruri cu ajutorul cărora în
cercăm să ne punem în valoare. Este
greu, pentru că, într-adevăr, banii nu
sunt mulţi, sponsorii nu se înghesuie,
dar, prin tenacitate şi chiar prin oare
care îndrăzneală - uneori dusă până
la un soi de inconştienţă -, reuşim să
adunăm fondurile necesare pentru
cazare, pentru masă, pentru premii.
Sigur că fără sprijinul, oricât de mo
dest, al forurilor locale n-am putea
face faţă. Dar, în măsura în care
convingem Consiliul Judeţean că un
astfel de eveniment slujeşte imaginii
oraşului nostru, ni se alătură. Poate
că în aceasta constă iscusinta unui
director.
·

În ce măsură bugetul poate acoperi
nevoile teatrului (mă refer la cel de
dramă)?

Fără a fi spectaculos, ne oferă o
minimă subzistenţă. Restul depinde
de capacitatea noastră de a face rost
de sponsorizări pentru colaboratori.
Cam câte reprezentaţii are un spec
tacol la Teatrul Bacovia?

siunea actorilor - s-a renunţat la
această conducere. Dacă nu s-ar fi
întâmplat asta, probabil că şi la noi ar fi
apărut unele·situaţii nedorite, asemă
nătoare cu cele de la Teatrul "Nottara"
sau de la Teatrul Naţional din Cluj.
Posi bila fuzionare a celor două
teatre presupune �i unificarea bu
getelor?

Nicidecum. Fiecare va avea fonduri,
evidenţe şi programe separate. Nu se
doreşte depersonalizarea vreunuia,
ci o îmbunătăţire a activităţii lor. Mai
există un aspect: clădirea Teatrului
de Animaţie este veche; mai devre-
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parat pentru asta. De a ltfel, vom
relua acest festival numai în măsura
în care vom avea noi înşine ce arăta.
Există d iferenţe serioase între felul
în care se conduce un teatru de
dramă şi unul de animaţie?

Sesizabile, dar nu esenţiale. Pare că în
lumea teatrului de animaţie există
mai multă puritate, mai multă can
doare, mai multă modestie.

Ce vă atrage, totu�i, �i spre celălalt
teatru?

Miza, care acolo este mai puternică.
" Dracii" sunt mai mulţi.
https://biblioteca-digitala.ro

Vedeţi, ajungem din nou la viciul
care a dus la schimbarea vechii con
d uceri. S-au realizat la noi ne
numărate spectacole (vreo paispre
zece premiere numai în această sta
giune), dar fiecare s-a jucat o dată
sau de două ori. ln plus, producţiile
nu erau gândite pe măsura aşteptării
publicului băcăuan. Vom încerca să
constituim un repertoriu care să rea
ducă spectatorii în sală.
Nu vă va fi greu să conduceţi două
instituţii?

Nu-mi dau încă seama, fiind chiar la
început. Am experienţă şi într-o
parte, şi în cealaltă şi, dacă îmi voi
găsi colaboratori destoinici, lucurile
pot intra pe făgaşul normal. în fond,
menirea directorului este aceea de a
aduna în jurul său personalităţi care
să vrea şi să ştie să muncească, de a
strânge bani ca să le poată plăti şi de
a menţine o disciplină.
M a rinela Ţepu ş

Mai 2000
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xistă teatre cu trecut, dar fără
prezent. Există teatre fără tre
cut, dar cu prezent. Există
teatre care nu au nici trecut, nici
prezent. Ei bine, Teatrul Naţional din
Craiova are şi trecut, şi prezent. Şi nu
oarecare. Iar dacă-şi încordează
forţele şi se ambiţionează, în stilul cel
mai pur şi mai pozitiv oltenesc,
Teatrul Naţional craiovean va avea cu
siguranţă şi viitor. Şi nici viitorul nu
va fi unul oarecare.
Se numără printre primele teatre din
România, atât în ordine cronologică
(a împlinit anul acesta un secol şi
jumătate de existenţă), cât şi în
ordine axiologică. Pe aici s-au
perindat piese, actori şi regizori fun
damentali, aici s-au construit specta
cole de răsunet naţional şi mondial,
aici sunt omagiaţi periodic, prin ma
nifestări culturale, Shakespeare şi
vărul Sorescu, Caragiale şi Amza
Pellea. A avut perioade cu deosebire
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faste, care s-au numit Vlad Mugur,
Mircea Cornişteanu, Silviu Purcărete,
Tompa Găbor şi din nou Vlad Mugur.
Sunt fericit că le-am fost contempo
ran, că m-am putut delecta, împre
ună cu publicul din ţară şi din multe
alte ţări, la spectacole cum au fost
Othello, O scrisoare pierdută, Un
chiul Vanea, Al matale, Caragiale, A
treia ţeapă, Matca, Ub_u rex cu scene
din Macbeth, Phaed ra, Hamlet,
Titus Andronicus, Danaidele, Slugă
la doi stăpâni, Aşa este (dacă vi se
pare), Orestia. (Titlurile nu urmează

altă logică decât fluxul capricios al
memoriei.)
Aniversarea Teatrului Naţional a fost
sărbătorită, în mod direct şi indirect,
·de către reprezentanţi instituţionali
şi de către reprezentanţi ai reprezen
tanţilor instituţionali, precum şi de
către iubitori ai teatrului craiovean,
aliniati de la 92 de ani, câti numără
profesorul Ion Zamfirescu; la 22 de

la

a prima vedere, 50 de ani par
mulţi; e o vârstă a maturităţii:
Cu toate acestea, Teatrul "Ar
cadia" din Oradea, fost Teatrul de
Păpuşi, a devenit, nu demult, o insti
tuţie destinată copiilor şi tineretului,
schimbându-si nu doar numele.
în cei 50 de a�i de existenţă a cunos-
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ani, câţi numără cel mai june student
la Teatrologie. S-au ţinut discursuri
lungi, medii şi scurte, rostindu-se
mai puţine prostii decât se rostesc
de obicei în asemenea împrejurări.
Au fost jucate spectacole reprezen
tative din ultimul timp, respectiv
Orestia şi Slugă la doi stăpâni, din
tre care ultimul mi s-a părut chiar
mai bun decât la premieră, ceea ce
este un semn de adânc profesiona
lism pentru Vlad Mugur, precum şi
pentru actori. Dacă sărbătorirea
teatrului nu ar fi coincis cu finala
campionatului european de fotbal,
lăsând sălile pe jumătate pline, şi
dacă nu ar fi circulat zvonuri în
legătură cu retragerea legendarului
director al Naţionalului craiovean,
Emil Boroghină, totul ar fi fost cum
nu se poate mai frumos: flori, apla
uze, cuvinte sincere, lacrimi...
D u m itru Solomon

, ,Arcadia''

cut gloria sub conducerea artistică a
unui artist de talie europeană, grafi
cianul Paul Fux. El a semnat, ca sce
nograf şi ca regizor, zeci şi zeci de
spectacole, unele fiind premiate atât
în România, cât şi peste hotare. I-au
urmat alţi artişti, plini de idei nova
toare şi de dragoste pentru cei mici:
Francisca Mirişan Simionescu, Valeriu
Grama, Ana Benedek, Kovăcs lldik6,
Szele Vera, Stanca Ponta, Maria Vesa,
Bălăni Vilmos, Szab6 J6zsef...
Cu ocazia jubileului, secţia română a
prezentat Cenuşăreasa stă p.e strada
mea de Mircea Bradu (regia: Ion
Mâinea, scenografia: Maria Haţega
nu, muzica: Florian Chelu şi A.G.
Weinberger), actorii străduindu-se să
păstreze prospeţimea unei piese
mult jucate vreme de doi ani.
Secţia maghiară a oferit Vrăjitorul din
Oz de Feher J6zsef după celebra po
veste a lui Frank L. Baum (regia: Hajdu
Geza, scenografia: Trifan Lăszl6),
actorii vădind o mare poftă de joc
chiar şi în absenţa obişnuitelor reacţii
ale copiilor (care, din cauza noastră, a
musafirilor, au fost în număr mai mic).
Vernisarea unei expoziţii de icoane
pe lemn semnate de regizorul Sergiu
https://biblioteca-digitala.ro

Savin a fost un alt punct din bogatul
program aniversar. Iar întâlnirea
artiştilor păpuşari de toate vârstele,
adunaţi din diferite colţuri ale ţării şi chiar ale lumii -, evocarea tinereţii
şi a realizărilor artistice, glumele şi
amintirile au făcut din cocktail-ul ce a
urmat un minunat moment de co
muniune sufletească. N-a fost uitat
nici unul dintre cei care, într-un fel
sau altul, au contribuit la bunul
renume şi la progresul artei păpu
şăreşti în oraşul Oradea şi în judeţul
Bihor. Au fost pomenite lungile tur
nee, cu toate peripeţiile lor, deplasă
rile pe orice vreme în comunele şi
satele judeţului, reprezentaţiile în
săliţe mici şi rău încălzite, turneele de
prestigiu în străinătate, premiile, dar
şi bucuria de a vedea uimirea din
ochii copiilor.
Am zărit-o printre cei prezenţi şi pe
Maria Ciortin, fosta (până acum un
an) contabilă şefă a teatrului, căreia i
se datorează cele mai multe dintre
izbânzile pe linie administrativă.
Teatrul, la ora aceasta, este proaspăt
zugrăvit, vopsit, dichisit şi pentru că
ea a ştiut la ce uşi să bată. N-am
văzut-o însă la festin pe Kondor
41
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Rozalia, zisă Baby, cea care a pus la
punct, cu o răbdare de înger, bi
blioteca, arhiva şi a pregătit atent
multe dintre cele făcute bine în
această frumoasă zi.
Vechi şi noi cronicari, studiouri de te
leviziune, prieteni numeroşi de toate
vârstele, colegi de la Teatrul de Stat,
români şi maghiari - acesta a fost pu
blicul prezent, o zi întreagă, la "Ar-

cadia", alături de cele două trupe, ro
mână şi maghiară. Trupe care, de o
bună bucată de vreme, joacă, pe
lângă teatru cu păpuşi, şi spectacole
cu actori, câştigând astfel spectatori
în plus - un segment de public uitat,
pare-se, de toată lumea: şcolari între
1 0 şi 1 3 ani.
Albumul jubiliar (editat, bănuiesc, de
Keszy-Harmath Vera) e foarte frumos

şi conţine numeroase fotografii (cele
mai multe, color) din spectacolele
teatrului. Păcat, totuşi, că nu sunt mai
a mplu omagiaţi toţi cei care, de-a
lungul celor 50 de ani, au contribuit
la propăşirea instituţiei. Măcar lista
cu numele tuturor s-ar fi cuvenit să
fie publicată, pentru posteritate ...
Elisabeta Pop

de teatru
Salutăm ca pe un fenomen pozitiv, atât
pentru edituri cât şi pentru critici şi
teatrologi, creşterea numărului de vo
lume dedicate unor personalităţi ale re
giei româneşti: Ion Sava, Liviu Ciulei, Radu

Penciulescu, Vlad Mugur, Andrei Şerban,
Valeriu Moisescu. într-o suită de articole,
vom încerca să marcăm importanţa aces
tor cărţi, ce depun mărturie despre "efe
merul din clipă" şi "idolii furaţi uitării".

,,Visul SI
deşteptarea
•

Liviu C iul ei

�

Al

ntr-o dedicaţie pe volumul "Liviu
Ciulei - regizor pe patru conti
nente", artistul invocă "pasiunea
pentru teatru şi felul cum această

�
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noastră

pasiune modelează ( . . . ) şi o pre
lungeşte în scrisul ei, în dovada
dăinuitoare a existenţei efemere pe
scenă". O asemenea dovadă este
cartea llenei Berlogea. Ea concepe o
monografie (publicată de Fundaţia şi
Editura "Rampa şi Ecranul", cu spriji
nul Ministerului Culturii) cu o struc
tură mozaicată, în care supune unui
examen sistematic opera de peste
cinci decenii a regizorului. Încercând
să surprindă din diferite unghiuri
spectacolul unei cariere ajunse la
apogeu, autoarea foloseşte o multi
tudine de procedee - comentarii cri
tice, interviuri, amintiri - pe care le
combină cu supleţe. Pentru a reface
portretul creatorului, apelează la ma
teriale care au păstrat, de-a lungul
timpului, ceva din imaginea şi fiinţa
acestuia, la care adaugă şi impresiile
unor colaboratori apropiaţi. Dar cel
mai mult a ajutat-o pe Ileana Berlo
gea propria sa memorie, autoarea
fiind unul dintre martorii afirmării
https://biblioteca-digitala.ro
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acestui talent. Într-o încercare de
privire panoramică, axată în principal
pe operă, cu descrieri, clasificări,
diagnostice exacte, criticul marchea
ză nuantat momentele cele mai im
portante ale biografiei lui Liviu Ci ulei.
Este evocat cadrul istoric, mediul in
telectual si formativ al artistului.
Pentru a oferi date inedite despre "un
început sub semnul marilor promisi
uni", Ileana Berlogea foloseşte decla
raţiile unor martori care au consem
nat evenimentele. Unul dintre ei, Pe
tre Comarnescu, scria în 1 949 despre
absolventul Liviu Ciulei de la clasa
profesoarei Marioara Voiculescu: " . . .
va face mare carieră în teatrul nostru
( ...) Felul cum a jucat d"sa Danton-ul
lui Buchner, rolul consulului din
Tmbrăcaţi-i p e cei goi, de Pirandello,
şi pe constructorul Solness arată
certa-i vocaţie, pluralitatea mijloa
celor, înalta-i tinută intelectuală".
Sunt evocate cursurile profesoarei
Alice Voinescu, cursurile de regie din

cadrul secţiei de artă a ARLUS, ţinute
de către Ion Sava, asiduu frecventate
de generaţia lui Liviu Ciulei. Aflăm
povestea naşterii celebrului Teatru
Odeon: "Inginerul Liviu Ciulei şi-a
ţinut promisiunea, copiii săi, îndră
gostiţi de teatru, aveau o scenă a lor".
Liviu Ciulei este foarte discret în pri
vinţa vieţii sale personale, în mărtu
risi rea stărilor sufleteşti trăite în
momentele grele, când a fost victima
unor vremuri tulburi. Nu afişează
resentimente, nu provoacă răfuieli.
Starea dramatică a acelor clipe de
cumpănă o aflăm din confesiunile
celor care i-au fost aproape: "Era
foarte deprimat - ne spune Clody
Bertola -, în primii ani după în
chiderea Teatrului Odeon, îl încura
jam tot timpul «Ai răbdare, o să vină
un moment când vei putea lucra»".
Este evocată întâlnirea decisivă cu
Lucia Sturdza Bulandra, care reuşeşte
să-I impună ca regizor în pofida opre
siunii politice şi a invidiei unor colegi.
Pagini ample sunt dedicate "reforma
torului teatrului românesc". Comen
tarii substanţiale subliniază impor
tanţa eseului exploziv "Teatralizarea
picturii de teatru" din 1 956 şi specta
colului-manifest al reteatralizării tea
trului, Cum vă place, din 1 961 , "actul
de naştere al şcolii moderne de regie
românească", despre care un stră
lucit reprezentant al ei, Lucian Pintilie
mărturisea: "NoJ toţi ne tragem din
Cum vă pl a ce ". l ntr-o suită de analite
pertinente, I leana Berlogea urmă
reşte maturizarea acestui talent o
dată cu confruntarea cu marele re
pertoriu şi cu trupe de elită. Se fac
consideraţii asupra modului cum s-a

născut spiritul Teatrului "Bulandra",
care a devenit una dintre cele mai
mari companii europene. Este pre
zentat saltul către teatrul mare al
acestei citadele prin spectacolele lui
Liviu Ciulei şi ale regizorilor pe care
i-a chemat să monteze: Lucian Pin
tilie, Radu Penciulescu, David Esrig,
Crin Teodorescu, Valeriu Moisescu,
Andrei Şerban, Cătălina Buzoianu,
Alexandru Tocilescu. Sunt înregis
trate turneele de triumf cu Danton,
D'ale carnava l u l u i, Nepotul l u i
Rameau, leonce ş i lena, Opera de
trei parale, prezentate la Paris, Mos

cova, Amsterdam, Edinburgh, Flo
renţa, cu un succes extraordinar.
Autoarea surprinde expresiv demer
sul artistic original a l regizorului,
recreează atmosfera unor realizări
excepţionale ale regizorului în străi
nătate, la Schiller Theater, la Freie
Volksbuhne din Berlin, la Kammer
spiele din Munchen, la Essen, Dussel
dorf, Gottingen, la Old Tote din Sid
ney sau la Theâtre National de
Chaillot din Paris. Sunt consemnate şi
două premiere absolute pentru tea
trul românesc. Liviu Ciulei este pri
mul regizor care montează în Austra
lia, fiind încununat cu Premiul Criticii.
Sub conducerea sa, o trupă ro
mânească (Teatrul "Bulandra") dă,
pentru prima oară, reprezentaţii în
S.U.A., într-un turneu de triumf cu O
scrisoare pierdută de Caragiale şi
Elisabeta 1 de Paul Foster.
Ileana Berlogea fixează reperele aces
tei creaţii remarcabile în dialogul cu
teatrul lumii, prezentând pe larg acti
vitatea regizorului în America, la
Arena Stage, unde este prezent, din

1 980, în toate stagiunile, ajutând ca
acest teatru să devină una dintre cele
mai bune instituţii americane, apoi ca
director la Guthrie Theater din Minne
apolis, care-I face pe cronicarul Mei
Gussov de la "New York Times" să
scrie: "Micului panteon de mari regi
zori contemporani trebuie să-i adău
găm numele lui Liviu Ci ulei. Împreună
cu Peter Brook şi Jerzy Grotowski,
acest regizor este un adevărat inova
tor în domeniul teatrului".
În atenţia l lenei Berlogea i ntră şi
rezenţa lui Ciulei pe afişele celor mai
importante teatre lirice din lume, la
Cardiff, Chicago, Florenţa, Covent
Garden, New York, Spoleto, unde
intră în competiţie cu mari regizori
de operă.
Câteva pagini emoţionante sunt
dedicate întoarcerii din exil a lui Liviu
Ciulei după decembrie '89, când,
celebrându-i revenirea acasă, tinerii
actori îl numesc pe a rtist "Visul şi
deşteptarea noastră"; ministrul
Culturii de atunci, Andrei Plesu, în
discursul său a spus: "Întoarcer'ea lui
Liviu Ciulei nu este a fiului risipitor,
fiii risipitori suntem noi, fiii lui".
Acest documentar se încheie cu un
epilog-declaraţie de d ragoste prin
care autoarea îşi exprimă admiraţia
pentru opera artistului: "El este cre
atorul cu literă mare, cel mai adevă
rat creator al artei spectacolului ( . . . )
Poate a fost nefericit pentru că toate
construcţiile lui sunt supuse eroziu
nii, dispărând o dată cu stingerea
luminilor, dar durerea lui a însemnat
şi înseamnă bucuria noastră".
l u d mila Patlanjoglu

Vlad Mugur
•

Seducătorul
upă lectura celor peste 250 de
pagini resimţim, o dată cu
autoarea, Florica lchim, ne
voia să ne exprimăm "o imensă re
cunoştinţă pentru orele minunate
trăite în preajma operei şi a făpturii
sale". Vlad Mugur, în dialogul său cu
Florica lchim, mărturiseşte despre
sine cu o sinceritate necrutătoare:
'
"Cred că nu sunt un orgolios, cred că
nu sunt un om rău, cred că nu sunt
deloc răzbunător, cred că am carac
ter, cred că sunt generos şi cred în
oameni. Cred c n am vointă, cred că
fac concesii d1n slăbiciune, nu din

D

peregr1n

oportunism, cred că n-am curajul să
transpun în artă tot ceea ce am
crezut, cred că mai am timp, cred că
n-am reuşit să-mi împlinesc cariera în
măsura în care şi-a împlinit-o cu un
singur spectacol - chiar cu un singur
spectacol - Tadeusz Kantor, cred că
am fost fericit în viaţă, cred că am o
nevastă pe care mi-a trimis-o mama,
cred că am fost cartofor, cred că a m
muncit mult, c ă am pierdut timp,
cred că am fost blestemat să fiu pere
grin, hai să zic un nomad, cred că nu
sunt un aventurier, decât foarte rar,
dar atunci decis, dovadă plecările
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(. .. ) Cred că am îmbătrânit, dar că
gândesc mai tânăr decât acum 25 de
ani". Vlad Mugur nu povesteşte, ci
retrăieşte. Desfăşurarea amintirilor
este eruptivă, cu ruperi spaţio-tem
porale, apropiindu-ne de o fiinţă
tumultuoasă, frenetică, dar si rafinată
şi se.n sibilă. Aceste confesi �ni pun în
mişcare o lume care ne prinde în
vraja ei şi la care participăm fascinaţi.
Eroii sunt figuri celebre din viaţa cul
turală, socială, politică: Carnii Pe
trescu, Nicolae Bălţăţeanu, Mihai Po
pescu, Aura Buzescu, Sică Alexan
drescu, Liviu Ciulei, Radu Beligan,
43
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de teatru

Ileana Predescu, Victor Rebengiuc,
Silvia Popovici, Gina Patrichi, Cons
tantin Rauţchi, George Constantin,
Cozorici, Brook, Strehler, Maxim
Berghianu, Bârlădeanu, Constan p
Crăciun, Nicolae Ceauşescu . . . In
compania lor, Vlad Mugur pare un
erou de roman. Astfel aflăm că ve
nirea pe lume i-a fost anunţată
bunicului său într-o şedinţă de
spiritism a discipolului lui Hasdeu,
unde i s-a spus că " va avea o fiică ce
va naşte un copil în care se va
reîncarna chiar el. Şi i s-a mai spus că,

La vorbă cu

VLAD
MUGUR ·

într-o altă existenţă, a fost un bandit
din Italia, care şi-a omorît soţia, apoi
un scriitor din Pleiade, pe n u me
Agrippa d'Aubigne. Deci, copilul fiind
eu, înseamnă că în mine s-au reîncar
nat un bandit din Italia, care şi-a
omorît soţia, scriitorul Agrippa din
Pleiade şi bunicul meu". Regizorul
face parte dintr-o familie de artişti şi
intelectuali Huştri în cultura română.
Constantin Grigoriu, bunicul dinspre
mamă, a înfiinţat Opereta Română,
iar Gheorghe Demetrescu Mugur,
bunicul după tată, a fost profesorul
regelui Carol al 1 1-lea, directorul
Fundaţiilor Regale şi al Radiodifu
ziunii Române. Vlad Mugur şi cei
apropiaţi lui s-au confruntat cu extre
mele crâncene ale istoriei. Au cunos
cut frica "nu numai cea camusiană,
care se trage din burtă, ci frica de a
nu fi auzit chiar când nu spui nimic,

�
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frica de încarcerare, frica de a nu-ti
pierde viaţa". Din biografia sa face
parte şi drama exilului. Dezgustat de
atmosfera timpului, terorizat de fai
moasele Teze din iulie 1 97 1 , ale Ple
narei C.C. a P.C.R., cu efecte drama
tice asupra culturii române, pă
răseşte ţara şi pleacă în Italia. Di
ficultăţile adaptării au fost tragice.
Cercul elitelor, care-I primise cu
entuziasm atunci când venise în
turneu cu spectacole montate în
România, acum îl priveşte cu rezerve.
Se izbeşte de ipocrizia Occidentului,
indiferent la evenimentele reproba
bile care se petreceau dincolo de
Cortina de fier. E obligat să supra
vieţuiască printre cărţi, în vreme ce
soţia sa, Magda Stief, calcă rufe într-o
lavanderie. Singura speranţă îi ră
mâne "biserica din vecinătate, Santa
Maria Novella, unde mă rugam şi
aruncam ultima liră". Artistul evocă
acel timp al disperării, fără resenti
mente, cu o înţeleaptă împăcare cu
sine: "Ei nu au înţeles că Ceauşescu
este un monstru decât în ultimii ani.
Am luptat ca să-mi câştig dreptul de
a profesa ca regizor, am ştiut ce este
suferinţa". Vlad Mugur a înţeles că
acoperirea cu adevăr, în viaţă şi pe
scenă, cere curaj şi sacrificiu. De
fiecare dată, când este opresat de
vremuri tulburi, încearcă să reziste
prin artă. în momente confuze şi vio
lente, utopia unităţii dintre om şi
lume, prin cultură şi teatru, este, pen
tru artist, o speranţă. Mărturisirile
sale ne redau atmosfera unor spaţii
ale spiritualităţii, al căror constructor
a fost: Nationalul din Craiova, unde
este rep a rtizat după absolvirea
Institutului, împreună cu o parte a
Promoţiei de aur; Naţionalul din Cluj,
al cărui animator a fost între anii 1 964
şi 1 969; perioada fertilă dintre anii
1 982 şi 1 987, când conduce, la
MUnchen, un teatru subvenţionat de
stat şi are posibilitatea să l ucreze cu o
echipă permanentă; directoratul de
la Teatrul Giuleşti, după 1 989, ce a
însemnat o nouă epocă în viaţa aces
tei instituţii, căreia regizorul îi
schimbă numele în Odeon; mo
mentele de strălucire, prin prezenţa
şi spectacolele sale, ale Teatrului
Maghiar din Cluj, Teatrului Tine
retului din Piatra Neamţ şi, din nou,
Teatrul Naţional din Craiova.
Vlad Mugur şi Florica lchim ne invită,
pentru prima dată, în laboratorul
unor spectacole antologice, care au
schimbat faţa teatrului românesc,
multe dintre ele, de rezonanţă inter
naţională: Caligula, Visul unei nopţi
de vară, lfigenia în A u lis, Minci
nosul, Slugă la doi stăpâni, Aşa este
(dacă vi se pare). Cel care a creat noi
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forme de artă teatrală, viziuni scenice
deschizătoare de drumuri oferă în
acest schimb de replici pasionant şi o
artă poetică a profesiunii de regizor,
o profesiune de elită, în concepţia sa,
cu o condiţie aspră. Sunt reflecţii
admirabile despre teatru, despre cul
tură, despre artă, dar şi despre
oameni, exprimate într-un rafinat stil
aforistic. "La vorbă cu Vlad Mugur" se
impune ca un document nepreţuit
de teatrologie, dar şi ca un document
uman. "Efemerul din clipă" are par
fum, sunt şi cancanuri, şi anecdote
care fac deliciul cititorului. Vlad
Mugur schiţează cu subtilă ironie şi o
comedie umană cu răfuieli, cabale,
laşităţi, invidii, intrigi ale acestor cinci
zeci de ani de teatru. El demistifică,
răstoarnă opinii constituite despre
oameni şi evenimente, relevă as
pecte mai puţin cunoscute tulburân
d u-ne clişeele, prej udecăţile, re
ţetele.
Pe de altă parte, sunt schiţate por
trete memorabile: "Doamna Aura
Buzescu era opusul lui Bălţăţeanu.
Era perfecţiunea. El era nonşa
lanţa . . . "; "Gina era o torţă. Se con
suma violent."
Ne captivează pagini încărcate de
tandreţe şi duioşie pentru fiinţe
iubite: Luiza Mugur, mama, căreia i-a
pus pe piept, înainte de a fi îngro
pată, textul cu Nunta lui Figaro, pen
tru "că aceasta preţuise mult specta
colul"; Magda Stief, soţia sa, "fata
bună şi frumoasă"; Aura Buzescu,
profesoara, "marele meu noroc"; Ca
mii Petrescu, prietenul, cu "râsul,
glumele, poveştile, considerentele .
lui, câteodată pline de subiectivi
tatea geniului".
Sentimentul, la sfârşitul lecturii aces
tui volum (publicat ca supliment al
revistei "Teatrul azi", cu sprijinul
Ministerului Culturii şi al Teatrului
Naţional din Craiova) este că am
existat mai aproape, cu gravitate,
umor şi melancolie, de o viaţă împli
nită, aureolată. Ne despărţim cu
emoţie de regizorul Vlad Mugur şi de
criticul Florica lchim, urmăriţi de
secvenţa ieşirii din scenă, regizată de
el însuşi în închipuire: " De curând,
mă-ntorceam plictisit, eu care nu mă
plictisesc niciodată, de la Salzburg
spre MUnchen. Acasă, m-am aruncat
în faţa televizorului. Pe ecran, câteva
perechi de tineri în d<;>liu dansau şi
cântau în coşciuge, se căsătoreau pe
morminte. Dacă tot mă-ntorc mereu,
poate mi-a fost dat să şi mor la
MUnchen. Ce frumos ar fi să mor,
căsătorindu-mă, dansând cu soţia
mea pe morminte".
Ludm i l a Patlanjoglu

Lucian B laga

Intenţii polemice

ercetată rar şi fragmentar, con
tribuţia lui Lucian Blaga în
domeniul teatrului nu a putut fi
evaluată real decât o dată cu ·înde
plinirea a cel puţin două condiţii: 1 .
dilatarea unghiului teatrologic în raza
căruia să intre, astfel, o activitate nu
întotdeauna importantă pentru figura
filozofului sau a artistului, şi 2. o bună
şi realistă situare în context doctrinar a
gândirii asupra domeniului teatral, nu
una dedusă din filozofia culturii şi a
stilului, pe care ni le-a lăsat moştenire
estetica sa generală. Pe de altă parte,
am avut mai des analize literare ale
dramaturgiei poetului şi foarte rar sau
deloc încercări de explicare prin pro
pria-i gândire "teatrală" nu atât, poate,
a originalităţii acestor texte, cât a opor
tunităţii lor şi a modului organic în care
s-au înscris în epocă.
Cartea de faţă ia act de aceste lipsuri şi
polemizează în subsidiar cu o con
cepţie trunchiată asupra implicării poe
tului în viaţa teatrului românesc în
primele decenii ale secolului XX.
lnsurgenţa atribuită lui Blaga vine să
contrazică imaginea unui filozof de
cabinet, care a meditat la datele na
tiunii sale profilate pe cerul mioritic, un
simbol aproape peiorativ. În cercetarea·
minuţioasa şi aplicată a Doinei Modola,
în persoana careia rigoarea universi
tarului e dubl ta d simţul nuanţelor
specific criticului dP teatru, descoperim
o nouă imag1n il convieţuirii lui Blaga
cu teatrul
Ctlr 1 a practicat sau pe
care a înc r , t 1 1 xplice de la dis
tanţa ob1 tiv, a t r ticianului. Dintr-o
activitatE' JUrn.lh\tl , puţin cunoscută
şi din expt·ri n dir tă inventariată în
Hronicul vclr r 1 r.... utoarea deduce

C

un adevărat militantism promodern şi
proeuropean al scriitorului, în anii când
pe continent izbucneşte strigătul
expresionismului. Legăturile ştiute cu
cultura germană îl fac şi mai apropiat
de acest mediul, în care predilecţia
pentru esenţă şi stil impune o nouă
directie artelor. Îi sunt atribuite, astfel,
auto rului lui Zamolxe afinităti cu
teatrul modern, ale cărui secrete le
învaţă de la Strindberg, Wedekind,
Leonid Andreev, mai apoi Pirandello.
De aici la avangardă nu mai e decât un
pas, pe care, în filiaţie directă cu teza
despre "Teatrul şi dublul său" a lui
Anton in Artaud, Blaga îl şi face.
Ce însemna acest efort de sincronizare
într-o Românie tradiţionalistă e uşor
de imaginat. Cert este că, aşa cum
detaliază autoarea, printr-o analiză de
istoric teatral, Lucian Blaga se numără
printre cei câţiva consecvenţi sus
ţinători ai emancipării teatrului româ
nesc, mai ales între 1 920 si 1 926, când
scrie, printre puţinii, despre succesele
spectacolelor regizate la Naţional de
Karlheinz Martin, elev al lui Reinhardt.
Bătălia pe care o dă cronicarul se referă
însă nu doar la noua viziune asupra
spectacolului teatral în epoca cine
matografului şi a baletelor ruseşti, ci şi
la dramaturgia românească destinată
noului tip de teatru, la repertoriul
national si la traducerile "alese cu
su perioar� pricepere". În această
ordine de idei e semnalată şi apre
cierea la adresa perenităţii operei lui
Caragiale, a "epocii lui Caţavencu",
cum spune Blaga, probabil în virtutea
unui "cult al strămosilor", propriu
românilor. În această d iscuţie asupra
repertoriului autoarea integrează cu
mare finete si adecvare creatia dra
matică a l � i B laga, atât de controver
satele sale piese, rezervând un loc
însemnat comentării a ceea ce
numeşte "forma misterială" (de la mis
ter) nonaristotelică pe care Blaga o
introduce în teatrul românesc. Se
sizăm, şi aici, o intenţie polemică
implicită la adresa modului superficial
de a expedia piesele blagiene în zona
neteatralităţii prin calificativul "poe
tic", pentru mulţi sinonim cu plictisitor.
Partea a doua a lucrării are un caracter
mai pronunţat teoretic, propunându-şi
să analizeze concepţia "teatrologică" a
filozofului Blaga, în contextul mai larg
al esteticii sale şi al teoriei culturii, ela
borată în celebra sa trilogie. Sunt ana
lizate însă acum unele dintre eseurile
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mai puţin cunoscute, din care este
dedusă viziunea modernă a creatoru
lui si atitudinea sa privind sincronismul
cult ural european. În lucrarea de doc
torat din 1 920, Cultură şi cunoaştere,
apoi în volumele Filozofia stilului,
Fenomenul originar, Feţele unui veac,
Ferestre colorate şi Daimonion, Blaga

urmăreşte cu consecvenţă legitimarea
teoretică a fenomenului artistic mo
dern, de avangardă. În virtutea legii
progresului şi a mutaţiilor din mentali
tatea omului contemporan, arta evoluează într-o direcţie considerată de el
importantă, a umbrelor transcenden
tale, a misterelor şi a spiritualităţii.
Pe terenul psihanalizei moderne nici
teatrul nu poate încremeni în vetuste
scheme tradiţionaliste, mimetice. Poesis
trebuie să ia locul lui mimesis şi în dra
maturgie. Urmărirea referirilor la
teatru în eseurile citate scoate la iveală
un inventar de probleme de mare
interes actual, de la teoria "paralelis
mului istoric", care explică o anumită
constantă a vocabularului formal în
domeni i diferite, autonome ale artei, la
reflecţiile asupra tragediei greceşti,
care-I făcea pe Blaga să conceapă
dionisiacul ca pe o "manifestare a
voinţei de putere", de la concepţia
despre mit la misterul dramatic ca
modalitate de a introduce sacrul în
istorie, la Noul stil şi la teatrul nou, con
trapus în special teatrului romantic,
naturalist. Autoarea nu insistă asupra
determinărilor naţionale specifice în
cazul multora dintre categoriile pome
nite, probabil agasată de exaltările de
care a avut parte comentarea acestei
părţi a concepţiei blagiene, nu o dată
cu intenţia de a se abate atenţia de la
ideile incomode ale filozofului "idealist".
Şi mai valoroase sunt paginile care
comentează dramaturgia celui ce se
declarase admirator al lui Strindberg şi
în care judecăţile critice ale autoarei
devin nu o dată absolute şi apologe
tice: "�laga este cel mai mare inovator
de forme din teatrul românesc până la
Eugen Ionescu, pe care nu numai că îl
anticipă dar şi îl influenţează prin pro
pria sa pildă, prin autenticitate şi
îndrăzneală". Avem, iată, formularea
insurgenţei la care se referă titlul aces
tui consistent volum, atitudine care o
molipseşte nu rareori şi pe pătimaşa
lui autoare. Cititorului îi va fi cu atât
mai greu să-şi păstreze detaşarea.
Doina Papp
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a Reşiţa, pe scena Casei de
Cultură a Sindicatelor (director,
prof. Horaţiu Vornica), a avut loc
o nouă ediţie a Festivalului-concurs
pentru elevi "AM-FI-TEATRU", care a
reunit cele mai valoroase trupe din
liceele şi şcolile generale ale judeţului.
Integrat într-un mai amplu program
cultural, cu genericul "Reşiţa - 7 zile, 7
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arte", festivalul a adus pe scenă frag
mente de spectacole după texte cele
bre de Caragiale, Shakespeare, Moliere
etc., prezentate în limbile română,
engleză, franceză şi germană, ca şi
unele momente de "teatru scurt",
scrise chiar de către participanţi. Spre
cinstea lor, Liceul teoretic 3 şi Liceul
"Traian Lalescu" din Resita
' se află
mereu în "topul" valoric, de la o ediţie
la alta. Liceul "Diaconovici Tietz" a
venit în concurs cu trei spectacole în
limba germană. Impresionant a fost şi
efortul trupelor unor şcoli şi licee din
Oraviţa, Caransebeş, Bocşa care, graţie
pasiunii pentru teatru a unor profesori
şi părinţi, au putut evolua în festival
chiar dacă aceasta a presupus şi chel
ţuieli din buzunarul propriu... Juriul,
din care au făcut parte reprezentanţi ai
Inspectoratului pentru cultură, ai

ntr-o vreme când lumea se de
lectează aproape exclusiv cu lectu
ra jurnalelor, cine scrie literatură şi
vrea să mai fie si citit face ca Tudor
Octavian care, î n "Naţional", publică
un articol pe zi în rubrica "Scriitor la
ziar". Astfel stând lucrurile cu proza,
credeţi că mai au oamenii timp şi dis
poziţie să se ocupe, în zilele noastre, cu
poezia? Dar, culme a sensibilităţii şi a
detaşării de context, cu poezia con
temporană (atât de... postmodernă)?
Ei bine, da. Ştiu măcar o persoană care,
pe deasupra, recită poezii şi în public,
într-un cadru teatral pe care singură şi-1
pregăteşte, de fiecare dată: actriţa
Silvia Codreanu, devenită, cu aceste
ocazii, şi regizor, selecţioner şi "drama
tizator" de te?<te. Foarte nobilă îndelet
nicire (fără nici o ironie), cu dublă con
secinţă: pe de o parte, se presupune că
interpreta doreşte să îşi pună în va
loare calităţile; pe de altă parte, prin
scenariul realizat, ea promovează au
tori de versuri care, dată fiind natura
genului literar, nu ajung, în mod obiş
nuit, pe o scenă de teatru.
Totuşi, oricât este Silvia Codreanu de
talentată şi de dornică să arate acest
lucru, entuziasmul ei nu poate suplini
absenţa unui director de scenă profe46
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mass-media, precum şi Mălina Petre,
directoarea teatrului reşiţean, şi-a oprit
aprecierile favorabile asupra formaţiei
teatrale "Bodri" de la Liceul "Traian
Lalescu", care a încântat prin reprezen
taţia de teatru-dans inspirată din tex
tele Ora şi Lecţia de Eugen Ionescu şi
Controlorul de Jacques Prevert. Evolu
ţia cea mai spectaculoasă a aparţinut
micuţei Crina Munteanu, elevă în clasa
a VIl-a de la Şcoala generală Nr. 7 din
Reşiţa, care a surprins asistenţa prin
dezinvoltura şi umorul cu care a inter
pretat rolul titular din Burghezul gen
tilom (în travesti). Reuşita festivalului
se adaugă succeselor unor manifestări
similare din Bucureşti, Focşani şi alte
oraşe, sporind şansele revitalizării
"teatrului şcolar", cândva atât de pu
ternic şi de larg răspândit.
Ion Parhon

altema tiv

Buzunarul
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sionist. Am convingerea că el ar fi elimi
nat multe dintre stângăciile pe care
le-am observat în producţia de la
Teatrul Act, Ziua mâniei (realizată cu
sprijinul Fundaţiei ProHelvetia), după
versurile a douăzeci si trei de poete ro
mâne contemporane. în primul rând,
mi-aş fi dorit să văd chiar un spectacol
(aşa cum, cel puţin, este prezentat pe
afiş), şi nu un montaj literar. Sau poate
că actriţa a dorit să ne ofere doar o
seară de poezie. Mă îndoiesc, jude
când, de exemplu, după dovezile că ea
ţinteşte spre un teatru ritual: în foaier
ne întâmpină trei purtători de veş
minte călugăreşti negre, cu . glugă,
care, în prima parte a spectacolului,
păşesc în jurul actriţei, purtând lumâ
nări în mâini. Actriţa este agăţată - i se
vede doar capul - într-un fel de buzu
nar croit în pânza pictată reprezen
tând un perete de cărămidă - singurul
decor. De ce? Aşa cum spune una din
tre poezii (sper că am reţinut bine),
eroina e lipită de zid, în aşteptarea lui
Dumnezeu. Tot acolo, în final, pare
răstignită. Alături de zid (după ce, în
prealabil, ieşise din el), chircită de du
rere sau de neputinţă, ori pur şi simplu
aşezată la poalele lui, Silvia Codreanu
schimbă, pe rând, suferinţele/bucuriile
https://biblioteca-digitala.ro
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diverselor personaje feminine. Spu
ne/interpretează un poem (am remar
cat că, uneori, recitând, nu prea folo
seşte punctul şi nici virgula), lumina se . l
stinge, se reaprinde, şi urmează altul
etc. Fragmentarea este intenţionată?
Mai degrabă mi s-a părut că regizoarea
nu a ştiut să lege ipostazele femeilor
întrupate de actriţă, în alt chip decât
"lipindu-le" una de alta (nu la legătura
de idei mă refer, ea există, ci la relaţia
de tip teatral între situaţii). Din păcate,
doar de vreo două ori Silvia Cod rea nu
se depărtează de pânza-perete, aflată
în fundalul scenei, şi se apropie şi de
public, umplând întreg spaţiul avut la
dispoziţie: ca să se "îmbăieze" într-o lu
mină albastră, de reflector, si
' (momen
tul cel mai agreabil) ca să ofere flori
spectatorilor, pe nişte versuri asemă
nătoare cu replicile Ofeliei smintite.
De ce simt actorii nevoia să se facă
propriii lor stăpâni e o altă discuţie. Eu
continuu să cred că, de tele mai multe
ori, nu sunt inspiraţi deloc: unei mon
tări, pentru a fi teatrală şi pentru a mai
şi interesa, îi trebuie un ochi lucid, din
exteriorul problemei, a cărui privire să
fie formată ca să se uite, într-un anume
fel, la spectacolul în proces de matu
rizare şi să-I ajute să crească.
M.H.

Cum se fabrică
D

e puţin timp, Fundaţia Cultu
rald TOACA, înfiinţată în 1 996
d r gizoarea Nona Ciobanu
împreun cu actorul şi scenograful
lulian Balţatescu, are un sediu: fosta
casă Eliad, o clădire din secolul 1 9, cu
izul capitalei antebelice. Locul a fost
restaurat (datorită programului "Fru
mosul Bucureşti" aparţinând Na
ţiunilor Unite) şi transformat într-un
Studio de Artă Contemporană cu sală
"de teatru şi dans, spaţii pentru semi
narii, conferinţe şi ateliere de creaţie,
pentru expoziţii, concerte, prezentări
video, spaţii pentru repetiţii, cafenea
şi restaurant" (din broşura care
prezintă proiectele fundaţiei). Deşi o
asemenea alăturare de facilităti' sună
oarecum năucitor, ele chiar există.
Le-am văzut cu ochii mei. Am făcut şi
un tur al casei, la inaugurare, şi, din
cameră în cameră, am intrat practic
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dintr-o expoziţie într-alta: pictură "Cai
verzi pe pereţi" (la propriu, pereţii
erau acoperiţi, cu pensula, de cai
verzi), ţevăraie (pardon, instalaţie)
"Stare de spirit", sticlă, fotografie " 1 8
fotografii". T n programul deschiderii
oficiale (îl menţionez în întregime
pentru a completa enumerarea de
posibilităţi pentru "găzduire artistică"
pe care sediul fundaţiei le are), au exis
tat şi un concert de etno-jazz, susţinut
de Hari Tavitian şi "Orient Express", un
altul de "muzică - fusion" şi o pre
zentare de modă, acompaniată de
muzică live. Nu în ultimul rând, spec
tacolul Toscana, de Vladimir Holan (aş
îndrăzni să corectez: după acest autor,
"fără îndoială, cel mai mare poet ceh",
după cum ni se spune în fluturaşul
caiet-program), regizat de Nona
Ciobanu. Ce se petrece pe scenă (de
fapt, în "studio-ul de teatru") nu poate
fi prins într-un fir epic, pentru că textul
este compus mai curând din metafore
şi din stări de spirit, decât din fapte
povesti bile. Dacă ar fi totuşi să relatez,
acţiunea se petrece într-un supermar
ket (sugestie a societăţii de consum).
Aici (nu numai aici, ci şi în memorie, în
amintire, în vis etc.) se ciocnesc sin
gurătăţile unor oameni, se desfăşoară
o poveste de dragoste şi încă alte
asemenea "întâmplări". Spectacolul
este mai puţin obişnuit în special
datorită caracterului său de pulsaţie a

ţia imaginii

Salahorii râsului
A

titudine prin excelenţă umană,
râsul constituie un mister, iar
teoriile, în ultimă instantă, se
dovedesc simple enunţuri apl icate
mecanic unui fenomen viu, dificil de
provocat. De aceea, profesioniştii râsu
lui - comicii nu se pot fabrica, ci doar
naşte d ruiţi cu har. Există, bineînţeles,
şi încăpaţânaţi care sfidează soarta şi
se ambiţion ază să trudească ·pe
ogorul umorulur cu o tenacitate ce sfi
dează r , ht, t , , sfârşind prin a-şi des
coperi şi cultiv un auditoriu fidel,
fanatic ch1 r . A f•stor sala hori ai râsului
pare a 1
d icat filmul lui Milos
Forman Omul din lună (SUA, 1 999),
inspirat d n 1t unui personaj real,
comicul An y ufman (1 949-1 984),
care, in n '70, r u�it să se impună în
lum d 1
1 ulUI american, apă
rând. m r t 1 ntr un sitcom celebru la

vremea respectivă, Taxi, evoluând
apoi, totdeauna imprevizibil, într-o
emisiune, Saturday Night Live, din care
avea să fie exclus în 1 982, ceea ce i-a
grăbit declanşarea bolii şi sfârşitul.
Cineastul ceh, perfect adaptat peste
ocean, realizează cu această ocazie un
adevărat zbor deasupra propriei filmo
grafii, captând încă o dată absurdul
existenţei. Alegându-şi-1 ca protago
nist pe Jim Carrey - personalitate artis
tică oscilantă, ce · alternează hazul
enorm şi umorul minor - Forman
descrie minuţios mărirea, decăderea,
dar mai ales idealizarea unui astfel de
prototip. Cel al artistului cu de-a sila,
provocator impenitent, capabil de
orice pentru a-şi demonstra statutul
de "comic".
Cazna de a se impune opiniei publice,
dar în primul rând unui impresar

conştiinţei, de înşiruire a unor împre
jurări şi nu a unor episoade. Aşa se jus
tifică, probabil, incoerenţa. Dar mai e
şi o altă explicaţie: modernitatea, care
mie mi-a părut "cu orice preţ", a pro
ducţiei. Nu m-a deranjat neapărat
amestecul de coregrafie (Laurenţia
Barbu) cu proiecţii video (doi pereţi şi
un ecran de pânză erau acoperiţi de
imagini ale produselor dintr-un maga
zin alimentar, filmate atât de aproape
încât deveneau suprarealiste), ci ală
turarea lor la jocul actorilor. Am avut
senzaţia că dilemele şi zbuciumul per
sonajelor deveneau artificiale şi ridi
cole în vecinătatea noilor mijloace
tehnice. Pe de altă parte, ori de câte
ori între actori (Şerban Pavlu, Anca
Androne, Liliana Gavrilescu, Ionuţ
Brancu, Laurenţia Barbu) se crea o
relaţie vie, ori de câte ori apucai, ca
spectator, să simţi o cât de mică
emoţie, reîncepeau mişcările fărâ
miţate, sacadate, nefireşti parcă, se
stingea lumina şi în jurul tău, pe zid,
apăreau iar cârnaţi, hălci de carne,
legume, fructe ş.a.m.d. Poate că asta
înseamnă "artă contemporană".
Atunci, de ce m-am simţit de parcă
urmăream procedura fabricării de
şuruburi ? E posibil ca şi asta să fi intrat
în calcul. Tn orice caz, abia aştept să
văd ce va fi mai departe cu trupa de
teatru şi cu Fundaţia TOACA.

M.H.

(Danny DeVito se va lăsa destul de
lesne convins!) şi unor realizatori de
spectacole, respectiv emisiuni TV,
generează o adevărată forţă de se
ducţie prin chiar exemplarul prost
gust cultivat metodic, până la satu
rarea de sine si necesitatea inventării
unor identităti alternative. Cu lucidi
tate, eroul îşi ia în calcul până şi eşecul,
transformându-1 în victorie.
Această contrafacere a spiritului ludic
autentic antrenează o bizară con
vertire a valorilor la un simulacru ce-si
autoprocură energia, perpetuându-se.
In absentia. In memoriam. Dar dacă
Forman a decis să aureoleze figura
temerarului prin înduioşătorul truc al
filmuleţului în film ce-l propulsează în
galeria personajelor sale memorabile,
acest lucru nu poate fi valabil pentru
toţi veleitarii mediatici ai momentului.
Omul din lună invită la reflecţie asupra
manipulării. Posibilă chiar şi prin râs.
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Scrisori din

sankt-Petersburg 010

a eveniment teatral al lunii
aprilie la Sankt-Petersburg
poate fi citată a 11-a ediţie a
Festivalului Internaţional al Teatrelor
de Limbă Rusă, desfăşurat în sălile
Teatrului Baltiiski Dom. Ţări partici
pante: Gruzia, Belarus, Kirghistan,
Estonia, Lituania, Ucraina, Letonia,
Armenia şi Moldova. Montarea Tea
trului Dramatic Rus "A. P. Cehov" din
Chişinău a fost ăgreată de spectatorii
petersburghezi, chiar dacă în ea se
citea sărăcia mijloacelor financiare
ale teatrului, prin "transparenţa " cos
tumelor şi decorul cam improvizat.
Un cunoscut text de Goldoni (Slugă
la doi stăpâni), în regia lui Viaceslav
Madin, le-a oferit însă un adevărat
maraton interpretativ în stil latin,
ceea ce rareori am văzut în jocul
actorilor ruşi. Cu excepţia celor de la
Teatrul Lensoviet, unde, în excelenta
montare a lui Ghenadi Troktianeţki,
am văzut Bolnavul închipuit - fer
mecător - în care spiritul autorului
francez fusese "ancorat" în Stani
slavski. Şi, pentru că ne aflăm în zona
Teatrului Baltiiski Dom, aici am con
statat că şi ruşii pot greşi cu propria
dramaturgie. Revizorul lui Gogol a
devenit marioneta Anton Antonovici,
încă din debutul spectacolului, când
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scrie singur "buclucaşa scrisoare".
Neinteresant. Regizorul spectacolu
lui a servit desertul înaintea supei şi
i-a făcut pe consumatori să renunţe a
se înfrupta din bucatele alese ale pie
sei... Doar cadrul scenografic al lui
Alexandr Slavin a meritat banii
ospăţului. Tot în aprilie am văzut, la
Teatrul Mare de Dramă, un spectacol
cu piesa Boris Godunov de A. S.
Puşkin,· extrem de exotic: toată
atmosfera secolului cumplit a fost
adusă în jocul, muzica şi costumele
actorilor. Un spectacol greu de ur
mărit, greu de ascultat, grandios prin
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mesaj şi foarte rusesc, aducând pe
scenă, în majoritate, actori cu state
vechi, sau, cum îi n u mesc rusii,
"actori-piese-de-muzeu", binecun os
cute nume ale teatrului şi filmului
rus: Suiski - A. Romanţov, Pimen Kirill Lavrov, Godunov - V. lvcenko
(regia: lvan Staviski).
A douăsprezecea noapte de Shake
speare, la Teatrul Tineretului "Na
Fontanke", în regia lui Vladimir
Tumanov, se vrea a fi o clovniadă
excepţională, care, de altfel, prinde
bine la public. Ceea ce mi s-a părut
interesant este faptul că la această
comedie, care se poate juca fără prea
multe artificii regizorale, în varianta
ei rusă nu se prea râde la situaţiile
create de autor sau la jocurile de
cuvinte (care, de altfel, îşi pierd din
farmec). Atunci actorii se salvează
cum pot ... prin gaguri, căci au o
şcoală bună în spate şi ştiu bine unde
si la ce "ne râdem" noi.
U n teatru despre care n-am vorbit
deloc până acum este "Russkaia
Antrepriza", o odăiţă cochetă ce
poartă numele lui Andrei Mironov
(cunoscut actor de teatru şi film). O
scară lungă de câţiva metri, unde
încap pe un rând zece spectatori, şi o
scenă italiană de numai 6x6 metri.
Aici am văzut două spectacole: Pa
siune pentru Vertinski şi Prizonier în
nimicitoare fantezii. Primul este un
musical regizat de regretatul actor
moscovit Rudolf Furmanov, cu texte
din poezia rusă şi pe muzica lui
Alexandr Vertinski (cândva, vedetă a
m uzicii uşoare ruse interbelice).
Vocea Actriţei - Tatiana Kabanova. Al
doilea, pe un text făcut de unul din-

tre actorii spectacolului (Efin Ka
meneţki), pe motive din opera lui
Dostoievski, aduce ca element nou şi
foarte interesant tocmai jocul într-un
spaţiu atât de mic, dar deloc inco
mod, unde montările au mare priză
la public. În luna mai, sezonul teatral
este mai bogat ca niciodată, pentru
că toate teatrele se grăbesc: mai este
puţin şi vine iunie, când se închide
stagiu nea...
În această perioadă, Malîi Teatr a avut
o nouă premieră în regia lui Lev
Dodin şi scenografia l u i David
Barovski: Molly Sweeney de Brian
Friel. Spectacol ce nu pare a fi "un
Dodin", căci iese total din stilul regi
zorului şi chiar al teatrului rus: trei
actori, prezenţi mereu în scenă,
susţin, pe toată perioada montării,
câte un monolog ce reprezintă de
fapt o povestire: istoria frumoasei
Molly, care a orbit. Un spectacol în
care există doar o singură melodie,
cea a vocilor actorilor ce rostesc tex
tul cu o dicţiune dusă la desăvârşire.
Meritoriu este faptul că regizorul a
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conceput spectacolul în mod "audi
tiv", adică în aşa fel încât să poată fi
înţeles şi de spectatorii nevăzători,
cele trei monologuri-povestiri fiind
extrem de bine nuanţate prin măies
tria vorbirii scenice.
Claustrofobia este un spectacol deja
celebru al lui Dodin, văzut pe multe
scene ale lumii. Regizorul a lucrat cu
actori foarte tineri, exploatându-le
toate calităţile motrice şi vocale într-o
unitate stilistică specifică teatrului
dans, foarte modern şi gustat de con
temporani. "Vârful" Claustrofobiei
este un monolog în care performanţa
actriţei constă în "orchestrarea"
cuvintelor până la confu ndare cu
muzica. Spectacolul se menţine
mereu proaspăt şi, cu siguranţă, se va
juca încă mulţi ani cu tot atâta suc
ces.
Cevengur, după romanul lui Andrei
Platonov ("o piesă de Lev Dodin şi
Oleg Senatov"), este o producţie
iubită de spectatorii ruşi tocmai pen
tru problematica existenţială a textu
lui. Spectacolul are nuanţa tristă a

pământului secătuit ce nu poate rodi
decât o lume nebună şi total de
neînţeles... O antiutopie tragică, de
fapt.
În fine, se poate numi film - sau, mai
frumos, film-vivant Piesa fără titlu
a lui A. P. Cehov, în care Dodin şi
scenograful său, Alexei Arai-Kosiţa,
au construit un adevărat platou de
filmare: o casă cu pridvor, etaj, cu
pod, plajă şi piscină. Există orchestra
şi corul actorilor, există acţiune multi
plicată pe diferite planuri; actorii
înoată, beau, fac duş, sau cinează,
suferă şi iubesc. Totul, într-o avalanşă
de emoţie ce te copleşeşte şi te intro
duce în lumea lui Cehov, în lumea
teatrului rus, care, la el acasă, are
aerul atât de fierbinte şi atât de greu
de înţeles în alte părţi. Platonov Serghei Kurisev, cu o carismă sen
zuală perfect adecvată personajului 
construieşte un rol memorabil, ce
poate fi considerat un model al
desăvârşirii actoriceşti.
-

Alexa n d ru Bourea n u

grăit-a Foreman

oltaire ne spune în Candide că
eroul său, profesorul Pangloss,
preda metafizico-teologo-cos
mo-nigologia. Richard Foreman, per
sonalitate frapantă a scenei newyor
keze off-Broadway, a . inventat teatrul
ontologico-isteric. De Pangloss râdem
de aproape trei sute de ani, pe Foreman
îl admirăm de treizeci. Avem şi de ce:
autor, teoretician, regizor, deţinător al
foarte importantei burse Mc. Arthur,
Foreman ne face să ne simtim mereu
mai deştepţi încă din 1 968. Metoda lui
constă în a aborda o temă înalt-intelec
tuală prin mijloace preponderent sen
zoriale. În stagiunea 1 999/2000 a sedus
din nou New York-ul, adică acea parte a
lui care contează, montând propria lui
piesă despre Nietzsche la centrul cultu
ral al bisericii St. Mark din cartierul East
Village. Bad Boy Nietzsche! ("Răul de
Nietzsche!") reuşeşte să penetreze per
sonalitatea şi gândirea filosofului, fără
urmă de descriptivism sau de eseism,
preluând doar opt citate marginale din
scrierile lui (programul de sală le
menţionează) şi evitând cu tot dinadin
sul muzica lui Wagner sau a lui Mahler.
Spectacolul este constituit dintr-o suc
cesiune de scene tari, care transfi
gureaZă în momente teatrale evasi-per
fecte elemente semnificative din viaţa
şi gandirea lui Nietzsche. Se reia, în
diferite variante, faimoasa biciuire a
calului din piaţa din Torino, eveniment

real care declanşează nebunia lui
Nietzsche, prin confruntarea brutală cu
cruzimea lumii. Acest episod este
inteligent legat de relaţia cu femeia
dominatrix Lou Andreas Salome. Se uti
lizează oportun, în acest scop, fotogra
fia de epocă cu biciuirea fictivă a
filosofului şi a prietenului rival Paul Ree
de către femeia care s-a vrut fatală. Filo
soful (interpretat de talentatul şi inteli
gentul Gary Wilmes) se confruntă cu
brutalitatea fizică (Omul crud - Kevin
Hu�ley), cu feminitatea neîndurătoare
(Femeia Frumoasă - Juliana Francis) şi
cu refuzul tinerei generaţii de a-1
înţelege şi urma (Copilul - Sarah Louise
Lilley). Jocuri de cuvinte ca jewels/Jews
arată cum antisemitismul prezumat al
lui Nietzsche a apărut ca rezultat al unei
erori (voite) de interpretare. Aspectul
ontologic se vede în profunzimea inte
lectuală a abordării, iar cel isteric, în sen
zorialitatea seducătoare a montării.
Fiecare scenă este construită ca un ele
ment dramatic auto-consistent, cu
expoziţie, creştere şi explozie vizual-so
noră. Imagini pregnante, scenografie
de o aleasă fantezie, ambient sonor
percutant, toate sunt integrate într-o
evoluţie perfect controlată ritmic. Teh
nica teatrală strânsă şi polifonică amin
teşte de cea a londonezului Theâtre de
Complicite. Dacă fiecare scenă este
excelent lucrată, ansamblul nu se con
stituie într-un discurs teatral cu o traiechttps://biblioteca-digitala.ro

torie clară, bine articulată retoric,
rămânând mai curând o înşiruire de
episoade asamblate după principiul
deal-vale. Grija pentru expresivitate
este maximă în zona detaliilor şocante
ale montării. Penisul lui Gary Wilmes,
expus uneori vederii, nu se constituie,
cum se întâmplă de-atâtea ori în teatru,
într-un obiect suplimentar de recuzită,
ci "joacă" el însuşi, convingător, fragili
tatea virilităţii. Să mă descoperi e uşor,
spune Nietzsche, dar inutil, dacă nu mă
găseşti. Oricum, cel mai greu este să mă
pierzi. Un asemenea spectacol dă şansa
parcurgerii ciclului complet al înţe
legerii, de la descoperire la pierdere.
Adrian Mihalache
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E§3

Două · academii
cadem ia Naţională "Santa
Cecilia" din Roma, templu al
m uzicii universale, a oferit
pentru prima dată unul dintre
altarele sale - Sala de Concerte a
Conservatorului - pentru realizarea
unui spectacol de balet, muzică şi
poezie la care au participat actori,
stele ale baletului şi elevii unui alt
"templu" al artei italiene - Academia
Naţională de Balet. Evenimentul are
o semnificaţie deosebită, căci, de la
înfiinţarea sa în secolul XVI, "Santa
Cecilia" a găzduit nenumăraţi muzi
cieni - orchestre, coruri, solişti, diri
jori -, dar niciodată balerini. În pragul
celui de-al treilea mileniu, această
prestigioasă şi elitară instituţie a
decis să reunească şi eforturile
reprezentanţilor Thaliei şi Terpsi
chorei, în dorinţa de a oferi publicului
un orizont mai vast şi mai proaspăt.
Programul Academiei Naţionale de
Balet a cuprins fragmente din ba
Ietele tradiţionale .
Coppelia,
Spărgătorul de nuci, Chopiniana ,
dansuri de caracter şi coregrafii ine
dite, concepute spre a pune în va
loare pregătirea tinerilor balerini. Un

A

moment culminant al spectacolului a
fost apariţia balerinului - vedetă, ita
lianul Raffaele Paganini, într-o emo
ţionantă interpretare a unui "solo"
din baletul Arlesiana de G. Bizet în
coregrafia lui Rudolf Nureyev. Cu
prezenţa sa, reputatul artist a dorit să
sublinieze continuitatea, importanţa

acestei manifestări. Om de teatru
eclectic, Raffaele Paganini a ţinut să
transmită un salut cititorilor revistei,
dedicându-le fotografia ce-l repre
zintă în recentul "remake" italian al
celebrului musical Şapte m i rese
pentru şapte fraţi.
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