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St~igc;»ii cen~;ari,i ' !fi

auto·cenzu.:ii
O~~:~~!!~$,~~ :l~~~;~;.;~I!~;:::~lf!!:;::;~~~;~,;;~;~;~:~
re
?

o mână de fier sau răcnetul comenzilor de regrupa a tenebrelor. Dar âutocenzurC1 Ne desparte
doar un deceniu .de zilele ei de g.lorie,încar!?, diqmoţjve d* preq~. yţ.j~, l!lH.Iţi diuFrec~j ce .~~In9~J~t;;\
niceau cu profesiile artistice îşi făcuseră reflexul de a punel.ln bemolla ch~ie, transformâlid p!ţul în
pană, ca să sune mai poetic, mai ~rhaic şi, totodată, mai inocenti Cen.z;ura 9.fost1~otuşj, un~tirr)ţ~lentţ
un adversar pe care trebuia să-I înfrunţi, folosind formele de luptă dintotdeauna: atacul direct,
învăluirea, viclenia; prefăcătoria; simularea candorii, legea probabil ităţilor, Cenzura a ascuţit spiritul
combativ al artiştilor şi i-a antrenat pentru războiul d.e gherilă.A utocenzL/ra a fost, însă, un duŞmar
perfid, care miza pe edulcorare, pe adormirea sau pe to<;itea şpirituJui cqmbativ, pe c~parea .ner;;·
voasă la compromis, pe tendinţele conformiste înnăscute sau dobândit€; duşmanul acesta nu se
mai afla în afara noastră, ci înăuntru, ca un virus !atenti enigmatic, care se activează când nu te
aştepţi şi fără să-ţi dai seama.
Aşa au apărut - mai ales în dramaturgie - limbajul fabulistic;>aluziv, convertirea concretului în
abstract, transformarea liniei drepte în linie curbă sau zig-zag; distilarea expresiei până la eterul
metaforei. Dramaturgia universală ne obişnuise cu titluri decise, tă iate îh .piatră: H~cuba, Medeeaî
El.ectra, Avarul, Jartuffe, ~izantro~yl, Haml~t, R~me~ . Ji JHliet~, Macbeth, N~ra, Peer Gynt,
Hedda Gabler, Unchiul Vanea, Pescăruşui,Trei surori, O scrisoare pierdută, O noaptefurtunoasă
etc. Dramaturgia.. Post9e1I5ă a . . venit.şu titluri . Q)et~.ţpric~1 oxi roorg.~ice~.·f bstrect~;8res~rni ~ocu! ;
vieţii şi al morţii în deşertul de cenUŞă, MielulturbtU, Proştii sub clf\r defunăi Tn cătltar~a si:msuJ t
lui pierdut, .Jpoc~i;zia bărbatutui. maţ~r' . .~treia ţea~~, ~~rQ!~ptul >e~.tă ~~.tut~j.av.<i~( ·Y~!i;za . s~ tl~f
turi, Noţiunea de fericire etc. Autocenzura împingea titlurile #>re lirism Şi~ metafora)'sprea bstra ctif
zare şi paraqox, yrmâpd nu să dezălttie, ci, dimpot ~iyă,ş.Ă îry.y~luiţ Ş~b\.~stul~prp9Jn m~f.i <:a 1 !deilţ. .
piesei, să aştearnă o barieră de ceaţă în faţa privirilor sc6rmonitoare;' să abată aten'ţfa, să ~i "tragă în
piept:' pe cE:)pzorh să sugereze că ar fi ,vorba despre altS.nM9 dţc:;~t e ~eY9fg~ ..R.y);>li<;J11UfRple~. ~~~~~~
de teatru tocmai fiindcă bănuia că înăuntru ar fi ... leopardut tJneori era}ăltebri, din păcate, nii. Se
isc:;ase qîntr7cere[ntre autori în a proiecta cât mai dţparţ7.în ţjQJP ~!. 1ţq ,~P.?ţiy.;pro9.!rmf}jca piE:)sej(.
în aşa fel încât să dispară pentru cenzură orice legătură directă, dar să fie bănuite, in schimb, de
către public toate legăturile indirecţe, posibile
··
seir
dizolva într-un abstract ireal, atemporal şi •a
adevărului, oscilaţia ~qhizofrenică între coryq,refşi
a.~um şi atunci, aici şi acoto le-a. daţdranjaturgilor · ·
ahum~alerteţe stilistică. Dar i-a Şi ob§sitjâcu l alc:;hi ist'.at;tra111 Şţc,n

~~~m~.
: că··· ·a început··•· să se.•. audă.. .vocea
.·.· · urH:Ji
. . aptorâe
· · · · ••·· ; te~(te 'd~Eim<ltlte c:l;lre~ 0!4 a
laţă, îhsă,
SE!O~U{ii, ci ,qi mpotrivă, s-acontppit cu vocea partidplui ..
epotâ! deâ(amăi:::Odjfă a haţi6nai-CQmUrlÎ$tTIUIUi, îh$jn•n· :iinrt•;•: r •:;. ·•ioi><itoc.ol nlnW\:ih·OC
· · . . ·. eşiţt
· aqţi-naJional, co~mopolit, sincron -·•· ce

atţă

o c,~hştiî'nţă lucidănu va lua in serios r:.r<>.:ic1'"''
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Dan Astilean·
'

"Imens

de

multă muncă"

Am av ut întotdea una convingerea că orice reprezentaţie
teatra l ă la care particip are în spate un timp şi un spaţiu de
graţie, în care se creează, cum spunea Aureliu Manea, "ene rgiile
spectaco lu lui", chiar dacă ele ajung, apoi, doar fulgurant la mine.
De aceea, ori de câte ori am posibilitatea de a mă strecura în
spate le co rtinei şi de a fi martor în lumea comedianţi l or, la
repetiţii, îmi pare că sunt puţin mai aproape de înţelesul ·
a devărat al teatrul ui. De data aceast a, pril ej ul mi-a fost oferit de
că tre acto ru l Da n A şti l ean, într-o d i m i neaţă de septembrie. Am
avut ace a stă d i scuţie în cab ina de la "B ul andra" a actoru lui, un
spaţiu care păstrează costume, obiecte personale şi de recuzită;
se mai păstrează în acel spaţi u , între m obil ele sărăcăcioase,
uzate, şi ceva din oboseala atâtor repetiţ i i frămân tate de ela~uri,
î n ce rcări, renuntă r i ...
E început de stagiune şi vă găsesc
repetând pentru reluarea spectacolului Hamlet. Vă mai amintiţi de
prima stagiune? Vă despart de acel
moment aproape douăzeci de ani.
Da, cam aşa ceva. Dar nu-mi amintesc cu prea mare plăcere de momentul acela. Terminasem Institutul
la Bucureşti şi eram programat să
ajung la Oradea. A fost primul an
când repartizarea s-a făcut pe ţară ,
fiind luaţi în discuţie şi absolvenţ i i de
la Târgu-Mureş; cu media mea,
puteam "prinde" foarte bine teatrul
din Oradea. S-au făcut ni şte mi ş
maşuri şi mi s-a spus că postul de la
Oradea nu mai există . Eu am refuzat
să aleg între Bacău , Bârlad, Botoşani
şi Baia Mare, aşa că am fost repartizat
din oficiu la Baia Mare. Deci, trei an i la
locul de muncă . Nu, chiar nu vreau
să-mi mai amintesc de ei. A fost, cred,
una dintre cele mai dezamăgitoare
experienţe profesionale. Şi era la
început!
Dar prima mare bucurie profesională?

Era 16 octombrie '89 şi nu aveam buletin de Bucureşti. Era concurs la "Bulandra", pe patru locuri. Eu, în studenţie, am avut colaborări la "Bulandra"...
... care nu au trecut neobservate.
Am vrut să mă prezint la concurs,
eram nehotărît, apoi am vorbit cu Ion
Besoiu - directorul de atunci al teatrului - ,care, probabil în virtutea ace-
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lor colaborări studenţeşti , mi-a spu s
tot ce poate face pentru mine este
să propun ă com isiei să m ă asculte. În
comisie erau Ileana Predescu, Rod ica
Tapalag ă, Valeri u Moisescu, Gheorghe D i nică, Victor Rebengi uc, Vi rgil
Ogă ş anu , Ma riana Mih uţ, C ă t ăl i na
Buzoian u, ş aptesprezec e oameni care
notau. Da r mai era şi Croito ru, "de la
Cap ital ă". Am dat proba, m-am prezentat cu ceva din Brecht şi din
Shakespeare - Mare Anton iu. Dup ă
ce am iesit din scenă , se auzea la difuzor: "Da.' dar nu are buletin de Bucureşt i". Au convenit să blocheze postul, am prim it detaşa re, am locu it
şa se lun i în cabină , a venit decembrie
'89...
că

Să

ne întoarcem la anii studenţie i.
Atunci s-a consolidat relaţia profesională cu Alexandru Darie? Eu am
impresia că marea durere a fost faptul că nu v-aţi continuat drumul
alături de el, şi nu aceea că nu aţ i
"prins" teatrul din Oradea.
A ş fi putut lucra alte câteva spectacole cu Ducu. Când am început să
colaborăm, el era în anul III, iar eu în
anul 1, la clasa lui Dem Rădulescu , si
am făcut un fragment din lvona,
principesa Burgundiei de Gombrowicz. Au mai fost si altele. Ne-am
reîntâlnit în '92, când Ducu a venit la
,;Bulandra"; făcuse la Comedie Visul
unei nopţi de vară , primit atât de
bine în Anglia, cu cronici elogioase.
Eu eram de doi ani şi ceva în teatru,
îmi doream enorm să fac un rol
important; şi a venit Mefisto, Ducu
oferindu-mi până la urmă rolul principal. Da r, din păcate , iarăşi e un
episod neplăcut în profesia mea.
Spectacolul a început cu Răzvan
Vasilescu şi pe la jumătatea repetiţiilo r s-a produs schimbarea, cu mine
în rolul principal. A fost neplăcut că
spectacolul fusese croit pentru Răz
van Vasilescu; eu am lucrat doar o
lună, nu am avut mai mult timp. Am
simţit cum totul a căzut pe mine şi nu
a fost deloc uşor.
Ce s-a văzut din sală a fost un lucru
făcut cu maturitate profesională, cu
multă forţă actoricească. "Pactul cu
diavolul" pe care eroul spectacolului îl încheie - pact cu o putere care
vrea să-I cuminţească pe artist- era
şi un comentariu la climatul social-

cu noi. Fără spectacolele lui, cine ştie
ce halebardier mai jucam.
La Julius Caesar, Ducu prinsese
,.cheag ", avea deja o echipă , făceam
parte din ea. Când am început, mi-a
spus: ,. ...Joci titlul piesei, dar nu rolul
principal"- şi a avut dreptate.

politic al României din '92, comentariu care transpărea clar din spectacol.
Eu cred că şi acum ar fi la fel de percutant.

V-a fost clar atunci acel comentariu
politic, aţi simţit că personajul vă
Cum repetaţi cu Alexandru Darie?
trimite către o astfel de atitudine?
Sincer să fiu, fără a folosi vorbe mari, Eu l-am văzut repetând cu o tenacimă "î ncălzeşte " ceea ce îmi spuneţi.
Nu am realizat atunci, totul s-a petrecut prea repede, într-o singură lună;
era primul rol principal la ,.Bulandra",
care nu este un teatru comod şi în
care nu se dobândeşte şi nu se duce
uşor un rol principal. E dur să pătrunzi şi este greu să fii acceptat. Atunci,
Ducu nu m-a putut ajuta foarte tare,
şi pentru el era debutul la ,.Bulandra".
Au fost greşite nişte proiecte de scenografie, spectacolul trebuia să arate
cu totul altfel, pe turnantă. N-a avut
timp să se ocupe şi de mine; într-un
fel, m-a lăsat în furtună. Şi aveam
parteneri, nu glumă: Victor Rebengiuc, Tora Vasilescu, Mariana Buruiană. Când s-a reluat spectacolul, în
stagiunea următoare, am început
să-mi ordonez lucrurile. Tin minte că ,
la început, aş fi făcut orice altceva,
numai să nu joc spectacolul. Încet,
încet, am început să-I descopăr, să
mi apropii personajul. Am avut parte ~
de cronici pe care nu le-aş dori fl
nimănui; după zece ani, privesc totul ~
cu detaşare, dar atunci m-au măcelărit. Exista atmosfera de ,.Bulandra", .2
existau cronicile, iar eu trebuia să vin
seara şi să joc spectacolul. După zece tate de speriat, aceeaşi scenă, o
an i, conştiinţa îmi spune că, din jumătate de zi, într-un iulie fierpartea mea, a fost un lucru onest, binte.
chiar dacă nu excepţional. Ultimele Se glumeşte mult, e o atmosferă desspectacole îşi găsiseră matca şi se tinsă şi i se reproşează că începe greu
jucau cu sala plină . Aveam 32 de ani, repetiţia, după o oră , o oră şi jumă
eram ambiţios şi-mi doream atât de tate, plină cu mici jocuri. Dar nimeni
mult să ajung să joc! Când am primit nu rezistă ca el, concentrat si atent, la
acel rol principal din Mefisto, am zis paisprezece ore de repetiţii .continue.
că-i ,.mănânc", că ,.rup pisica în două"
Revenind la Julius Caesar, Ducu îmi
şi lucrul acesta m-a costat destul de
pusese în spate, din nou, greutatea
mult. Cu un an înainte, jucasem la spectacolului; mă simţeam foarte
Liviu Ciulei în Visul unei nopţi de responsabil. Am făcut faţă şi unor
vară, un rol mic, plin de culoare,
eforturi fizice; m-am îngrăşat- să nu
minţim acum, la presă!- cu vreo şai
Omul din lună.
A urmat Andrei, din Trei surori, în sprezece kilograme, am stat ras în
regia aceluiaşi Alexandru Darie. Un cap vreo doi ani. Dar am înţeles şi ce
personaj pe care l-am iubit tare mult, înseamnă să ai premieră la Tokyo, la
aşa cum am iubit şi spectacolul, de
,.Giobe"; de aceea m-am simţit
altfel. Păcat că s-a jucat tare puţin . responsabil şi important.
Cred că, în viaţa unui actor, rareori
simţi că membrii unei trupe merg în
Şi Alexandru Darie, şi Adrian Enescu
aceeaşi direcţie ; atunci am avut senvorbeau cu aceeaşi căldură şi bucutimentul că, împreună, ne-am ridicat rie de premiera spectacolului.
un pic cu toţii. Şi acel milimetru de Sunt amintiri prea frumoase. Ei, dar
înălţare i-1 datorăm llenei Predescu,
cele şaisprezece kilograme luate
un model de generozitate. La repe- m-au împins în altceva, mi-au schimtiţii nu au fost scandaluri, nu au fost
bat genul. M-am îngrăşat responsabil
discordii. Acolo, generaţia noastră a şi cu mândrie- cu gândulla o perforfost pusă în valoare şi pentru acest mantă similară a lui Robert de Ni ro, al
lucru trebuie să-i multumim lui Ducu, căru{ fan sunt.
fiindcă a făcut spectacole importante Dar nu aţi lucrat doar la "Bulandra"

şi numai cu Du_
cu Darie. Aş vrea să
ne oprim şi la Ingeri în America de
Tony Kushner, în regia lui TheodorCristian Popescu. În opinia mea, nu
era un spectacol despre homosexuali, ci un spectacol despre
minorităţi: etnice, culturale, reli gioase, sexuale. Jucaţi acolo personajul Louis lronson- un american
evreu, gay, un om sfâşiat între

Ii

condiţia sa religioasă, preferinţele
erotice şi multele sale spaime, un
om care se găsea cu greutate printre
ceilalţi - pE!rsonaj creat cu mare
grijă, cu multe nuanţe şi cu o mare
economie de mijloace.
Îngeri... rămâne un episod plăcut;
m-a interesat foarte mult textul,
citisem piesa în '90-'91 , a vrut şi
Ducu să o regizeze. Am colaborat
excelent cu Cristian Popescu, la fel şi
cu echipa. A fost o experienţă nouă
pentru mine. Şi eu cred că nu era
vorba despre homosexuali, ci despre
oameni cu drame de acomodare în
societate, cu probleme de familie.
Dar vreau să vă mai povestesc şi un
alt moment foarte important din
cariera mea. În '97, Karin Bayer a făcut
audiţii la ,.Bulandra" - teatrul nostru
este în Uniunea Teatrelor Europeneşi aproape toţi actorii s-au prezentat.

Publicul românesc a putut să vadă
Visul unei nopţi de vară, regizat de
ea, cu actori provenind din diferite
ţări, spectacol vorbit în mai multe
limbi.
În martie '97, începusem cu Ducu
1794, jucam Ca miile Desmoulin. Prin
aprilie, am primit răspuns de la Karin
Bayer că m-a luat, pe un contract din
7
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iunie până în noiembrie, la Furtuna
de Shakespeare, cu actori de la
Piccolo Teatro şi Royal Shakespeare
Company. După douăsprezece zile
de atelier, m-a distribuit în Prospere,
nici mai mult, nici mai puţin. A fost o
experienţă importantă. Lucram pentru prima dată în străinătate, cu
parteneri de la teatre glorioase şi miam dat seama că nu are de ce să-mi
fie ruşine. Acele şapte luni petrecute
în Germania au fost capitale: am
învăţat să lucrez în alt mod, să fiu
extrem de disciplinat.
Spectacolul a avut stagiuni la Koln şi
la Hamburg, a deschis Festivalul UTE
de la Salonic, au fost două reprezentaţii şi la Bucureşti. M-a durut enorm,
enorm că o doamnă, într-o cronică în
care nu vorbea prea mult despre
spectacol, a spus, la sfârşit, că n-a fost
ca Furtuna lui Ciulei. Era în '97, după
aproape douăzeci de ani de la spec-

tacolullui Ci ulei- o montare poetică,
eu aşa o ţin minte. Spectacolul nostru era unul politic, era altceva.
Au şi cronicarii nostalgiile lor! Cât vă
apasă neînţelegerea publicului specializat, a criticii de teatru?
Nu m~ mai apasă. Vă rog să mă
credeţi, cronicile de la Hamlet nu
le-am citit şi n-o să le citesc. Şi eu, şi
Liviu Ciulei stim si lucrurile bune, si
pe cele neî;"pli~ite; am lucrat tr~i
luni şi jumătate cu domnia sa, zi de zi
îmi amintea diverse lucruri, îmi sugera ce tehnică să folosesc, ce gând,
voce, emoţie, care trebuie să se lege,
pentru a se ajunge la performanţă.
Performanţa aceasta, cât este meserie şi cât este intuiţie şi har artistic?
E multă meserie, nu mi-e ruşine să
spun. Dar când e făcută bine, nu poţi
fi decât mulţumit. Cred că e vorba,

puţin, şi despre har, însă şi despre
imens de multă muncă şi noroc.
Apoi, şansa de a te întâlni cu regizori
de care ai nevoie este punctul crucial
pentru actor. Eu am avut şansa asta,
am lucrat cu cei mai mari regizori din
ţară; e foarte important să-ţi ceară
cineva mult, să lucrezi într-o atmosferă de maxim profesionalism, chiar
dacă uneori e aspră. Aşa mi s-a
întâmplat la colaborările cu Liviu
Ci ulei, Vlad Mugur, Alexandru Darie.
V-aţi dorit să faceţi televiziune şi
film? Ce credeţi despre statutul de
vedetă?

Da, am făcut film şi voi mai face. Dar
nu credeţi că sunt prea multe astfel
de vedete? Aş vrea s-o citez pe Sanda
Manu, care a spus: " ...a fi vedetă,
astăzi, în România, este de prostgust".
Crenguţa Manea

Cu bancu'
m

neamţu',

pe

şi nemţoaica

usu',
românu'
nu sunt personajele vreunui banc la modă, ci protagoniştii
unui spectacol discret bulevardier. Lucru de
înţeles, dacă ne gândim că Teatrul "Nottara" este situat, cu mai multă sau mai puţină discreţie, pe un bulevard, numit Magheru. Cum în toate bancurile cu ruşi,
români şi nemţi (sau, după caz, americani) românu' e ăl
mai tare din parcare, mai dăştept, mai frunvos, mai
mănos, mai ortoman, cu oi mai multe si mai .cornute,
orice simpatizant peremist, cât de cât c~msecade, s-ar
aştepta ca şi românu' nostru de pe scenă să fie la fel.
Sau, şi mai mult decât atât. ,Ei bine, în specta,colul Cu
capu' de nicovală , Horaţiu Mălăele vede potrivit pentru rolul fierarului român pe ăl mai sfrijit, negricios şi
fricos dintre sfrijiţi, negricioşi şi fricoşi. Aşa că spectatorii cu apucături naţionaliste ahtiaţi după !melodia
"Noi suntem români" şi tributari convingerii că
românul autentic, neaoş, nu poate fi întru pat dlecât de
vreun Flqrin Piers\7• lat în spate, falnic c~•. bradul
carpatin şi isteţ ca un proverb, desigur, românesc, vor
fi chinuiţi de cele mai neaşteptate stări de ve1 .ij şi arit-

bulevard
Contrar aparenţelor, Horaţiu Mălăele nu-l urcă pe
român pe scenă cu scopul clasicului neguţător (dintr-un
alt banc) care îşi duce calul la târg pentru a-1 face de râs.
Cu puţină bunăvoinţă, remarcăm cum şi bietul fierar
neamţ (chit că are alură de Helmuth Kohl) se află sub
vremi şi chiar şi blestematul de fierar rus (caricatură a lui
Sta lin - sau a lui Mihalkov?) e un pârlit căruia istoria şi
viaţa i-au jucat feste. Autorul piesei, sârbu' Milos Nikolic,
zice că structura acestei comedii aminteşte, prin modul
cum se multiplică tema, de "Bolero"-ul franţuzului
Ravel. O fi, dar spectacolul lui Mălăele are structura unui
banc, cu ruşi, nemţi şi români: la început nu prea pricepem ce vor ăştia de la noi, apoi ne prindem că umorul
la români e nu doar porcos (target: şefe de angrou,
taximetrişti), ci şi absurd, de sorginte urmuziano-ionesciană (target: snobi cu ştaif). Abia la sfârşit, când chiar
am prins şpilul cu f ...-iul internaţional, de care nu scapă
nimeni, ne râdem, de-a valma, toţi, şefe de angrou,
taximetrişti, snobi cu ştaif. Ca la orice banc, niţel porcos,
niţel absurd, cu nemţi, ruşi şi români.
Carmen Bărbulescu

(:;)
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Victima une1 iubiri trădate:
secretarul literar
•

u ştiu dacă e bine că tocmai
eu m-am apucat de acest
reportaj -a nchetă: am fost secretar literar şi am rămas cu regretul
că mi-am pierdut ., poveştile" , adică
acele întâmplări - mai mult sau mai
puţin fericite - care au loc numai în
timpul repetiţiilor. Dacă nu ştii istoria
naşterii unui spectacol, cred că eşti
mai sărac. Dacă o ştii şi chiar ai participat (cu cât de puţin: corectarea
pronunţiei unui cuvânt, clarificarea
unei situaţii din scenă, îmbărbătarea
unui actor) activ la ea, e greu să te
detaşezi . Cum să mai judeci apoi limpede spectacolul?! Din această
dilemă eu încă nu pot ieşi. Dar asta
este o altă poveste.
Acum aş vrea să vorbesc despre presiunile la care este supus (dacă este
supus) secretarul literar, despre
menirea acestuia (dacă mai are vreuna) în teatru, despre ce poate face
un om cu vocaţie (dacă o are) dintr-o
funcţie pe care, se pare, nu o mai
respectă nimeni, despre pericolul ca
această profesie să dispară, poate
chiar din neglijenţa celor ce o practică (pentru că, în definitiv, omul
sfinţeşte locul, nu-i aşa?).
Sigur că salariile pentru o muncă
greu de definit (cel mai adesea secretarii literari sunt puşi să facă multe şi
de toate) sunt mici. Sigur că nu e
veselă postura de curier, de om care
transmite faxuri şi răspunde la telefon, decupează ziare şi orânduieşte
frumos tăieturi le în dosarul de presă ,
se ceartă cu fotoreporterul - rugat de
nenumărate ori să cuprindă în poze
şi picioarele, şi capetele actorilor, el,
încăpâţânat, continuând să dea
fotografii cu artişti .,ciungi" -, lipeşte
cronicile la avizier, scrie invitaţiile la
premieră şi îi convinge pe invitaţi să
nu le refuze ... Toate acestea devin,
în context, umilitoare ... O spun din
experienţă , dar, când le făceam,
ştiam că toate sunt necesare şi că nu
există nici o persoană în teatru care
să se ocupe competent de astfel de
fleacuri. Important este, însă, ca aceia
care te pun să faci lucrurile din prima
categorie să te lase să-ţi vezi şi de
cele ce te-au determinat să devii se-

cretar literar: să concepi şi să editezi
caietele-program, afişele, materialele
publicitare, să lucrezi pe text împreună cu regizorul , să participi la
repetiţii, nu ca figurant, ci ca ochi
limpede, care poate face o sugestie,
poate schimba un cuvânt ce sună
urît în gura actorului etc. Atunci poţi
Îndura mai usor si chiar trece cu demnitate peste 'm idle frecuşuri.

N

literar la Teatrul .,Bulandra", în anii
'80),

.

.,Statutul secretarului literar a degenerat! ", se lamentează cei mai mulţi dintre tinerii secreta ri literari, nostalgici
din auzite. Până la un punct, diferenţele nu sunt izbitoare: ., Situaţia nu
era idilică nici altădată . Nu secretarul
literar concepea repertoriul, ci tot directorii şi regizorii. E drept că, repertoriul, o dată închegat, trecea şi prin
secretariatul literar, unde, în mod
obligatoriu, se făceau referatele pentru Municipiu, pentru Consiliul Culturii, spre aprobare. Se concepeau
caietele-program, da r se făceau şi o
mulţime de treburi organizatorice. Să

.,Nu suntem respecta,ti, nu suntem lua,ti
În seamă de către nimeni din teatru, de
către nimeni din afara lui!", se aud
vocile unora. ?i se prea poate să fie
aşa . Asediat din toate părţile de
fleacuri urgente, secretarul literar nu
prea mai are timp pentru lucrurile
importante. Nu e de mirare că e confundat cu secretara teatrului, curierul,
organizatorul de spectacole: .,M ultă
lume consideră că secretarul literar
este un simplu arhivar. Are contacte
intelectuale când trebuie să obtină
drepturile de autor pentru piesele
care se vor pune în scenă , să facă
invitaţiile pentru premiere, să conceapă , dar tot el să şi transmită
comunicatele de presă etc." (Elena
Patap, fost secretar literar la Teatrul
.,Nottara", actualmente ofiţer de
presă în aceeaşi instituţie ) ; .,Secretarul literar e un fel de functionar
care plimbă hârtii, redactează ~nun
ţurile de la avizier, aleargă prin
tipografii şi a cărui singură misie mai
importantă a rămas aceea de a rea liza caietele-program" (Mioara Adina
Avram, secretar literar la Teatrul

nu se creadă cumva că era vorba de o
populaţie de oameni superiori, domni
şi doamne; secretarii literari erau puşi
şi atunci la treburi pentru care nu
sunt necesare studiile superioare şi
se străduiau să le ducă la bun sfârsit"
(Magdalena Boiangiu, fost secretar

Naţional din laşi); .,Opiniile secretarului literar se pierd în neant Regizorii
dictează repertoriul şi secretarul literar nu are nici cel mai mic cuvânt în
alcătuirea acestuia. Însă la sfârşitul
stagiunii el este ţapul ispăşitor când
se ajunge la concluzia că teatrul nu

Nu mai sunt ce au fost,
dar nici mai mult
decât atât

a;
~

-'
c;
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are un program coerent" (Mircea
Morariu, secretar literar la Teatrul de
Stat din Oradea).
Frustrările secretarilor literari, marginalizaţi , sunt multe şi greu de
înlăturat, câtă vreme nu există un sistem coerent de organizare a tea-

trebui să fie acea persoană care să
asiste la repetiţii, să lucreze asupra
textului de spectacol, să fie preocupată doar de latura artistică, intelectuală a profesiei sale" (Mioara Adina
Avram); "Insist pe ideea că secretarul
literar e un « rău necesar». Prezenţa

trelor, o reevaluarea schemei de personal etc. Totuşi, nimic nu-i împiedică pe aceştia să ... viseze.

sa, ca persoană echilibrată , echidiscare să se priceapă şi la texte, şi
la gustul publicului, şi la reclamă,
este tot mai necesară " (Oitiţa Cîntec,
secretar literar la Teatrul " Luceafărul "
din laşi) ; "Secretarul literar ar trebui
să fie o «eminenţă cenuşie » sau, aşa
cum frumos 1-a denumit scriitoruii.D.
Sârbu (care a fost secretar literar vreme de zece ani la Naţionalul craiovean), «creierul mic» al unui teatru . Si
dacă pot fi mai clară: directorul di.n
umbră al programului estetic al teatrului şi un critic complex. Teoretic,
oricine a ajuns să lucreze ca secretar
literar într-un teatru ştie în ce ar consta această muncă : să promoveze
programe culturale durabile, să coordoneze manifestările teatrale şi să
echilibreze propunerile regizori lor, să
promoveze noul, dar să lupte pentru
textele clasice (şi mă refer în special
la Teatrele Nationale), să realizeze
materiale· info.rmative de calitate
etc." (Roxana Croitoru, secretar literar la Teatrul Naţional din Cluj); "Am
sperat ca, după 1990, secretariatul literar să înceapă să funcţioneze după
modele străine (occidentale) în fapt,
nu formal. Ce înseamnă aceasta? În
primul rând, s-ar fi cuvenit ca secretarul literar să fie absolvit de o seamă
de activităti auxiliare care îl uzează si,
fiind scutit de corvezi, să i se pretindă, în schimb, o aprofundare a laturii teoretice a pregătirii sale, ceea
ce atrage automat capacitatea de a fi
util în zonele superioare ale acestui
important serviciu al teatrului" (Eiisa-

Creierul mic vrea

să

fie
a
creierului mare

eminenţa cenuşie

Ce ar trebui să fie/ să facă un secretar
literar?
"În mod normal, ar trebui să fie
primul consilier al directorului în vederea realizării repertoriului" (Mircea
Morariu); "Cred că secretarul literar
ar trebui să fie mai implicat în procesul de creaţie, adică să citească şi să
propună o seamă de texte, nu doar
să ia cunoştinţă de cele deja acceptate pentru a fi puse în scenă, să dea
idei pentru constituirea repertoriului
- şi să se şi ţină cont de părerile sale.
Să arunce o privire avizată asupra traducerilor şi să le îndrepte, dacă este
necesar. Pe lângă această muncă de
cercetare si căutare, ar trebui să colaboreze st~âns cu regizorul la realizarea efectivă a spectacolului, să
supravegheze rostirea corectă a
cuvintelor, să rescrie replicile, la
nevoie, astfel încât textul să convină
cât mai mult viziunii regizorale"
(Elena Patap); "Ar trebui să fie acea
persoană care, alături de director, să
dinamizeze activitatea într-un teatru,
prin implicarea sa în elaborarea
proiectelor repertoriale, dar şi prin
consultarea sa în privinţa colaboratorilor invitaţi în teatru: regizori, actori,
scenografi, compozitori, coregrafi. Ar

tantă ,

j

~
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beta Pop, fost secretar literar la
Teatrul de Stat din Oradea).
Dar care să fie cauza uzurii atât de
grave a statutului secretarului literar?
" Fireşte , situaţia anormală în care
trăim " (Mioara Adina Avram); " Că
derea din funcţie a secreta rului literar
cred că se datorează mai ales lu i
însuşi " (Oitiţa Cîntec); "Statutul secretarului literar a degenerat vertiginos în ultimul deceniu de tristă
amintire ('80-'90), când marile evenimente, cum arfi de pildă festivaluri le,
se î mpuţinau , iar textele valoroase
intrau cu mare dificultate în repertoriul teatrelor. Aşa se face că şi importanţa secretariatului literar în viaţa
teatrului a început s ă scadă " (Roxana
Croitoru); "Cred că din cauza supraevaluării rolului regizorului în teatrul
românesc de azi. Dar mai poate purta
vina şi secretarul literar care nu are
puterea să afirme importanţa misiei
sale" (Mircea Morariu); "E o rotaţie
continuă a persoanelor. Oamenii nu
se aşază bine pe un post, nu apucă
să cunoască bine un teatru , să
cunoască trupa - ş i pleacă . De ce?
Poate şi pentru c ă e o funcţie prost
plătită. Sau poate pentru că e un post
prea puţin vizibil, aşa că tinerii îl consideră mai mult ca pe o staţie către
altceva, nu ca pe un destin. Lucrurile
au o dinamică pervers ă, se influ enţează reciproc: pe de o parte, cei
care «sosesc» în secretariatele literare
stau ca-n gară , pe de altă parte, conducerea teatrului îi tratează ca pe
nişte impiegaţi de mişcare . Nu cred
că este vorba de o problemă instituţională , chestiunea ţine strict de
persoană" (Magdalena Boiangiu).

Dramaturgul care nu
scrie piese
Când soluţia e greu de găsit, se modifică formularea problemei. Unii
cred în modelul german: secretarul
literar să se numească dramaturg.
"Teamă mi-e că s-ar putea întâmpla ca
într-o bună zi să-i vină cuiva ideea de
a ne pune să mai şi scriem piese sau să
facem dramatizări. Ceea ce nu ar fi
bine" (Oitiţa Cîntec); "Nu titulatura
modifică functia. Nu înseamnă că
dacă spunem că bem ice coffee şi nu
cafe frappe, s-a schimbat produsul"
(Mircea Morariu); "Schimbarea unei
titulaturi îşi are rostul numai dacă cel
care e învestit cu aceasta este capabil
şi este solicitat să o traducă în fapte.
Eu cunosc în teatrul românesc un singur dramaturg, pe Visky Andras de la
Teatrul Maghiar din Cluj, care şi este
cu adevărat ceea denumeste functia,
dar asta nu împiedică deloc existenţa,

în aceeaşi instituţie, este a unei secretare literare, care, de asemenea, îşi
împlineşte menirea" (Roxana Croitoru); "Schimbarea titulaturii în dramaturg e o prostie, în româneşte dra-

maturgul este scriitorul care scrie
drame. Important este cine e persoana, nu cum se numeşte funcţia"
(Magdalena Boiangiu).
Viaţa a luat-o înaintea conceptului.

Există "dramaturgi" care primesc leafă
pentru munca de secretar literar şi
sunt mulţumiţi de soarta lor: Horia
Gârbea, Sebastian-Vlad Popa, Visky
Andras.

Horia Gârbea

Inginer ca la teatru
S-au împlinit 15 luni de când colaborez cu Teatrui"Toma Caragiu" din
Ploieşti . Iniţiativa a fost a lui Lucian
Sabados, directorul instituţiei. Dar,
vorba lui Caragiale, eu nu am director, eu am prieten. Tot Lucian a creat,
la spectacolul Nebunul şi călugăriţa
de Witkiewicz, echipa regizor-scenarist pe care am avut bucuria s-o fac cu
Alexander Hausvater si care a
funcţionat de trei ori (fără a mai
număra proiectele din sertar). Experienţa mea ploieşteană e foarte
plăcută şi sunt sigur că va continua.
Am ajuns acolo într-un moment fast
al teatrului, care culege acum ceea ce
seamănă de mulţi ani. Astfel, premierele curg (zece piese în cincisprezece luni), s-a deschis o sală studio în galeriile Hanul cu Tei, patronate de un susţinător important al
proiectelor teatrale, actorul Mihai

Voicu, am întâlnit o trupă tânără,
regizori de valoare şi teatrul are o
logistică de vârf.
Activitatea la Ploiesti mi-a dat ocazia
să traduc trei piese foarte bune, de
mari autori, să citesc multe altele, mai
ales contemporane, în vederea refe~
ratelor. Dar şi bucuria de a-mi vedea
Cafeaua domnului ministru montată,
pentru prima oară, de Lucian Saba dos.
Sigur, la aproape fiecare spectacol am
"comis" şi textele necesare pentru programele de sală şi am colaborat perfect cu colegele din departamentul literar. Sunt fapte care ţin în priză un
iubitor şi mai ales un autor de teatru.
Contactul cu scena, prietenia actorilor,
discuţiile informale, amicale, dar fără
concesii, despre texte şi spectacole miau oferit foarte multe momente de
satisfacţie. Mă întreb, chiar, cu îngrijorare, dacă serviciile pe care le pot

aduce, cu tot sufletul de altfel,
Teatrului "Toma Caragiu" sunt pe
măsura celor returnate mie de lucrul în
această echipă .

Avem pentru 2001 planuri şi mai
mari; talentul managerial şi diplomaţia lui Lucian Sabados le vor face
posibile. Stagiunea trecută am avut
două premiere absolute cu piese de
autori români contemporani şi îmi
fac un punct de onoare din a-i recomanda şi pe alţii, mai ales că sunt
sigur de receptivitatea tuturor celor
din teatru .
Aş sfătui pe orice dramaturg să-şi
găsească loc într-o echipă teatrală,
deşi sunt conştient că va fi foarte
greu să întâlnească una precum cea
ploieşteană. Aşa teatru solid, Bibicule, mai rar! De altfel, ce teatru din
lume mai are în secretariatul literar
un prof de beton armat?

Sebastian-Vlad Popa

Proiect de functionare
a
'
secretariatului literar
Secretariatul literar este, în colaborare cu directorul, sursa de proiecte
artistice ale teatrului, el asigurând în
acelaşi timp asistenţa critică a
defăşurării proiectelor, un optim de
imagine publicitară şi menţinerea
contactelor naţionale şi internaţio
nale cu instituţiile similare, inclusiv
cu festivalurile.
Ce are de făcut secretarul literar
1. citeşte literatură (conform atributului său : "literar"), fiind, .de altfel, un
expert în domeniu, precum se presupune că este un cunoscător al
fenomenului teatral
2. participă, împreună cu directorul,
la realizarea strategiilor repertoriale
şi de imagine ale teatrului. Propune
un anume profil repertorial pentru o
stagiune sau mai multe, acest
demers implicând deopotrivă titluri
de texte şi nume de regizori posibil
de angajat în proiect. Totodată, secretarul literar analizează propunerile venite din partea regizorilor (... ) şi
îşi exprimă opinia asupra oportu-

nităţii fiecăreia în parte
3. colaborează cu regizorul la adaptarea (sau, dacă e cazul, la realizarea)
textului dramatic, în acord cu exigenţele mizanscenei
4. acordă asistenţă critică regizorului
cu privire la concepţia generală a
spectacolului. Conform abilităţilor
menţionate la punctele 3 şi 4, secretarul literar s-ar putea numi şi dramaturg-asociat al teatrului
5. concepe caietul-program al spectacolului
6. conduce conferinţele de presă unde se " lansează" spectacolele în care
este implicat şi se ocupă de menţine
rea acestora în circuitul de informaţii
teatrale si artistice
7. corespondează cu festivalurile la
care consideră că ar fi oportun să participe spectacolele a căror responsabilitate de imagine şi-o asumă
8. însoţeşte, în măsura posibilului,
spectacolele în turnee, facilitând dialogul teatrului cu critica de specialitate şi cu instituţiile-gazdă

9. chefuieşte, dacă i se cere să chefuiască.
Ce NU trebuie să facă secretarul literar
- să descurce probleme administrative (în acest sens, el este secondat
de un referent, dar mai ales de alte
departamente care îndeplinesc acest
rol în teatru - rol comic? tragic? nu
vom şti niciodată)
- să încurajeze lupta sindicală de aici
(în floare, azi) şi de pretutindeni, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă,
pentru egalitate şi " protecţionism"
artistic în instituţiile artistice.
De ce anume trebuie să beneficieze secretarul literar
- de logistica teatrului (inclusiv Internet)
- de permise de intrare la toate bibliotecile publice
-de permise de intrare la bibliotecile
institutelor culturale străine importante (german, francez, englez, american, spaniol, latina-american, maghiar)
- de afecţiune, în general.
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Visky And.ras

O punte între literatură s1 scena
V

1

anume. (De altfel, cei mai importanţi
autori de texte dramatice din Ungaria au făcut, înainte de a scrie
piese, stagii în teatrele maghiare.)
Dramaturgul mai poate fi numit şi
"prietenul regizorului". Dialogul care
se naşte în acest "cuplu" devine, în
timp, tot mai profund. Lucrez de 11
ani cu Tompa Gabor, vorbim aceeaşi
limbă, ne înţelegem foarte repede.
Există, bineînţeles, şi conflicte. Dar
ele nu ţin de preluarea sau exercitarea puterii, sunt dispute necesare
pentru a ajunge la o soluţie, dacă
este posibil, comună.

câte ceva de la el, astfel că nu mai e
mult şi va deveni un servitor public.
(Ca şi directorul, de altfel.) Teatrele,
deşi se cheamă că sunt în continuare
de repertoriu, nu mai au nici un fel de
perspectivă . Această perfidă titulatură nu mai are nici un suport real.
Aş proteja denumirea de teatrolog,
pentru că aceasta semnifică atât
noţiunea de cercetător, cât şi pe cea
de cunoscător al istoriei teatrului.
Asta ar conferi ocupantului acelui
post un statut profesional distinct, cu
care şi-ar putea recâştiga prestigiul în
faţa colegilor actori, regizori etc.

Perspective

Dorina Lazăr, directorul artistic al
Teatrului Odeon:
De zece ani încoace, regizorii nu mai
prea lucrează cu secretarii literari. La
începutul carierei mele am cunoscut
nişte distinse personalităţi (B. Elvin,
Radu Nichita Rappaport, Tudor
Steriade, Sonia Filip ... ) care lucrau pe
text, ţineau legătura cu autorii, semnalau apariţia unor piese noi. Erau
foarte informaţi, chiar dacă pe atunci
nu era uşor. Însă această tradiţie s-a
pierdut. Acum compartimentul are
altă configuraţie, se ocupă mai ales
de publicitate, de imaginea teatrului.
Lucrează mai mulţi oameni, care se
ocupă de pliante, de fluturaşi , de
afişe. Nu demult secretariatul nostru
literar a editat un pliant care cuprinde toate spectacolele acestei stagiuni. Este o ediţie bilingvă (româneengleză) pe care intenţionăm să o
răspândim în toate instituţiile de

M-am gândit că, pentru desluşirea
chestiunii în cauză, ar fi bine să
cunoaştem şi opiniile unor directori
de teatru .

Activitatea secretarului literar, numit
dramaturg în teatrul maghiar (după
modelul german), se apropie de
aceea descrisă de Lessing, constituind o punte între literatură şi practica scenei. Considerat " eminenţa
cenuşie" a instituţiei, dedicat problemelor artistice ( niciodat ă celor
administrative!}, el lucrează la elaborarea programului estetic al teatrului
şi, împreună cu regizorul, la strategia
de repetiţii. Se numără printre creatorii spectacolului, misiunea sa
începând cu munca de cercetare, de
studiu pe text sau pe variantele de
traducere şi terminându-se cu urmă
rirea reprezentaţ i ilor în timpul stagiunii.
Statutul dramaturgului este, în cultura teatrală maghiară , instituţiona
lizat. Uniunea Dramaturgilor joacă
un rol important în activitatea dramaturgiei contemporane, urmărind
viaţa literară, atrăgând scriitori prin
burse de studiu sau stagii în teatre.
Drama scrisă pe baza contractului
poate nu va fi reprezentată, dar ea
există şi este gândită pentru o trupă

rlJ

Dan Vasiliu, directorul Teatrului de
Comedie:
Din păcate, azi, în România, când
spui "secretar literar" te gândeşti la
ceva apropiat zonei pompierilor sau
portarilor. Toate problemele care
s-au ivit după 1990 în spaţiul teatral
românesc şi mai ales cele care ţin de
scăderea nivelului cultural se reflectă
în această situatie A decăzut starea
de concentrare " spirituală, interesul,
apetitul pentru teatru. În acest context, sigur că secretarul litera r se
poate simţi ostracizat. Degeaba are
cunoştinţe teoretice, dacă nu mai are
ce face cu ele. Toată lumea a ş teaptă
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interes public (hotelu ri, sp itale,
p n maru etc.) Secret arul literar nu
face politi c ă re pertorial ă pentru c ă
ni meni nu face, nu mai e x ist ă un p rofi l defi nit al fiecă rui teatru . Al egerea
t extelor se face la întâmplare, şi mai
important decât autorul textului este
numele regizorulu i. Abia de acum
încolo vom înce rca s ă urm ă m o
strateg ie anume. Dar nu cred c ă secreta rul literar se va impl ica în p rocesul de creaţ i e. M is ia lu i, la Teatrul
Odeon, este m ai ales aceea de a tin e
leg ătu ra cu presa, cu pu blicul. 'Dar
nici secretari i lit erari nu da u semn e
că i-ar p reocupa actul sceni c.

Ştefan lordănescu, directorul Teatrulu i "Bulandra":
Pâ nă acum, secretarul literar era un
factotum, risipit în prea multe direcţii
ca să mai poată fi şi eficient. Un asemenea om un iversal este inutil într-o ţară
normală, civilizată . Secretariatul literar
t rebuie să devin ă o institutie formată
din mai multe compartimente. Să fie
un birou că ruia putem să-i dăm fie
denum irea de Birou de dezvoltare, fie
de Birou de dramat urgie etc. În orice
caz, un asemenea b irou, pentru a
deveni eficient, ar trebu i să cuprind ă
între cinci şi unsprezece persoane
(fiecare din acestea răs punzâ nd de un

domeniu: marketing, dramaturgie
etc.) Noi am prefera ca absolvenţii
secţiei Teatrolog ie să fie specializaţ i în
mai multe direcţii . E mai u şor să lucrezi
cu nişte oameni care vin din zona
teatrului, decât din alte pă rţ i : A.S.E, de
p i ldă . Tocmai ne ocupă m de această
restructurare. Nu vrem să producem,
deocamdată, o schimbare vi olentă ,
î nsă nu va trece multă vreme si veti
observa că vom avea un nou sistem de
organizare a întregii noastre i n st i tu ţ ii şi
care, evident, va cu prinde şi compartiment ul ca re vă i nte resează .

Marinela Ţepuş

Antilamento
ricât abrupta dumneavoastră
"provocare" mă îndeamnă să
emit un răspuns cu dichis
teoretic, teamă mi-e că nu în această
cheie voi răspunde, mie lipsindu-mi
o atare bosă. Răspund la provocări,
dar, nu vă fie cu bănat, în felul meu.
Sincer, de câţiva anişori, de când nu
mai lucrez în teatru, tema ce o propuneţi- statutul secretarului literara încetat să mă preocupe. Şi nici
atunci ... Era, poate, la mijloc şi un
anume fatalism. În evul pragmatic în
care stimaţii concetăţeni stăteau să
intre, Banul urma să decidă. Puteai
urzi fel de fel de planuri mirobolante
- ele treceau inevitabil prin strungă 
reaţa la care te obliga bugetul. Nu
prea treceau, mai bine zis. Aveai gologani, aveai şansa unor colaboratori
de mâna întâi. La regizori mă refer, la
cei de elită, după care directorulmanager începuse să alerge disperat,
ca după iarba de leac. Cine îi convingea, vorba lui Don Basilio, cu argumente la care se rezistă greu, acela
dădea lovitura. Argumente ... forte.
Recunosc, mă mişc stângaci în spaţiul lui "how much". Dar, îmi place să
cred, nu-mi lipseau alte atuuri. Ştiţi
ce mi-a spus odată unul dintre actorii
solizi ai trupei (s-a prăpădit, bietul!)?
"Îţi mulţumesc că exişti!" Sună patetic, sentimentaloid, şi e poate o indecenţă să invoc aici acest mesaj. Dacă
o fac, e pentru că, vă asigur, nu era o
frază de complezenţă, iscată din mai
stiu eu ce slăbiciune de moment. De
~ostiri de fe lul ăsta, în răstimpuri, am

O

mai avut parte. Simţeam, din asemenea mărturisiri , din faptul că mi se
cerea mereu părerea (înainte şi după
premiere), din atmosfera de prietenie care mă înconjura, că -îngăduiţi
această iluzie- sunt necesar şi că, fie
şi într-un context ingrat materialmente (iar mai apoi politicamente),
functia ce mi-o asumasem nu suferea
în dignitatea ei. În nici un caz nu mă
împinseseră la o parte valurile, din ce
în ce mai agitate, stârnite de tartori
din afară, si care învolburau climatul.
Anumite !'ucruri, la un moment dat,
nu mi-au plăcut (altele m-au dezgustat de-a dreptul), şi atunci am chitit
că e mai bine să mă retrag.
Când am plecat, pripindu-mă poate,
am luat cu mine o plăcuţă rătăcită pe
acolo, pe care scria Secretar literar. Nu
Dramaturg. Cum adică, "dramaturg"?
Că asa se poartă prin cele străinătă
ţ uri? , Îi mai tragem o maimuţăreală?
In haloimăsul atotstăpânitor mai "implementăm" o confuzie? Păi, dacă-1
numim pe eroul anchetei dumneavoastră dramaturg, autorul de piese
ce nume s-ar cuveni să poarte? Îi
zicem şi lui altminteri? Îl reformăm
terminologie?
Nu, dragilor. Nu titulatura, ci omul
cinsteşte locul. Numai să vrea şi să fie
în stare. (Şi, fireşte, să n-aibă ghinionul unui director hachiţos, gomos
şi neputincios.) Nu-i strică o brumă
de personalitate- o anume carismă,
însuşiri de comprehensiv sfătuitor (să
ştii să ascu l ţi ... să ştii să dai sugestii ... ),
simţul vi u, nu livresc, al spectacolu-

lui. Mai mult chiar decât directorul,
care, deh, şade colo, pe un fotoliu ce-l
poate ispiti întru boiereală, secretarul literar s-ar cădea să fie, într-o
mică lume deloc străină de bârfe şi
zâzanii, un liant, agentul de coeziune, păzitorul unui climat de pasiuni
pozitive.
Sunt cogitaţii sub un cer de ideale? O
fi. Dar eu, unul, fac alergie la văică
reala şi bombănitul şi crâşcarea care
dau tonalitatea dominantă în simfonia bruitistă a zilelor noastre. Unde te
întorci, cârcotă, încruntătură şi jelanii. Om fi, Doamne, iartă-mă, un neam
bicisnic? La un asemenea concert
dodeca(co)fonic nu ţin deloc să particip.
Că nu-i grozavă condiţia secretarului
literar şi că nu ne ducem veacul în
cea mai bună dintre lumile posibile,
nici o îndoială. Se va fi putând şi mai
rău. S-ar putea şi mai bine? ... Profet
nu sunt. Dar, când spasmele tranziţiei or să se mai calmeze, când,
muncind pe rupte, barem ca nemţii,
dacă nu ca japonezii, ieşi-vom, mă re,
din stresantul tunel, atunci si fetele
crispate, nemulţumite, supă.rate ' au
să-şi regăsea s că surâsul - dacă au
stiut surâde vreodată. Nu cu un nesfârsit lamento, nu cu vociferări si
bodogăneli deşarte vom depăşi mult
prelungitul impas. Ci amintindu-ne
mai degrabă - iertaţi recursul la
neaoşisme - de înţelepciunea aceea
care spune că Dumnezeu îţi dă, dar
nu îţi pune în traistă.
Flori n Faifer
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Un revizor interzis
La Bucureşti, scandalul cu spectacolul
Revizorul de Gogol, montat de Lucian Pi nti 1ie
fragmente la Bruxelles la Varşovia, marile scandaluri politice începute în teatru sfârşesc în
stradă. În interiorul sălilor se acumulează o energie imposibil de reţi
nut între ziduri, publicul se îndreaptă
atunci spre pieţele oraşului, singurul
spaţiu capabil să satisfacă pulsiunile
rebele devenite violente după spectacol. Dacă admitem că Belgia s-a
născut ca urmare a unui spectacol de
teatru deosebit de agitat sau că
evenimentele din '68 din Polonia au
la origine piesa Strămoşii de Mickiewicz, în regia lui Kazimierz
Dejmek, trebuie să acceptăm evidenţa: teatrul a cristalizat aşteptări
maturizate anterior şi, servind drept
detonator al istoriei, a suscitat explozia. Într-un context devenit insuportabil din cauza constrângerilor,
comunitatea teatrală se reuneşte şi ,
brutal, simte nevoia să se exprime:
scandalul se declanşează dincolo de
tăcere. Şi, indiferent de formă, el nu
se poate împlini decât în afara teatrului. Să nu uităm că "revoluţia de
catifea" de la Praga are la origine o
mişcare a oamenilor de teatru, care
au decis· o "grevă", act, de obicei,
considerat fără consecinţe politice. Şi
totusi, la ora când comunismul începea să se clatine, aşa s-a amorsat miş-

D

carea care 1-a adus la guvernare pe
revoltatul venit din teatru, pe Vaclav
Havel, onoare a poporului ceh.
Ajuns în piaţă, scandalul teatral amalgam de nesupunere exasperată
şi de pulsiune sacrificială - dobândeşte resursele necesare pentru a
nelinişti, a destabiliza şi chiar pentru
a răsturna puterea constituită. Ea nu
mai poate stăpâni, fie şi pentru o
clipă, ceea ce spectacolul a născut pe
planul activităţilor sociale sau politice. Scandalul stimulează creativitatea proprie oricărui eveniment apt
să tulbure o ordine care cenzurează.
Parafrazându-1 pe Durkheim, îl putem denumi scandal efervescent.
O adunare în afara normelor şi legilor
în vigoare produce şi o importantă
cantitate de iraţional. Scandalul
politic din teatru pune în folosul său
tot ceea ce detestăm în alte împrejurări: este un gest comunitar, depă
şind limitele raţionalului, simptom al
refulărilor colective, trezite în mod
brutal. Dar să nu păcătuim prin abuz
de încredere: acest tip de scandal
rămâne strâns legat de o anumită
slăbiciune a puterii, de care teatrul
profită şi pe care o confirmă în acelaşi
timp. Scandalul funcţionează ca un
scurt-circuit între declinul autoritătii
şi ascensiunea revoltei. Teatrul se află

https://biblioteca-digitala.ro

la răscrucea dintre această mişcare
cu sens dublu şi astfel apare evenimentul. Scandalul efervescent este
un scandal de explozie.
Dimpotrivă, teatrul mai trece, din
păcate prea des, şi printr-un alt
model de scandal: scandalul cu uşile
închise, departe de public şi rupt de
posibilitatea de a ieşi pe stradă . Când
i se interzice ecoul, el este condamnat să existe în aerul rarefiat al
cabinetelor ministeriale, închis în incinta teatrului. Sau, măcar, aşa speră
să se desfăşoare lucrurile cei ce iau
decizia: oameni înspăimântaţi, cu
care nu se poate trata. Dar când o
interdicţie depăşeşte exerciţiul obiş
nuit, propriu oricărei puteri totalitare,

sancţionând un spectacol pe care
opinia teatrală îl consideră decisiv,
este permis să constatăm existenţa
unui scandal. De data aceasta, este
un scandal de implozie.
El nu are un sens liberator: vocaţia sa,
opusă efervescenţei, dezvoltă teribila
spaimă a înăbuşirii . Scandalul apare
ca o consecinţă a unei puteri tari, capabilă să interzică exerciţiul oricărui

act simbolic susceptibil să o pună în
discuţie; însă, la scara societăţii, ce
mai rămâne din teatru în afara contestaţiei? Dar el poate, totuşi, să lase
să se vadă o deschidere, să profite de
o breşă, de o crăpătură din zid . Cenzura declanşează şi îşi asumă acest
scandal pentru a interzice orice sperantă . Ea se teme de contaminare si
decide asasinarea germenilor ameninţători. Şi, ca pe vremea epidemiilor de ciumă, gestul este cel de zăvo 
rî re a portilor pentru a se asigura o
izolare etanşă. În pofida acestor
măsuri , scandalul de implozie operează în interiorul teatrului: comunitatea acestuia este tulburată . Artiştii
care I-au provocat ies întotdeauna cu
o aură sporită, efect al preţului plătit
pentru mutilarea, trecătoare sau
definitivă, a artei lor. Scandalul de implozie la s ă întotdeauna în urma lui
eroi. Dar, victorie a cenzurii, compa-

ror căderilor . Dincolo de amănunte,
este interesant ce loc i s-a acordat
spectacolului lui Lucian Pintilie în
cadrul scenariului politic al lui Ceauşescu . S-a confirmat astfel direcţia
care a condus la elucubraţiile halucinatorii de ma i târziu . Scandalu l
Revizorului a fost oracolul scenei
româneşt~ Parafrazându-1 pe Shakespeare: "lncepea lunga noapte a
nemulţumiri i ..." şi mulţi au fugit ca să
scape de ea. Pintilie a fost obligat,
alţii I-au urmat.

rat cu scandalul de explozie, el nu are
o posteritate imediată. El nu intervine în istoria directă , a evenimentelor, ci, dimpotrivă, hrăneşte doar
legenda teatrului. În acest sens este,
mai degrabă, "mitologic". El se înscrie
în durată, rămânând pentru artist o
rană deschisă .

În România, Lucian Pintilie a fost protagonistul celui mai răsunător scandal de implozie: scandalul Revizorului. Recent, la treizeci de ani după
eveniment, mărturisea că îi este
imposibil să uite traumatismul care

i-a marcat destinul. Ca la Moscova cu
Liubimov sau la Praga cu Krejca,
scandalul de implozie este însoţit de
o puternică personalizare. Scandalul
efervescent este colectiv, în timp ce
celălalt, dimpotrivă, poate distruge
un artist. El individualizează, sacralizând în acelaşi timp; dar artistul
sancţionat nu iartă. El ştie că pocăinţa stăpânilor de ieri este doar
consecinţa înfrângerii de azi.
Scandalul cu Revizorul a fost un
hotar în istoria teatrului românesc
postbelic şi până în 1989, anul tutu-

De aici Încolo, În studiul său, criticul
George Banu povesteşte publicului
francez detaliile scandalului. Publicul
din România le ştie. Dar aflu, din fina lul articolului, o informaţie care nu a
circulat: "A existat un singur protest,
semnat de trei artişti: Radu Penciulescu, lvan Helmer şi Ovidiu Iuliu Moldovan. Hârtia a ajuns la redactorulsef al unui ziar oficial, care mi-a măr
turisit că 1-a aruncat la coş ca să nu le
facă un rău. Nu pot să uit această
poveste. Ar fi nevoie de un autor ca
Bulgakov ca să vorbească despre
curaj, laşitate şi, mai cu seamă,
despre înfrângere".

În româneşte de Magdalena

Boiangiu

e ma1 fa.c

foştii noştd

.

'.unteţi curioşi să ştiţi

ce mai fac cenzorii ... Pe-aici.,
prin locurile noastre, iată, ei continuă să trăiască,
uneori chiar foarte bine, punând de afaceri, că doar
nu era să stea cu mâinile în sân ...
Cine erau cenzorii? Cei "de la partid", de la Comitetul de
cultură, de la Direcţia presei ... Azi ei sunt oameni
obişnuiţi- trec pe stradă fără a atrage atenţia prin nimic
spedal.
O tovarăşă care ne întrepa mereu, cu glas autoritar,
tutuindu-ne pe toţi, de unde scoatem atâtea piese "cu
probleme", ,;încâlcite" şi chiar "tâmpite", poate fi văzută
pe stradă îmbrăcată mereu în negru.
Altă tovarăşă, gureşă, vioaie, şi-a tăiat cocul imens, luându-şi un aer de călugăriţă. E nelipsită de la slujbele religioase ortodoxe, că tot tuna şi fulgera ea împotriva
sectelor. Bate mătănii, aprinde lumânări.
Un tovarăş care ne întreba mereu, cam indispus, fireşte,
"cu ce contribuie" cutare piesă sau cutare spectacol ",a
înfăptuirea politicii partidului nostru" scrie articole patrioti((~ şi, bănuiesc, simpatizează cu Partidul România
Mare.
O tovarăşă reprezentând minorităţile se comportă firesc,
aproape ca înainte: poate fi văzută la teatru, la concerte,
la muzee, în librării. N-are de ce să se ascundă . Nu prea
credea în sloganurile comuniste.
Un alt tovarăş cenzor e profesor la o facultate unde mare

cenzori?

şef este un fost colonel de Securitate. Ce-or fi învăţând
studentii de la ei?
Altut simpatic şi fără umor, predă istoria sau geogrâfia.
Când te întâln.eşter te sărută drăgăstos şi-ţi spune un
banc. . Ceva cu pensionarii care n-au bani. El personal
este grăsuţ şi bine hrănit, dare de botiton să pari sărac.
Alt tovarăş e mare . omde afaceri. Aînceput, ca atâţiq
alţii, cu 100 000 de lei, dar a avut noroc, spune el. Şi s-a
priceput. ~red~ ... c~~l cr~derl).• Stă Îl) aceea~.! vilă, pe 9eal,
dar, nemulţumit,
arată cu degetele celor două mâini
"viloaiele" ăstora de-au venit la putere după '90,
Unule obez, are gută (traiul bun!). Numai merge "lacultură", în schimb e nelipsit de la piaţă. Se plimbă printre
tarabele cu trufandale şi, când te nimereşti pe-aproape,
îţi spune la ureche: "Ce folos, dacă oamenii, săracii, n-au
cu ce le cumpăra?". Ei, lăsaţi, îi răspunzi, mai au de-o
banană sau de-o mandarină, şi oricum măcar au apucat
să le vadă ...
Un tovarăş dintre cei foarte importanţi se plimbă destul
de rar. Poartă. baston. Nu ştiu dacă are probleme cu
picioarele, vreun reumatism, ceva, dar bastonul îţi dă un
aer de aristocrat. La vremuri noi, aere noi.
Ei au controlat.cultyra, teatrul dintr-un judeţ. Ei au spus
da sau nu, asta merge, asta nu, asta se taie, asta se
scoate. Păreau, atunci, nişte mici dumnezei ...

ne

Elisabeta Pop
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Cusut la mas1na
~

1

MACHINAL de Sophie Treadwell. Traducerea ş i adaptarea: Violeta
Popa e TEATRUL NAŢIONAL "I.L. CARAGIALE" din BUCUREŞTI e Data
repreze ntaţi e i : 20 decembrie 2000 • Regia ş i ve rsiunea sce nică :
Alexander Hausvater • Sce nografia: Liliana Cenean • Muzica origin a lă, aranjamente muzica le ş i interpretare la pian: Gabriel Bassarabescu; la saxofon: Marius Galea • Di stribuţia: Monica Davidescu
(Helen Jones), Natalia Călin (Helen Jones, Femeia), Tomi Cristin (Mr.
Jones), Liviu Lucaci (Richard Roe); în alte roluri: Gavril Pătru, Carmen
Ionescu, Branduşa Mircea, Ileana Olteanu, Raluca Petra, Dragoş
Stemate, Silviu Biriş, Marius Rizea, Mircea Anca.

D

espre Sophie Treadwell zi_ari:tă, dramaturg"ă şi femi-

nista - se spune ca este prea
doar din cauza conspiraţiei lumii falocrate împotriva
spiritului feminin în cultură. Cu toate
acestea, con-surori ale Sophiei ca, de
puţin cunoscută

1:1

pildă, Lillian Hellman, confruntate cu
un mediu similar, s-au descurcat ceva
mai bine. Piesa Machinal, scrisă în
1928, nu sperie pe nimeni prin originalitate, ea înscriindu-se perfect în
seria lungă de piese americane care
dramatizează faptele din spatele proceselor celebre. Eroina vrea să iasă
din "marele mecanism " social, care-i
impune roluri subordonate şi comportamente stereotipe, printr-un gest
radical: asasinarea sotului, emblemă
a establishment-ului. ·Ficţiunea nu a
aşteptat î nsă e x ecuţia lui Ruth
Snyder (Helen Jones, în piesă ) pentru
a explora universul interior al femeii
exterminatoare. Spre deosebire însă
de personaje imaginare tulburătoare
prin complicaţiile lor, eroina acestui
teatru-document este pe cât de brutală, pe atât de frustă. Ea se apropie
mai mult de personajtJI din Poştaşul
sună întotdeauna de două ori decât
de Therese Desqueyroux, deoarece,
ca şi prima, ea confundă sexualitatea
împlinită cu libertatea asumată . Revelatia bucuriei senzuale declansează revolta împotriva rolurilor succesive de amploaiată, fiică, soţie şi
mamă, pe care societatea, ca un dramaturg fără fantezie, i le-a pus la dispoziţie . Grotescul situaţiei este că
eroina nu înţelege că noul ei rol -de
amantă ucigaşă - e şi el gata scris în
infinita carte a ficţiunii, şi nu e propria
ei creaţie, care s-o exprime integral,
în unicitatea sa ireductibilă. Singurul
rost al expierii eroinei, ca şi al scrierii
piesei de altfel, pare acela de a da
feministelor subiecte de reflecţie şi
regizorilor, pretexte de invenţie .
Alexander Hausvater leagă împreună
cele nouă episoade ale piesei, punând multă muzică atractivă la cusături. Formula de spectacol aminteşte astfel de Roberto Zucco, montat de el la laşi. Regizorul pare a fi

16
https://biblioteca-digitala.ro

lucrat minuţios cu actorii, gândind
îm preună cu ei fiecare detaliu şi
nelăsând decât foarte scurte porţiuni
de interpretare ad libitum. Scena
erotică dintre Richard Roe - Liviu
Lucaci şi Helen Jones - Monica
Davidescu este exemplară prin stilizare elegantă, forţă sugestivă şi
graţie corporală . Prin comparaţie,
scena similară din Roberto Zucco,
deşi mai fără perdea, avea mai multă
poezie, fapt însă perfect justificat de
diferenţa dintre situaţiile dramatice
respective. De asemenea, scena nupţială dintre aceeaşi eroină şi soţul Torni Cristin este astfel realizată încât
pune clar în evidenţă motivele frustrării femeii. În rest, lumea se miscă
vioi, punctând hotărît trecerile de la
o scenă la alta. Silviu Biriş dansează
excelent, ca şi Natalia Călin , care şi
cântă bine, sau ca Brânduşa Mircea,
iar Raluca Petra este o prezenţă scenică tonică ş i atrăgătoare. Monica
Davidescu, Liviu Lucaci şi Torni (ristin şi -au compus rolurile a mănunţit şi
temeinic. Cred c ă mai ales pentru
primii doi, aflaţi la început de carieră,
experienţa lucrului cu Alexander
Hausvater se va dovedi benefică,
poate chiar un punct de cotitură .
Deocamdată, se poate î ncă citi în
jocul lor răspunsul cum inte la indicaţiile maestrului, atitudinea de marionetă silitoare, lipsa unei depline
interiorizări , care să dea rolului continu itate psih i că .
În pofida scenelor reuşite, există în
acest spectacol o abordare " maşi
nală ", care întrucâtva dezamăgeşte .
Nu se vede bine care este implicarea
intelectuală a lui Hausvater în acest
text. De altfel, nici nu cred că ar putea
avea vreuna, ţinând cont de mediocritatea propunerii dramatice. De
aceea, procedee care în alte spectacole au avut fior şi anvergură par a fi
reluate aici din motive de comoditate şi economie de mijloace. Decorul este banal, iar aducerea repetată a actorilor la podium pentru
baterea stepului evocă " varietăţile"
TV. În ansamblul său, Machinal, sugerează, cu toate reuşitele de detaliu
menţionate, lucrul corect la maşina
de cusut şi nu măiestria vie a "lucrului
de mână " . Probabil că nici modelul
nu merita mai mult.
Adrian Mihalache

Unii mai tineri ca
alti tineri
~

eflex al realităţii sociale, unde feluritele tipuri de
discurs corect (politic, religios, publicitar etc.) îi
privilegiază insistent pe tineri, o preocupare
obsesivă pentru faptele cetăţenilor până în 35 de ani se
face simţită şi în teatru . Peste tot în lume (francezii au
inventat chiar, cu ocazia mişcărilor din 1968, un cuvânt
special, jeunisme, prin analogie cu racisme şi valabil,
desigur, nu doar cu referire la artă), aşadar şi în România .
La noi se poate însă observa o anumită discriminare

R

Fără

operând chiar înăuntrul categoriei "tineret": unii (regizori)
tineri sunt socotiţi mai "tineri" decât alţi (regizori) tineri şi,
ca urmare, sunt lăudaţi mai călduros . Iar tinereţea se
măsoară, pare-se, nu în numărul anilor, ci în cantitatea de
"trăsneli" pe care respectivii artişti le oferă, în spectacole,
unui public discriminat, la rândul său, în funcţie de cantitatea de zburdălnicii scenice pe care o poate îngurgita. Ca
orice discriminări (la fel de absurde şi la fel de nocive), şi
acestea merită, cred eu, să fie combătute .

tam-tam

m mai avut ocazia să o spun în
cronici (nu este, de altfel, o
descoperire prea originală):
Dario Fo e un autor foarte greu de
pus în scenă şi foarte greu de jucat.
Mai întâi, piesele lui vorbesc întotdeauna, chiar şi atunci când legă 
turile nu sunt foarte vizibile (precum
în textul "istoric" Elisabeta, din întâmplare o femeie, montat şi la noi)
despre situaţii specifice Italiei, nu
rareori punctul de plecare al scrierii
fiind un eveniment "punctual" binecunoscut locuitorilor peninsulei, dar
mai puţin familiar auditoriului din
alte părţi . Apoi, Fo este un genial
continuator, în spirit dar şi în formă ,
al unei specii dramatice şi de spectacol iarăşi profund specifice- commedia dell'arte -, pe care artistii de altă
naţie, atunci când o preiau, o denaturează , îndeobşt e, în chipul cel mai
nefericit! aplatizând-o sau/ş i vulgarizând-o. In fine, autorul (care e, după
cum se ştie, şi un formidabil actor) îşi
compune textele pe măsura interpretativă prop rie, ţ i n â nd cont, nu
mai puţin , de înzestra rea actoricească e xc epţ ională a soţie i sale,
Franca Rame, aşa că piesele lui conţin
întotdeauna un rol feminin extrem
de generos şi unul sau mai multe
roluri masculine ("orchestrate" astfel
încât să poată fi jucate de un singur
actor) de-a dreptul fulminante. Se
văd, astfel, întrunite cam toate condiţiile pentru ca, în afara ţării de origine, dar mai cu seamă în afara participării proteice a lui Fo însu ş i ori
măcar a unui actor de statura şi structura lui, piesele respective să devină
terne, perfect neinteresante şi nu
rareori curat plictisitoare. Am văzut

N-AVEM BANI, NU PLĂTIM! de Dario Fo. Traducerea: Horia Gârbea
TEATRUL "TOMA CARAGIU" d in PLOIEŞTI e Data rep reze n taţie i : 12
decembrie 2000 • Reg ia: Ada Lupu • Sce nografia: Vittorio Holtier
• Distribuţia: Carmen Ciorcilă (Antonia), Roxana lvanciu (M argheri ta),
Mihai Coadă (Giova nni), Constantin Cojocaru ( P o liţi stul , Inspecto rul ,
Sergentul), Karl Baker (Luigi).

A

e

fenomenul petrecându-se - nu doar
o dată - şi pe scenele româneşti, căci
regizori şi actori care-şi închipuie că
se pot "descurca" fără probleme cu
această literatură sunt destui.
La Ploieşti, Ada Lupu semnează cel
mai bun spectacol Fo la care am asistat până acum. N-aş şti să spun dacă

textul în sine contribuie cumva la
această situatie fericită; as înclina mai
degrabă să cred că nu.' Pentru că,
evitând calea bătută care duce la
Moartea accidentală a unui anarhist, la Avea două pistoale cu ochi
albi şi negri sau chiar la amintita
Elisabeta... (cele mai frecventate
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piese ale lui Fo), regizoarea s-a oprit
la o piesă mai puţin cunoscută,
N-avem bani, nu plătim! (în original,
Non si paga! Non si paga!), scrisă
acum peste 25 de ani şi inspirată
dintr-o întâmplare reală : un grup de
muncitori italieni a refuzat să plă
tească vreuna din cumpărăturile
făcute la un supermagazin, dedarând că, pur şi simplu, nu au cu ce şi
declanşând, în cele din urmă, un
adevărat scandal social şi politic.
Jucată, acum, pentru prima oară în
România (în traducerea foarte bună,
fluentă şi colorată a lui Horia Gârbea),
piesa are, e drept, avantajul "problematicii" solide - care, de la un
punct încolo, se poate transforma în
dezavantaj ... -, dar are şi un grad
sporit de risc dat de relativa ariditate
a conflictului si de combinatia deloc
lesne de ref~cut pe scen~ dintre
comicul dezlănţuit al situaţiilor şi
gravitatea subiacentă a temei. Cu
atât mai demnă de admiraţie mi se
pare, de aceea, performanţa Adei
Lupu, care a izbutit să valorifice toate

dimensiunile textului şi să dea la
iveală o reprezentaţie în acelaşi timp
"critică" (apropierile de realitatea
românească a momentului nu sunt
deloc gingaşe) şi extrem de agreabilă. Cred că secretul succesului ei
stă în modul de abordare a piesei:
sub aparenţa unui stil realist (dată de
scenografia voit " mizerabilistă " a lui
Vittorio Holtier), regizoarea apelează
la procedee de cabaret, de circ, de
music-hall- să cităm, de pildă, ritmul
literalmente galopant al desfăşurării
scenice, expresivitatea comică subliniată a jocului actoricesc, muzica ce
pare că ritmează peripeţiile chiar şi
atunci când nu o auzim-, adică exact
la mijloacele predilecte ale autorului.
Desigur, nu e totul să ştii ce să faci trebuie să-ţi mai şi iasă ... Adei Lupu
i-a "ieşit" de minune întâlnirea cu spiritul sarcastic şi jucăuş al premiantului Nobel pentru literatură pe 1997,
dar şi întâlnirea (cam la fel de riscantă , aş îndrăzni să zic) cu echipa
interpretativă ploieşteană, completată cu actorul Constantin Cojocaru

Visul autorului total
9CEAN CAFt, scenariu de Radu Afrim după texte de Radu Macrinici, Saviana
Stănescu, Ştefan Caraman, Alina Nelega, Gianina Cărbunariu • TEATRUL
TINERETULUI din PIATRA NEAMŢ e Data repreze ntaţiei: 15 decembrie 2000
• Regia : Radu Afrim • Scenografia ş i video: Radu Comşa • în di stribuţie : Ovidiu
Crişan, Olimpia Mălai, Dorina Maria Haranguş, Ecaterina Haţu, Ana Maria
Marinca, Cezar Antal, Vasilica Oncioaia, Smaranda Astanei-Beşleagă, Nora
Covali, Constantin Lupescu, Doru Cătănescu, Clara Flores . .
a fel de obsedantă, în dezbaterile teatrale autohtone, ca si
chestiunea tinerilor regizon,
dar mult mai veche decât aceasta,
soarta dramaturgiei (contemporane)
naţionale e un subiect inepuizabil.
Ca, de altfel, însăşi această dramaturgie, căreia i s-a prezis, totuşi, de
multe ori sfârsitul. În ultimii ani, cu
precădere am'eninţată cu pieirea a
fost dramaturgia aşa-zicând aluzivă,
esopică , metaforică etc., etc. a "bătrâ
ni lor", junii autori fiind, dimpotrivă ,
conjuraţi să se manifeste deschis, curajos şi ... realist, deşi, pe de altă parte,
cam aceleaşi persoane care combat
metafora în dramaturgie combat şi
realismul în spectacol. C-aşa-i românul. ..
O combinaţie menită, în principiu,
a-1 ferici pe acest român plin de contradicţii s-a pus în operă, cu bună şi
frumoasă intenţie, la Piatra Neamţ,
unde Radu Afrim, regizor absolvent
de vreo doi ani (la Cluj), a imaginat

L

~

un spectacol adunând la un loc, sub
titlul "hoţ" Qcean Cafe (cruciuliţa de
sub O are, am aflat, o importanţă crucială, tipografii materialelor publi-

18

https://biblioteca-digitala.ro

de la Teatrul Odeon. Acesta din urmă
în spectacol trei roluri (deţinute
"în original" de Fo) şi, graţie mobilitătii sale remarcabile, reuseste să fie
altfel amuzant în fiecare 'dintre ele.
Surprinzătoare prin aplomb, spontaneitate şi umor mi s-a părut însă
evolutia lui Carmen Ciorcilă si a
Roxanei lvanciu, a lui Mihai Coad~ si a
lui Karl Baker, care marchează ~ici
cele mai bune apariţii ale lor din ultima vreme- şi, incontestabil, cele mai
bune în comedie.
Ada Lupu a ajuns, fără agitaţie mediatică, fără declaraţii patetice şi fără
adjective delirante, la al treilea sau al
patrulea spectacol din carieră. Nu au
semănat unul cu celălalt decât prin
faptul că au fost toate (sau măcar
cele trei pe care le-am văzut eu)
bune, adică au avut un fir narativ
solid, o "privire" inteligentă şi sensibilă asupra textului, o omogenitate
ireproşabilă în privinţa lucrului cu
actorii, o maturitate neaşteptată, în
general. Regizoarea nu a împlinit
încă 30 de ani.
joacă

cita re fiind somaţi să facă ce-or şti ca
să n-o rateze), texte pentru teatru
semnate de câţiva dintre cei mai reprezentativi autori ai tinerei (în general) dramaturgii româneşti. Această
adunare s-a produs însă nu sub
forma unui spectacol-coupe (specie,
nu ştiu de ce, dispreţuită în teatrul
românesc de azi), ci sub aceea a unui
scenariu din care unele pasaje îi
aparţin chiar regizorului -absolvent,
în prealabil, şi de studii filologice-, în
timp ce din opera unor dramaturgi
(Radu Macrinici) s-a păstrat, în textul
final, doar câte un citat... Indiscutabil,
Radu Afrim are vocatie de autor total
(cred că a mai făcut cineva observaţia

aceasta), chiar dacă alcătuirea scenaristică sub care şi - a pus acum
semnătura nu e deloc fără cusur. Ea
construieşte un spaţiu (cvasi-virtual)
numit, tocmai, Ocean Cafe - Cafeneaua "Ocean", i-ar zice un neamprost mai mioritic -, unde lucrătorii
(patronul, o chelneriţă, o dansatoare
"la bară " etc.) si clientii (diferiti si
incerţi ca profesiune) î~noadă co~
versaţii şi relaţii, beau, flirtează, pe
scurt, suferă şi iubesc, cum se zicea în
stilul old-fashioned. Ideea nu e revoluţionară, dar poate da bune rezultate în cazul în care poveştile mici din
compoziţia poveştii principale sunt
pasionante sau, măcar, bine spuse.
Din păcate, cazul nu se petrece aici
decât pe trasee scurte; mai neted
vorbind, acolo unde textul "de bază"
are coerenţă şi dramaticitate (adică

story - ştiu că regizorului îi plac
vocabulele englezeşti - şi personaje,
ca în Silicon Valley după Saviana
Stănescu sau Honey după Gianina
Cărbunariu , dacă bine am descifrat
eu informaţiile din caietul-program),
are şi spectacolul tensiune şi teatralitate; unde nu, nu. Lucrurile sunt, de
fapt, extrem de simple.
O constatare neaşteptată m-a izbit, la
un moment din curgerea spectacolului (n-au fost defel puţine) când ceea
ce se întâmpla pe scenă nu mă mai
"ţ inea": de fapt, noua dramaturgie
românească e la fel de metaforică şi
de puţin "actuală" ca şi cea veche, iar
tinerii regizori aclamaţi pentru teatrul altfel pe care îl fac- şi Radu Afrim
e un campion neegalat al uralelor pe
această temă - sunt exemplari găti 
tari ai tradiţionalelor bucate numite

Iubirea
P

redilecţia regizorului Alexandru Vasilache pentru elaborarea scenică a prozei vine din
concepţia sa despre un teatru al
naraţiunii, obţinut prin alăturarea
momentelor intense din viaţa inventată a unor fantome bântuind o lume
in existentă . Personajele nu sunt singure cu drama lor, corul-destin-povestitor-judecător, fiinţă cu zeci de
capete, mijloceşte pentru spectator
semnificaţiile, provoacă dinamica
evoluţiei, determină reacţiile individuale, energia înaintării, asigură
emoţia comentariului. Muzica înlocuieşte cuvinte în momentele când
acestea riscă să devină patetice sau
in capabile să exprime intimitatea
sentimentului. În spectacolele lui
Alexandru Vasilache vitalitatea este
în soţită de aspiraţia spre o expresivitate sobră a trăirilor cenzurate de intelect. El alege, de obicei, opere de
proză cunoscute, dacă nu de la sursă,
măcar din zvon public de toată lumea (Un veac de singurătate, Legă
turi primejdioase, Fraţii Karamazov), dar are, totuşi, eleganţa de a
expune datele elementare ale poveştii, favorizând astfel şi confortul
intelectual al spectatorilor inocenţi.
Caracterul magic al prozei lui Marquez se potrivea, probabil, cel mai
bine acestui gen de prelucrare, conexiunile libere ale epicii permiteau
elipsele povestirii scenice, convenţia
teatrală stabilea bune retele de comunicare cu bogăţia "soiului" narativ. Fraţii Karamazov s-a împotmolit
acolo unde scena s-a dovedit incapabilă să recreeze fluidul contradictoriu

A

1n

"felii de viaţă": atâta doar că viaţa pe
care o aduc ei, mai deloc "transfigurată", pe scenă este fragmentară,
incoerentă, zgomotoasă. Ca în realitate. În ceea ce-l priveşte anume pe
Radu Afrim, cred -fără glumă şi fără
malitie - că este o natură artistică
origi.nală, care însă nu şi-a găsit, deocamdată, zona propice de manifestare; ţinând cont de înclinaţia sa
de a deveni autor total, dar şi de
intensitatea dramatică autentică a
secvenţelor filmate din spectacolele
sale (nu de aici, dar din Bluescape şi
Black Milk, montările lui clujeanastudenţeşti) , s-ar putea ca aceasta să
fie cinematograful. Regizorul mai are
timp să aleagă, deşi a trecut de 30 de
ani.
Alice Georgescu

clar- obscur

ANNA KARENINA, versiune sceni că de Alexandru Vasilache după romanul
omonim de Lev Tolstoi • TEATRUL DE COMEDIE • Data reprezentaţiei : 15
decembrie 2000 • Regia ?i ilustraţia muzicală: Alexandru Vasilache
• Scenografia : Dana lstrate • Distribuţ i a: Silvia Luca (Anna Karenina), Vladimir
Găitan (Karenin), Dan Bădărău (Vronski), Ionuţ Niculescu/Matei Onea (Serioja) ?i
corul alcătuit din studenţi ?i studente de la UATC.

care condiţionează psihologia per?Onajelor şi explică excesele lor.
In estetica teatrală a lui Vasilache, tă
cerile sunt mai importante decât vorbele şi uneori regizorul izbuteşte să
obţină de la actori emoţia covârşi
toare, arc incandescent, topind rezis-

tenţa sălii. În absenţa ei, montările
rămân un exercitiu de stil sau o formă
de autopastişă: caracterizarea depinde de receptivitatea la formulă.
Dramatizarea marelui roman de dragoste al lui Tolstoi începe în momentul în care Anna a plecat din casa
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1ca
soţului
moartă

ei, Karenin, care o consideră
si îl cheamă pe Dumnezeu în
ajutorul ,lui. În Epistola lui Pavel către
Corinteni, citată pe scenă, se află celebra observatie conform căreia
acolo "unde dragoste nu e, nimic nu
e", dar şi condamnarea păcatului. Dilema explică zbuciumul lui Karenin,
dar este inutilă pentru femeia care nu
regretă nimic. Momentul de început
este construit spectaculos de către
regizor, personajele se întrupează
din fum (aici, această componentă
nelipsită din spectacolele ultimelor
stagiuni are justificare), ies din
întuneric si se întorc acolo, lăsând în
urma lo~ clar-obscurul propriilor
trăiri. Personajul titular este însă dezavantajat de intervenţia în cronologie: Anna începe prin a minţi şi, aşa
cum construieste Va si Iache scenariul,
nu este clar ' unde urmărim firul
acţiunii şi unde ni se propune un
flash-back. Astfel, interogaţiile Annei
se diluează în nesemnificativ, poziţia

ei etică este definită de la început, iar
reflexivitatea Silviei Luca nu se potriveşte cu pasionalitatea la care este
redus personajul. Structura scenariului îl avantajează pe Vladimir Găitan:
el joacă rigiditatea, dar şi vulnerabilitatea personajului într-un mod care
justifică numele lui Tolstoi trecut pe
afiş. Aşa cum Dan Bădărău îl interpretează pe Vronski, traiectoria amantului fluşturatic e previzibilă, ceea ce
este rău nu doar pentru el personal,
ci şi pentru interpreta Annei: ea nu se
poate bizui decât pe sine când tră
ieşte viaţa cuplului. Prezenţa scenică
a copilului este la limita dintre diletantism si melodramă .
Ritmată de valsul tragic de la balul în
care Anna s-a îndrăgostit de Vronski,
moment dinamic elaborat cu fortă si
cu atenţie pentru crescendo, n'araţiunea scenică îşi epuizează surprizele, lăsând loc liber contemplării

ŞASE PERSONAJE TN CĂUTAREA UNUl
AUTOR de Luigi Pirandello. Traducerea :
Alexandra Bărcăcilă e TEATRUL .AL. DAVILA" din PITEŞTI • Data reprezentaţie i: 16
decembrie 2000 • Regia ş i scenog rafi a:
Laurian Oniga • Distribuţia : Radu Coriolan
(Tată l ),
Carmen Hancearek (Mama),
Luminiţa Borta (Fata v itre gă), Adrian Duţă
(Junele prim), Paul Sprtncenatu (Maş in is
tul), Andreea Raicu (Madam Pace), Petre
Dumitrescu (Reg izorul ), Wilhelmina Gta
(Prima interpretă), Dumitru Drăgan (Primul
interpret), Tudoriţa Oprescu (Reg izorul de
culise, Secretarul directoru lui), Mihaela
Mazilu (Suflerul) , Ioana Podăreanu (Ingenua), Ania Cazan, William Podaru
(Copii i).

fără

o

constantă prezenţă scenică:

care am fost, veniîn grup şi nişte elevi din clasele
mari dintr-un liceu bucureştean. După
agitaţia zgomotoasă de la garderobă
şi de dinaintea ridicării cortinei, nu
presimţeam nimic bun, nici pentru ei,
nici pentru reprezentaţie. La sfârşit, la
coadă la paltoane, fetele se întrebau
dacă au plâns. Toate spuneau că nu.
Una a recunoscut că da. Celelalte au
tăcut brusc. Tăcerea lor o prelungea
pe cea a bunelor momente regizate
de Vasilache. A fost, poate, mai importantă decât toate obiectiile cronicaru·
lui.
seră

Magdalena Boiangiu

intelectual

tre naturaleţea şi spontaneitatea
" diletanţilor", pe de o parte, şi rutina
sau platitudinea " iniţiaţilor", pe de
altă parte, asistăm la o interesantă
pendulare între cele trei ipostaze -

tras de paralela dintre teatru
şi viaţă , dar şi de absurdităţile
sau de miezurile conflictuale
greu de imaginat (şi de reconstituit)
ale vieţ ii ca spectacol, Laurian Oniga
nu ezită să deschidă unghiul observaţiei sale către măştile ce "se pot lipi
dureros pe chip", măşti care la tot
pasul uimesc sau rănesc, într-un
univers sortit manipulă rii şi alienării .
În contextul confruntării artistice din-

A

~

evocă într-adevăr.
La reprezentaţia la

frumuseţii. Frumuseţe intermitentă,

Un exercitiu
)l

personajul colectiv, corul, pare, uneori, că prestează servicii, fiind în afara
stării emoţionale pe care se presupune că o întreţine sau o induce.
Tolstoi, demiurgul, invocat în subtextul spectacolului, are timp să tragă şi
un pui de somn între scenele care îl
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actor, personaj, spectator - care, în
final, atunci când cei doi copii se vor
împuşca din greşeală (o joacă fatală!)
ne trezeşte în chip aproape brutal la
realitatea unei lumi unde nici inge-

nuitatea nu mai poate fi salvată.
Remarcabilă este şi secvenţa în care
"felia de viaţă", devenită fapt de
teatru, este configurată în chip rece,
neutru, sub forma unui proces-verbal, de către o dactilografă, completând astfel tabloul raportului
ambiguu dintre realitate şi poveste,
ori dintre tesătura dramatică sau
absurdă a f~ptelor, pe de o parte, şi
percepţia lor golită de emoţie şi sens,
înainte de a fi " absorbită" în derizoriul spectacolului din mass-media, pe
de altă parte.
Chiar dacă unele sincope sau pierderi
de ritm din desfăsurarea discursului
scenic pun beţe în roatele drumului
său către performanţă, spectacolul
este o bună şansă de afirmare pentru
această trupă alcătuită din reprezentanţii mai multor generaţii şi un exerciţiu intelectual binevenit pentru un
public tot mai puternic bombardat

de telenovele şi de isprăvile unor
campioni ai " şuşanelelor" . Veritabilul
veteran al ansamblului piteştean ,
Radu Coriolan (Tatăl), impresionant
prin risipa de energie şi de vioiciune
expresivă în gesturi ş i mimică, dar
monoton pe alocuri în frazare, Luminiţa Borta (Fata v itregă), un temperament vulcanic şi o interpretă cu excelen t ă mobilitate în pendularea dintre
registrul comic şi cel dramatic, câteodată însă riscând să dea un contur
prea gros reacţiilor sale, Petre Dumitrescu (Regizorul), ispitit ici-colo şi
el de plăcerea de a "juca" ostentativ,
Carmen Hancearek (Mama), Wilhelmina Câta (Prima interpretă), Andreea Raicu (Madam Pace), Tudoriţa
Popescu (Regizorul de culise), Dumitru Drăgan (Pri mul interpret) sunt
"p iesele de rezistenţă" ale acestei ciudate oglinzi pe care, cum spune
Shakespeare, spectacolul ne-o pune

în faţă spre a ne face să medităm la
amestecul de adevăr si fictiune din
jurul nostru.
·
·
Începută cu unele mici ezitări, apoi
când exuberantă şi invadată de
umor, când mai molcomă, iar în final
dezvăluindu-ne în chip aproape
patetic gustul amar al dramei unei
colectivităţi obligate să conştien
tizeze propria-i absurditate şi indiferenţă criminală, reprezentaţia piteş
(a treia premieră a stagiunii!) se

teană

circumscrie nădejdilor Teatrului "Al.
Davila" de a-şi diversifica şi repertoriul,
şi ţinta oferte lor. La premieră, publicul n-a fost prea numeros şi nici
prea zgomotos în aplauze. Dar asta
nu înseamnă, Doamne fereste, că el
nu mai ştie să savureze altceva decât
umorul spectacolelor gen "Eu sunt
mare gagicar'' ...
Ion Parhon

Unde sunt...?
nde sunt zăpezile de altădată?
LILIOM de Molnar Ferenc e TEATRUL NAŢIONAL din TÂRGU-MUREŞ , Compania
Parcul de distracţii nu mai e
"Tompa Mikl6s" • Data reprezentaţiei: 29 septembrie 2000 • Regia şi decorul:
acelaşi. Unde au dispărut
Babarczy Laszl6 • Costumele: Cselenyi N6ra • Coloana sonoră : Boer Karoly,
vânzătorii de baloane, pe unde se
Beres
GOnther Attila • Distribuţia: Viola Gabor (Liliom), Kezdi lmola (Juli),
rotesc caruselurile, unde au pierit
FazakasJulia (Mari), B. FOiăp Erzsebet (Doamna Muskat), Szelyes Ferenc (Ficsur),
rochiile lungi, evantaiele, jobenul şi
Laszl6 Csaba (H ug6), Bocskor Sall6 L6rant (Linzmann), Darabont Mikold (Lujza),
fracul, dansul si voia-bună, soldatii în
permisie, slujnicele, orele liber~ ale Balazs tva (Doamna Hullander), Barabas Botond (Hu lland er-fi ul), Karp Gyărgy
după-am i ezii de duminică , tirul şi
(Doctorul), Gyărffy Andras (Căp itanul), Makra Lajos (Berkovics), Csergăffy Laszl6
fotografii? Pe scurt, unde-au dispărut (Strungarul), Zăld Csaba (Po li ţ i st ul ), Tatai Sandor (Kadar lstvan), Ordăg Mikl6s
anii aceia nebuni? S-au dus ca si cum
nici nu ar fi fost, însă evocarea 'lor pe Levente (Dr. Reich), Henn Janos (Primul pol iţist) , Molnos Andras Csaba (Al
doilea poliţist), Lung Zsolt (Îngerul), Dalnoky Csilla, Gecse Noemi, Simon
scenă sau pe ecran ne surprinde
Tunde, Tamas Boglar (Slujnice) .
plăcut. De obicei.
Piesa lui Molnar Ferenc se petrece în
două spaţii bine delimitate: periferia
ordine (scenică) în mahala?! Din lipsit de suport real : parcul, slujnioraşului (cu calea ferată, fabrici, . păcate, este mare dezordine şi în concele, soldaţii ş . a.m . d . Dar spectacolumuncitori, săraci) si, respectiv, anti- cepţia regizorală a lui Babarczy Laszl6. lui îi lipsesc şi elementele simbolice.
camera raiului. În mod straniu, aces- Curios mi se pare şi faptul că acest Totodată, s-au încurcat şi cele două
tea se întrepătrund în noua variantă
parc de distracţii nu prea este popu- lumi, obţinându-se un anamorfism
scenică de la Târgu-Mureş, privitorul
lat. De fapt, nu-i de mirare, căci schela scenic supărător.
din stai neputând să le separe foarte imensă, pe lângă faptul că este Producţia suferă şi la nivelul interbine. Din păcate, bâlciul nu se neatractivă, nici nu sugerează un loc pretării: cele două personaje principrezintă la cota aşteptărilor . O schelă
în care să-ţi petreci timpul liber. De pale nu şi-au găsit actorii cei mai
imensă de lemn ocupă întregul space-ar veni slujnicele la plimbare în
potriviţi. Viola Gabor este departe de
ţiu scenic, care ne duce cu gândul
acest spatiu antipatic, dacă nu la o şarmul eroului, trăirile sale sunt
spre un şantier de construcţii , nicide- întâlnire cu bestia? Însă asta este o jucate cu tehnică vizibilă şi derancum spre un parc de distracţii. Anti- altă poveste, mult mai renumită . Na- jantă ; Kezdi lmola confundă vârstele
camera raiului are drept fundal
raţiunea lui Molnar Ferenc nu are nupersonajului. Ceilalţi actori se mişcă
aceeaşi schelărie. Pe deasupra, eroul
anţe horror, este simplă şi poate fi judupă cerinţele regizorului. Şi-atât.
principal comunică într-un stil golă ~ată după pofta şi voia regizorului. Premiera de deschidere a stagiunii
nesc cu îngerul de pe schelă, în- lnsă aici apar fel de fel de personaje 2000-2001 pare că este doar o întrecurcând întreaga poveste. Nu se mai neplăcute ochiului. Cum să-ţi duci co- prindere de serviciu, defavorabilă
ştie dacă în rai e carnaval sau avem
pilul într-un asemenea loc? Se poate piesei, care a servit deseori drept
de a face doar cu un înger rebel care, spune că la Târgu - Mureş s-a născut un suport literar pentru variante scenice
uneori, din plictiseală, ronţăie se- spectacol de teatru respingător, dacă şi cinematografice, pretutindeni în
minţe, asemenea unui adolescent la
există un asemenea gen.
lume. Inclusiv la Hollywood.
meci. Dacă pe cealaltă lume se în- Spectatorului i se clarifică de la încetâmplă astfel de lucruri, cum să fie
put faptul că tot ceea ce vede este
Stracula Attila
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Orkeny redivivus
JOC DE PISIC! de Orkeny lstvan e TEATRUL DE STAT din ORADEA, Trupa
"Szigligeti" • Data reprezentaţiei: 9 octombrie 2000 • Regia: Paraszka Mikl6s
• Decorul: Meleg Vilmos • Costumele: Kelemen Kata • Ilustraţia muzicală:
Manfredi Annamaria • Distribuţia: Csfky lbolya (Doamna Orban), F. Marton
Erzsebet (Giza), Czintos J6zsef (Viktor Csermlenyi), Kiss Torek lldik6 (Pau la), Gajai
Agnes (~orice!), Kovacs Eniko (~lus), Banyai lren (Cs. Bruckner Adelaida),
Giacomello Roberto (J6zsi), Borsos Barna (Ospătar ul ).
iesa posedă valenţe literare şi
scenice excepţionale, oferind
unor actori aflaţi la maturitate
artistică prilejul de a străluci. Totodată, publicul maghiar are ca etalon
câteva montări de referinţă şi o adaptare cinematografică de mâna întâi.
În atare conditii, coroborate cu dificultăţi financia're de neignorat, trupa
orădeană a cutezat totuşi să se
oprească asupra acestei piese de virtuozitate. Într-un spaţiu împărţit în
patru compartimente apar apartamentul sărăcăcios al Doamnei Orban,
măsuţa din cofetăria budapestană ,
locul binecunoscut al personajului
Giza şi o adevărată mise-en-abÎme:
colina cu copacul singuratic, locul de
desfăşurare a amitirilor din copilărie.
Regizorul a construit spectacolul pe
principiul simetriei, mizând pe două

P

momente de plasticitate artistică
remarcabilă: amintirile din copilăria
celor două surori Scalla (momentul
dispariţiei tatălui şi al apariţiei tânărului Viktor- o nebuloasă ce conferă un anumit ezoterism montării) şi
"jocul de pisici " dintre ele la senectute. Dialogurile prin telefon între
cele două surori - Doamna Orban,
rămasă aproape muritoare de foame
după naţionalizare, o victimă a comunismului, însă deplin liberă în
cuget, şi Giza, care a ales emigraţia în
lumea liberă, dare ţintuită într-un că
rucior cu rotile - sunt excepţional
susţinute şi interpretate de Csfky
lbolya şi F. Marton Erzsebet. Csfky
lbolya ne-a demonstrat din nou talentul său plurivalent (să nu uităm că
în deceniul opt era una dintre cele
mai bune interprete de muzică

uşoară de expresie maghiară din
România), partitura Doamnei Orban
fiind frenetic aplaudată la scenă
deschisă . Cu economie de mijloace,
F. Marton Erzsebet conferă personajului Giza sobrietate, dar şi o mare
încărcătură emoţională. Czintos J6zsef,
actorul sătmărean invitat în spectacol, îşi pictează eroul, fostul cântăreţ
de operă mediocru, pălit de fiorul
dragostei târzii, cu o paletă multicoloră. O surpriză plăcută ne rezervă
Kiss Torek lldik6 în Paula, prietena şi
rivala în dragoste a Doamnei Orban:
o damă trecută de prima tinereţe,
parşivă şi grandomană în acelaşi
timp. Gajai Agnes, tânără actriţă
angajată în vara aceasta, pare uşor
depăşită fizic şi mental, în Şoricel.
Giacomello Roberto şi Kovacs Eniko
schiţează credibil înstrăinarea, simptom al vremurilor noi.
Joc de pisici, în viziunea lui Paraszka
Mikl6s, se înscrie în rândul montărilor
notabile ale anului trecut; dacă nu pe
plan naţional, măcar pe acela al
teatrului de limbă maghiară din
Transilvania .

Stracula Attila

Funia din casa
de cultură
VIZITA BĂTRÂN El DOAMNE de Friedrich DOrrenmatt e TEATRUL "G. A PETCULESCU" din REŞIŢA • Data reprezentaţiei : 3 decembrie 2000 • Varianta scenică şi
regia : Mihai Lungeanu • Scenografia: Anca Paslaru • Muzica: George Marcu
• Distribuţia: Cita Cristea (Ciaire Zachanassian), George Drăgulescu (Aifred III),
Gheorghe Valceanu (Boby), Ovidiu Cristea (Primarui), Alexandru Jitea
(Roby/Koby), Dragoş Bucur (Toby/Loby), Marica Herman (Fiica lui III), Dana
Manea (Soţia lui III), Eugen Drăghin (Fiul lui III), Dan Mirea (Profesorul/Reporterul),
Constantin Bery (Doctoru l/Pictorul), Florin Ruicu (Pol i ţistul/~eful gării), Traian
Tudorică (P reotul/Z iari stul), Camelia Ghinea (Nevasta primarului), Cristina
Berivoescu (Fiica primarului), Florin lbraşi (Soţii lui Claire).
ând eroii piesei lui Durrenmatt, locuitorii orăşelului minier Gullen, îşi deplâng degringolada cauzată de falimentul
industrial, o discretă rumoare scoate
la iveală iuţeala cu care publicul

C

reşiţean percepe acest lamento ca pe
o ... vorbă despre funie în casa spânzuratului . Din fericire, însă, regizorul
Mihai Lungeanu a ferit spectacolul
de o prea puternică "ancorare în
actualitate", de ispita congruenţelor
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cu realitatea românească a momentului. Mai mult decât atât, negarea
iluziei, în spectacol, se îngemănează
cu rechizitoriul, cu rememorarea
vinovăţiei fiecăruia, cu definirea contribuţiilor individuale la proliferarea
răului . Nu întâmplător, apriga justiţiară sosită la Gullen spre a-1 pedepsi
pe cel care a trădat-o şi a împins-o în
mocirlă este percepută de regizor şi
ca o fantasmă a morţii, ca un avertisment privind erorile ce pot genera
oroare. Motivul "întoarcerii" şi al
răzbunării, ori cel al uciderii fiinţei
iubite cândva şi cel al ştergerii diferenţelor dintre victimă şi călău, ca şi
luciditatea opusă iluziilor deşarte sau
rinocerizării colective dau seama de
consonanţa acestui text cu teatrul lui

Shakespeare; Brecht sau Eugen Ionescu. Aceste motive sunt în chip
remarcabil asimilate de un demers
scenic în care accentul cade pe relaţia dintre culpa individuală şi cea
colectivă, ca şi pe traseul de la sărăcie
la acea mizerie morală care face posibile si trădarea , si crima .
Decorul sobru, a'uster, .,manechinele"
care se confundă cu personajele, ca şi
costumele concepute .,în contrast"
(negrul protagonistei şi aparenta
vioiciune cromatică a celor manipulaţi de Claire Zachanassian) susţin
convingător
ideile regiei; face
excepţie acea bizară platformă-scenă
pe roţi, care o poartă pe bătrâna
doamnă - maşinărie uneori incomodă chiar şi pentru .,slujitorii" ei.
Sugestiile scenografiei sunt completate în chip edificator de muzică.
Aceasta pune accente expresive pe
unele momente cruciale ale desfă
surării conflictului. Din nefericire,
interpretarea nu este întru totul la
înălţimea mizei acestui spectacol,
care constituie până acum punctul
forte al revirimentului ce se anunţă în
viaţa unui teatru .,ră sfăţat", cu decenii în urmă, de colaborarea unor
mari regizori, actori şi scenografi.
Dacă, în cea mai mare parte a
evoluţiei lor şi a descifrării semnificaţiilor piesei, George Drăgulescu
(Aifred III) si Cita Cristea (Ciaire
Zachanassia~) se remarcă printr-un
joc interiorizat şi precis, printr-o
inspirată configurare a crescendoului tensional (poate prea glaciali pe

alocuri). iar Alexandru Jitea (Roby/
Koby) şi Dragoş Bucur (Toby/Loby)
aduc nota necesară de mister şi
grotesc celor doi servitori macabri ai
.,bătrânei doamne", locuitorii GUIIen-

Dana Manea, Camelia Ghinea, Dan
Mirea, Florin Ruicu, Marica Herman
s.a ., dar si unele momente de
absenţă di~ joc în lipsa replicii, o
dicţiune deficitară sau mici .,coche-

ului nu sunt la fel de convingători în
parcurgerea drumului de la solidaritate la trădare şi de la entuziasmul
iluziilor de înavuţire la dezamăgirea
finală . Pe genericul unui fructuos dialog între generaţii (şansa teatrului
reşiţean de a ieşi din anonimat). poţi
recunoaşte talentul sau experienţa
unor interpreţi ca Ovidiu Cristea,

tării"

cu sala . Dep inde numai de
actori ca spectacolul să se
.,lege" mai bine, să crească în intensitate emoţională ori, dimpotrivă, să
concureze temperatura neprietenoasă din sala Casei de cultură ce
găzduieşte reprezentaţiile teatrului.
aceşti

Ion Parhon

Complicaţii plictisitoare
entru un anumit fel de a concepe istoria literaturii, stilistica
lui Marivaux a înlocuit substanţa operei. La rostirea numelui
său, conexiunea curentă este cu
expresia rafinată a sentimentelor şi
nu cu zbuciumul lor. La o citire fără
prejudecăţi , Marivaux este un înaintaş mai puţin sincer al lui Laclos: cinismul şi manipularea sunt materialul de
construcţie a legăturilor mereu primejdioase. Tradiţia însuşită a comediei italiene se încrucişează cu convenţia conversaţiilor de salon în cău
tarea unui adevăr mereu insesizabil.
Creatorul modern găseşte la Marivaux, expuse cu eleganţă, întrebările
unui psihic neliniştit în legătură cu
propria sa identitate, prudent când
trebuie să acorde încredere celor din
jur, reticent când trebuie să dea
dovadă de devotament. Ceea ce

P

TRAVESTIREA de Marivaux. Traducerea şi adapta rea: Romulus Vulpescu
• TEATRUL ,.NOTIARA" • Data reprezentaţiei: 22 decembrie 2000 • Regia:
Alexandru Nicolae • Scenografia: Ştefania Cenean • Distribuţia: Clara Vodă
(Cavalerul), Cerasela losifescu (Contesa), Cristian Şofran (Lelio), Sorin Cociş
(Arlechino), Valeriu Preda (Sfredelin), Daniel Popescu (Zulufin) .
poate fi considerat o
vrăgeală sentimentală

simplă pălă

este de fapt
încercarea de a limpezi impulsurile,
de a dezamorsa tensiunile create de
diferentele de statut social sau financiar, de a netezi teritoriul accidentat
dintre da si nu. O femeie îmbrăcată ca
un bărbat este obligată să adopte
comportamente masculine şi este
percepută şi tratată ca atare. Rezistă
caracteristicile ei înnăscute acestei
aventuri, sau caracteristicile ei înnăs
cute au determinat această aventură?
Artificiul teatral al travestirii poate
ascunde o realitate a vieţii, inaccep-

tabilă pentru spiritele conformiste. E
o aventură a spiritului uman în procesul de autocunoaştere, dar rezultatele
stau sub semnul provizoratului, departe de orice certitudine. Tenebrele
spiritului etalate de psihologia modernă sunt prezente în opera lui
Marivaux şi artiştii scenei pot fi tentaţi
de contrastul dintre formularea limpede a raţionamentelor şi realitatea
confuză a sentimentelor.
Probabil că acest orizont al aşteptării
a determinat includerea Travestirii în
repertoriul Teatrului .. Nottara", dar în
spectacol nu se întâmplă nimic din-
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colo de replicile rostite. În tălmăcirea
lui Romulus Vulpescu, cuvintele
apropie personajele de dialogul curent, situează acţiunea într-o realitate

uşor de perceput. Dar spectacolul
înain tează cu dificultate în labirintul
virtualitătilor. Ansamblul actoricesc

secuţia scenelor din lumina reflectoarelor pare a fi o obligaţie comună,
acceptată cam în silă, pentru că întrerupe o viaţă a culiselor mult mai plă
cută şi mai interesantă.
lnterpreţii măştilor se agită, dezordonat şi imprecis, sugerând că într-o
altă configuraţie scenică agitaţia de
acum ar fi putut fi comică. lnterpreţii
triunghiului central - un îndrăgostit
arghirofil, mincinos din interes, o
contesă cu destui bani pentru a-şi
permite luxul de a se lăsa minţită, o
fată-băiat care vrea prin minciună şi
manipulare să afle adevărul - expun
fără graţie premisele şi, cu poticneli,
concluziile piesei. Când simt că pierd
contactul cu sala, actorii apelează la
aluzii obscene, uneori mai vulgare
decât obscenitatea însăsi.
Numele din dreptul regiei nu corespunde unei persoane cu existenţă
fizică sau artistică reală; Alexandru
Nicolae este o travestire a scandalului
administrativ din vară într-o devenire
conflictuală, lipsită, însă, de calităţile
necesare unui spectacol de teatru.

nu alcăt~ieşte un grup solidar, con-

Magdalena Boiangiu

Ploaie cât cuprinde
CAFEAUA DOMNULUI MINISTRU de Horia Gârbea e ARCUB e Data reprezentaţiei: 6 decembrie 2000 • Regia: Gavril Pinte • Scenografia: Roxana Ionescu
• Muzica : Cristian Tarnoveţchi şi Constantin Fleancu • în distribuţie: Maia
Morgenstern, Alexandru Georgescu, Maria Teslaru.

Noroc mare a avut regizorul că nu
I-au lăsat textul şi actorii (presupun)
s-o facă şi mai groasă. Actori care,
altfel, sunt excelenţi. Maia Morgenstern este o secretară pe rând calină,
nevinovată, curvă, mahalagioaică,

afeaua domnului ministru
face parte din volumul Decembrie în direct (editura Ali,
1999) subintitulat Texte pentru
teatru. Horia Gârbea nu scrie piese
de teatru, ci scrie pentru teatru, adică
pentru o echipă care va face un spectacol pornind de la textul său .
Necazul e că Gârbea scrie foarte bine.
Textele sale se citesc uşor, cu plăcere,
au si miez, si haz. Asa că e usor să le
strici. Ceea' ce a cam făcu't Gavril
Pinte în spectacolul de la sala ARCUS.
A lungit inutil textul, băgând ploaie
cât cuprinde, muzică (dreptu-i, hazoasă uneori - mai ales periniţizarea
Odei bucuriei) prea multă, comentariu adesea inutil, repetiţii care explică
redundant ceea ce oricum e clar,
puneri năucitoare în abis. În plus, a

C

~

îngroşat toate poantele, reuşind uneori să evoce grupul .,Vouă". Cu osebire ratată este conceperea personajului Ministrul: textul înfăţişează
un politician grobian, fustangiu, că

ruia (pardon de vorba proastă) i se
fâlfâie de tot şi de toţi, cu excepţia
ziariştilor (..purceluşi" în text, deveniţi
.,porcii dracului" în spectacol). Dar în
nici un caz Ministrul nu este oligofren
sau senil. Mai rău, în scena finală a
spectacolului, adăugată textului,
care ni-l prezintă pe fostul Ministru
slăbit, acum în opoziţie, acesta apare
ca un om normal: un smecher umblând după chiverniseală. Opoziţia
trezeşte la realitate, pesemne. Nu ştiu
dacă e incompatibilitate psihologică
între autor şi regizor, dar incompati·bilitate manifestă e.
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disperată şi
fel de bună

iar stăpână pe situaţie, la
în fiecare ipostază. Maria
Teslaru, o patroană de bordel care va
ajunge, prin voia lui Gavril Pinte,
ministreasă, este savuroasă, umple
scena fără să facă risipă de mijloace;
păcat că nu e distribuită mai des şi
mai consistent. Alexandru Georgescu, ministrul imbecil, cocoşat de
greutatea răspunderii şi a coroanelor
de flori, e uşor manierist şi egal cu
sine, îngroşând cam mult.
În totul, o comedie trist de actuală,
care va avea, probabil, viaţă lungă
datorită vedetelor de pe afiş. O
reprezentaţie de la care pleci spunându-ţi: .,Ce spectacol bun s-ar fi
putut face din textul ăsta!".
liviu Ornea

Topui deceniului
Cel mai bun spectacol al deceniului • Cea mai bună piesă romanească contemporană jucată • Cea mai bună piesă străină contemporană jucată
• Cel mai important eveniment din viaţa teatrală romanească • Cel mai supărător
eveniment • Cel m~i semnificativ debut • Cel mai răsunător eşec
Margareta

Bărbută

1. O trilogie antică, regia: Andrei Şerban (Teatrul Naţional
din Bucuresti)
2. Repetab.ila scenă a balconului de Dumitru Solomon
3. Hamlet de William Shakespeare (e străină? da; e bună?
da; e contemporană? da. Şi ce dacă autorul e din alt
secol?)
4. infiintarea UNITER
5. Nu
vorba de un eveniment, ci de un fenomen:

e

plăcerea vulgarităţii

6. Vlad Zografi (dramaturg), Felix Alexa (regizor),
George lvaşcu (actor), llinca Goia (a ctriţă), Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar (scenografi), Răzvan Mazilu (coregraf)
7. Au fost mai multe şi mai mici; unul răsunător nu-mi
amintesc

Ileana Berlogea
1. Richard al III-lea de William Shakespeare, regia: Mihai
(Teatrul Odeon)
2. O batistă în Dunăre de D.R Popescu
3. Copilul îngropat de Sam Shepard
4. Reuniunea teatrelor europene la Bucureşti
5. Criza financiară
6. Vlad Zografi, Theodor-Cristian Popescu (regizor),
Marius Chivu (actor), Adriana Titieni (actriţă), Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar, Răzvan Mazilu
7. Lipsa publicului din sălile de teatru (în anul 1990)
Măniutiu

Magdalena Boiangiu
1. Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare,
regia: Liviu Ciulei (Teatrul "Bulandra")
2. O batistă în Dunăre
3. Profesionistul de Dusan Kovacevic
4. O trilogie antică
5. Scandalurile neteatrale
6. Theodora Herghelegiu (regizor)
7. Suma tuturor eşecurilor

Dumitru

Chirilă

1. O trilogie antică, din două motive: ca eveniment artistic în sine, dar şi ca semn al unei descătuşări, al asumării
libertăţii mult-aşteptate

2. Petru sau Petele din soare de Vlad Zografi
3. Uşa închisă de J. Graham Reid
4. Festivalul Naţional de Teatru (conceput pe criterii strict
estetice, fără condiţionările politice şi ideologice de
altădată) si Gala Premiilor UNITER (scutită si ea de
ingerinţele administrative atât de frecvente 'în cazul
Premiilor ATM din trecut) sunt evenimente-gemene, care

marchează pozitiv viaţa teatrală românească
5. Directoriada, adică lupta nesfârş ită din cele mai multe
teatre pentru răsturnarea directorilor (unii, abia instalaţi),
din motive pe care nici beligeranţii nu le cunosc întotdeauna
6. Greu de răspuns, când debuturile actoriceşti au fost cu
sutele, iar în celelalte compartimente, cu zecile. Totuşi:
Claudiu Goga (regizor), Bogdan Talaşman (actor), Lia Maria Vasilescu (scenograf) şi - cu sublinierea obligatorie Marina Constantinescu (critic)
7. Răspunsul la această întrebare nu trebuie căutat pe
scena vreunui teatru, ci pe scena politică , deoarece de
zece ani aşteptăm în zadar Legea teatrelor

Marina Constantinescu
1. O trilogie antică
2. Petru sau Petele din soare
3. Fraţii de Sebastian Barry
4. Constituirea UNITER si a Galei Premiilor UNITER
5. Lipsa de solidaritate ~eală
6. Vlad Zografi, Felix Alexa, Bogdan Zsolt (actor), Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar, Florin Fieroiu (coregraf)
7. Au fost prea multe pentru ca să mă pot decide la unul
singur

Irina Coroiu
1. O trilogie antică
2. Repetabila scenă a balconului
3. Ghetou de Joshua Sobol
4. Crearea UNITER şi recuperarea valorilor din diaspora
5. Conflictele extra-artistice
6. Vlad Zografi, Beatrice Bleonţ (regizor), Marius Stănescu
(actor), Ioana Macaria (actriţă) , Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar, Marina Constantinescu
7. O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, regia: Alexandru
Tocilescu (Teatrul Naţional din Bucureşti)

Florin Faifer
1. O trilogie antică
2. Angajare de clovn de Matei Vişniec
3. Merlin de Tankred Dorst
4. Revenirea unor regizori din exil pentru a monta spectacole în ţară: Andrei Şerban, Liviu Ciulei, Vlad Mugur,
Lucian Giurchescu, lulian Visa, Alexander Hausvater,
Alexandru Colpacci, Petre Bokor
5. Discordia iscată în lumea teatrală, ceea ce nu este propriu-zis un eveniment, ci un fenomen care nu are numai
implicaţii artistice
6. Vlad Zografi, Ion Sapdaru (regizor), Ana Maria Marinca
(actriţă - o apariţie plină de făgăduieli), Angela Do ni (coregraf)
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eceniului
7. Nu merg la spectacole unde simt iminenţa catastrofei.
Dar, dacă vreţi, o mare dezamăgire mi-a produs spectacolul La papagalul verde de Arthur Schnitzler, în regia lui
Lucian Giurchescu

Doru

Mareş

1. Cântăreaţa cheală de Eugen Ionescu, regia: Tompa
Gabor (Teatrul Maghiar din Cluj)
2. Teatru descompus/ Voci în lumina orbitoare de Matei
Vişniec

Alice Georgescu
1. Visul unei nopţi de vară, regia: Liviu Ciulei (Teatrul
.,Bulandra")
2. Transfer de personalitate de Dumitru Solomon
3. Ghetou
4. O trilogie antică
5. Haosul legislativ (de fapt, e un fenomen). generator de
tensiuni şi dispute neartistice în viaţa teatrală
6. Bocsardi Laszl6 (regizor). Marius Stănescu, Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar
7. Directoratul scriitorului Fănuş Neagu la TNB

Mircea Ghitulescu
1. Titus Andronicus de William Shakespeare, regia: Silviu
Purcărete (Teatrul Naţional din Craiova)
2. O batistă în Dunăre
3. Unde-i revolverul? de Gorgey Gabor
4. Gala Premiilor UNITER
5. Ultimele ediţii ale Festivalului Naţional de Teatru
6. Horia Gârbea (dramaturg), Beatrice Bleonţ, George
lvaşcu, llinca Goia, Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar,
Răzvan Mazilu, Sebastian-Vlad Popa (critic)
7. Trandafirii roşii de Zaharia Bârsan, regia: Vlad Massaci
(Teatrul .,Bulandra")

Mirona

Hărăbor

1. O trilogie antică
2.- (Asta nu înseamnă că nu s-a scris dramaturgie de valoare în ultimii zece ani, ci că interesul meu fată de ea, în
volum sau în spectacol, s-a trezit, din păcate, abia de
curând.)
3. Rosencranz şi Guildenstern sunt morţi de Tom
Stoppard
4. .,Implementarea", cu paşi mai mult sau mai puţin rapizi,
a reformei teatrale
5. Faptul că, în anul teatral 2000, este posibil să aibă loc
evenimente ca acelea de la Teatrul ., Nottara"
6. Radu Macrinici (dramaturg). Bocsardi Laszl6, Marius
Stănescu, Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar, Răzvan
Mazilu
7. Oedipe, regia: Andrei ?erban (Opera Naţională

3 .... au pus cătuşe florilor ... de Fernando Arrabal
4. Sosirea lui Andrei ?erban la conducerea Teatrului
Naţional din Bucureşti
5. Faptul că Andrei ?erban a fost obligat să părăsească
TNB
6. Radu Macrinici, Radu Afrim (regizor), George lvaşcu,
Antoaneta Zaharia (actriţă), Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar, Florin Fieroiu
7. Prea multe, prea multe ...

Cristina Modreanu
1.... au pus cătuşe florilor ... , regia : Alexander Hausvater
(Teatrul Odeon)
2. Petru sau Petele din soare
3. Fraţii
4. Revenirea regizorului Andrei ?erban în teatrul românesc, prin preluarea conducerii TNB în 1990
5. Eşecul iniţiativei private în domeniul teatrului, prin
Compania .,Levantul", înfiinţată de actriţa Valeria Seciu
6. Debutul unui nou val de tineri regizori de talent, dintre
care i-aş numi în mod special pe: Felix Alexa, Beatrice
Bleonţ, Vlad Massaci, Anca Colţeanu, Anca Bradu, Alice
Barb, Claudiu Goga, Theodora Herghelegiu, Ada Lupu,
Puiu ?erban
7. Tamerlan cel Mare de Christopher Marlowe, regia:
Victor Ioan Frunză (TNB)

Mircea Morariu

Română)

1. Ubu rex cu scene din Macbeth, după Alfred Jarry şi W.
Shakespeare, regia: Silviu Purcărete (Teatrul Naţional din
Craiova)
2. A treia caravelă de Iosif Naghiu
3. Uşa închisă
4. Revenirea în ţară, fie şi numai temporară ori periodică,
a unor regizori români exilaţi
5. Scandalurile periodice care izbucnesc în colectivele
teatrale şi eforturile făcute pentru a fi mediatizate şi
transformate în marfă de presă foarte vandabilă
6. Radu Macrinici, Vlad Massaci, Bogdan Zsolt, Irina
Solomon şi Dragoş Buhagiar, Marina Constantinescu
7. Compromisul făcut de Alexandru Darie, care a conceput să i se reprezinte, în 1990, avortonul artistic D'ale
protocolului de Paul Everac (Teatrul de Comedie)

Florica lchim

Ştefan

1. O trilogie antică
2-3. Pentru mine e important spectacolul contemporan:
I.L. Caragiale şi William Shakespeare
4. Toate serile de teatru valoros sunt evenimente importante şi ierarhizarea lor mi se pare superfluă
5. Nu evenimentele sunt supărătoare, de fapt, ci starea
mizeră constantă , adică sărăcia teatrelor
6. Vlad Zografi, Claudiu Goga, George lvaşcu, Ioana
Macaria, Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar, Răzvan
Mazilu, Marina Constantinescu
7. De obicei, eşecurile au calitatea de a fi discrete, adică
spectacolele proaste dispar repede, nu au ecou şi rezonanţă, din fericire

1. O trilogie antică
2. O batistă în Dunăre
3. Teibele şi demonul ei de Isaac Bashevis Singer
4. Reunificarea criticii teatrale în 1998
5. Sciziunea lumii teatrale după 1990
6. Vlad Zografi, Vlad Massaci, Petronela Grigorescu

(;3

Oprea

(actriţă)

7. Alarma de Olga-Delia Mateescu, regia: Silvia Ionescu
(Teatrul Naţional din laşi)

Constantin Paiu
1. Pescăruşul de A.P. Cehov, regia: Cătălina Buzoianu
(Teatrul Mic)
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2. O batistă în Dunăre
3. Profesionistul
4. Reînfiinţarea Facultă ţii de Teatru, în cadrul Universităţii
de Arte "G.Enescu" din lasi
5. Scandalurile dezonorante de la Teatrul National din
Cluj şi de la Teatrul "Nottara" din Bucureşti
6. Vlad Zografi, Radu Afrim, Doru Aftanasiu (actor),
Cristina Modreanu (critic)
7. O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale, regia: Anton
Tauf (Teatrul Dramatic din Baia Mare). În cazul răspunsu
lui meu, a ş dori înlocuirea atributului răsunător cu ruşi

nos.

Doina Papp
1. Cântăreaţa cheală , regia: Tompa Gabor (Teatrul
Maghiar din Cluj)
2. Petru sau Petele din soare
3. Sinucigaşul de Nikolai Erdman
4. Festivalul Naţional de Teatru
5. Altera rea climatului artistic prin imixtiunea pol iticului
6. Vlad Zografi, Felix Alexa, Bogdan Zsolt, Antoaneta
Zaharia, Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar, Răzvan Mazilu
7. Reforma teatrelor

Constantin Paraschivescu
1. Danaidele, regia : Silviu Purcărete (Teatrul Na ţ ional din
Cra iova)
2. Transfer de personalitate
3. Profesionistul
4. Gala Prem iilor UNITER
5. Conflictul de la Teatrul "Nottara"
6. Vlad Zografi, Claudiu Goga, George lvaşcu , Iulia
Popescu (actriţă), Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar,
Răzvan Mazilu, Marina Constantinescu
7. Oedipe

Ion Parhon

Theodor-Cristian Popescu, Anca Bradu, Nona Ciobanu,
Vlad Massaci, Alice Barb, Nikolov Perveli Viii, Ati la Vizauer,
Vasile Nedelcu, Bocsardi laszl6, Anca Colţeanu , Ada
Lupu, Theodora Herghelegiu, Dan Vasile, Puiu Şerban
7. Lipsa unei legi a teatrelor

Sebastian-Vlad Popa
1. Phaedra după Seneca şi Euripide, regia : Silviu
Purcărete (Teatrul Naţional din Craiova)
2. Teatru descompus
3. Merlin
4. Libertatea cuvântului
5. Nu e vorba de un eveniment, ci de o stare de spirit tot
mai adânc instalată: sindicalismul artistic

6. 7. -

Anca Rotescu
1. Decameron 645, scenariul şi regia: Silviu Purcărete
(Teatrul "Anton Pann" din Râmnicu Vâlcea)
2. Eu când vreau să fluier, fluier de Andreea Vălean
3. Uşa închisă
4. Constituirea şi consolidarea mişcării teatrale alternative
5. Menţinerea mentalităţii că teatrul de animaţie este un
gen minor
6. Teatrul Act, ca promotor al managementului teatral
românesc
7. Tamerlan cel Mare

Victor Scoradet
1. O trilogie antică
2. Petru sau Petele din soare
3. Trilogie belgrădeană de Biljana Srbljanovii::
4. Numirea, în 1990, lui Andrei Şerban în funcţia de director al Teatrului Naţional din Bucureşti
5. "Revolta" actorilor de la Teatrul "Nottara", la sfârşitul
stagiunii 1999-2000, împotriva directorului Vlad Rădescu,
soldată cu demisia acestu ia
6. Debutul lui Theodor-Cristian Popescu, în 1994, singura
"voce" cu adevărat nouă în regia noastră de teatru după
1989
7. Oedipe

1. O trilogie antică
2. Petru sau Petele din soare
3. Copilul îngropat
4. Cu totul remarcabile mi se par trei mari spectacole,
demne de o integrală Shakespeare: Titus Andronicus
(regia: Silviu Purcărete ), Visul unei nopţi de vară (regia:
Liviu Ciulei), Richard al III-lea (regia : Mihai Măniuţiu)
5. Retragerea lui Emil Boroghină de la direcţia Teatrului
Naţional din Craiova, care semnifică spulberarea unui mit
creat de spectacolele lui Silviu Purcărete , Vlad Mugur şi
Tompa Gabor
6. Vlad Zografi, Claudiu Goga, Bogdan Zsolt, Bianca Zurovski
(a ct riţă), Irina Solomon şi D ragoş Buhagiar, Florin Fieroiu
7. Au fost foarte numeroase, dar pu ţ ine au vizat texte atât
de celebre cum a fost cazu l cu Regele lear de William
Shakespeare, regia: D rag o ş G al go ţi u (Teatrul "Bulandra")

1. Titus Andronicus
2. Petru sau Petele din soare
3. Ghetou
4. Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa
5. Dispariţia Premii lor Criticii
6. Vlad Zografi, Felix Alexa, George l va ş cu , Irina Solomon
şi Dragoş Buhagiar, Răzvan Mazilu
7. Reforma teatrelor

Ludmila Patlanjoglu

Marinela

1. O trilogie antică
2. Petru sau Petele din soa re
3. Merlin
4. Directoratullui Emil Boroghină la Teatrul N a ţiona l din
Craiova, care a marcat un moment de apogeu în arta
spectacolului din România, precum şi în dialogul teatrului
românes c cu lumea
5. Scindarea criticii în cele două secţiun i: AICT- Fundaţia
Teatrul XXI si AICT-UNITER
6. O generaţie de tineri regizori care ne înd reptăţesc să
privim cu speranţă prezentul, dar şi viitorul teatrului
românesc: Felix Alexa, Beatrice Bleonţ, Claudiu Goga,

1. Visul unei nopţi de vară , reg ia: Liviu Ciulei (Teat rul
"Bu landra")
2. Transfer de personalitate
3. Fernando Krapp m i-a scris a ceastă scrisoa re de
Tan kred Dorst
4. O t rilogie an t ică
5. Gravele neînţelegeri din teatre, de tipul celor de la
"Nott ara" şi de la Naţionalul clujean
6. Vlad Zografi, Claudiu Goga, Bogdan Zsolt, Bianca
Zurovski, Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar, Răzvan Mazilu
7. Regele lear, regia: Dragoş Galgoţiu (Teatrul
"Bulandra")

Carmen Stanciu

Ţepuş
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A

Intre Tosca
•
SI Dracula
~

acă n-aş
de sală

fi citit în programul
cum că decorurile
celei mai recente premiere a
Operei Naţionale Române - Olandezul zburător de Richard Wagner- au
fost realizate special pentru această
montare, aş fi crezut că fuseseră dă
ruite teatrului bucureştean (cum s-a
mai întâmplat) de către vreo scen ă
lirică din patria compozitorului,
într-atât de neobişnuite sunt ele în
contextul producţiilor bucureştene .

D

(cea a lui Daland, de-abia scăpată din
ghearele furtunii, şi aceea a Olandezului damnat să colinde necontenit
mările, cu un răgaz ce-i este acordat
doar o dată la şapte ani, când încearcă să-şi găsească izbăvirea în
dragostea sinceră şi statornică a unei
fecioare), aşezate faţă în faţă ş i
mişcându - se pe verticală ca ridicate
ori coborîte de valuri (dar în funcţie
nu de zbuciumul acestora, ci de presiunea acţiunii dramatice), compun
elementul central; numai că Vasul
fantomă (titlu l sub care opera lui
Wagner circulă în spaţiul francez) se
dezvăluie a fi aici reflexul peste
decenii al imaginii finale din celebrul
film SF Întâlnire de gradul trei, Senta
dispărând în această navă extraterestră, în loc de a se arunca în mare ...
Nu ştiu dacă tot scenografului îi
aparţin imaginile proiectate în fun dal, dar aceea a interminabilelor rânduri de pânze ale cor ă biei Olan dezului aduce mai curând cu un şir
de rufe puse la uscat; în schimb chiar dacă deja vue de-o veşnicie -,
soluţia tabloului-oglindă însufleţit

prin transparenţă cu ajutorul luminilor schimbătoare este inspirat
utilizată .
Dacă n-as

Dacă n-aş fi aflat- tot din programul
de sală - faptul că scenograful Heimut Sturmer s-a născut la Timişoara
(si că a făcut o frumoasă carieră în Ro~ânia până prin anii '70, când s-a stabilit în Germania), mi-aş fi imaginat
că el n-a putut comunica în nici un
chip cu regizoarea şi cu autoarea costumelor acestui spectacol, într-atât
de singulare sunt- în raport cu celelalte componente scenice fundamentale - decorurile lui: două
extrem de stilizate prove de corabie

~

fi stiut că Irina Schrotter
este o re;1Um,ită creatoare de modă
din Rom ânia, a ş fi putut crede
Uudecând şi după numele său) că ş i
ea lucreaz ă tot în Germania, ba chiar
că şi costumele ei ar fi fost real izate
pentru vreun spectacol de acolo însă în nici un caz pentru Olandezul
zburător (nici măcar pentru acela SF
al lui Helmut Sturmer!). Senta este
î nvesmântată într-o rochie de seară ,
neagră şi foarte mulată pe corp,
dezvăluind la fiecare pas un "evantai" de un roşu aprins, astfel încât
eroina seamănă mai degrabă cu o
"femeie fatală" , neavând absolut
nimic din imaginea tinerei fete ce se
va sacrifica pentru mântuirea Olandezului; în ultimă instanţă, ar putea fi
Tosca, într-o versiune a operei în care
acţiunea s-ar petrece în secolul XX ...
Corul torcătoarelor a devenit sueta la
o cafeluţă a unor femei (aşe~ate pe
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scaune de bucătărie şi îmbrăcate tot
în rochii lungi, dar de un negru mai
prăfuit şi cu o croială mai neglijentă)
care se prefac a tivi o uriaşă pânză de
corabie, de o formă cu totul improprie
(ca de ... paraşută , însă permiţându - i
Sentei mânuirea în câteva superbe
poze), iar mateloţii poartă nişte manta le aducând a rase călugăreşt i. Cel
mai logic, aici, este faptul că - prin
costum, coafură şi machiaj - Olandezul apare în chip de Dracu la, fasci nant ş i primejdios în egală măsură,
venind în mod evident din timpuri
mult mai vechi decât restul personajelor ...
Dacă n - aş cunoa ş te - o pe Beatrice
Bleonţ î ncă de pe când scriam, entuziasmată , despre performanţele ei
co reg rafice, aş crede că, înainte de a
deveni apreciata regizoare de teatru
care este astăzi, a fost nu balerină (şi
î ncă -vreme de 12 ani! - una dintre
cele mai strălucite pe care le-a avut
Opera bucureşteană) , ci sculptoriţă ,
într-atât de static a imaginat compoziţia relaţiei dintre personajele
dramei: neputând "umple" cu joc
scenic imensele monologuri wagneriene (în ciuda faptului că 1-a avut
drept consilier artistic pe soţul său,
nu mai puţin remarcabilul actor Claudiu Bleonţ), ea a apelat la adoptarea
unei atitudini statuare a eroilor (asa
cum, cu multi ani în urmă, făcea
regretatul Ginel Teodorescu în cea
de-a doua sa versiune la Răpirea din
serai de Mozart). Reversul medal iei îl
constituie cele două scene ale mateloţilor - acostarea şi (mai cu seamă )
petrecerea - , în care tumultul miş 
cării este paroxistic; păcat doar că
alpiniştii utilitari de la "Vertical
Service", la care regizoarea a apelat
spre a urca şi coborî pe parâmele
atârnând chiar din podul scenei,
bruiau cu clăntănitul cremalierelor
minunea de furtună ce răsuna în
orchestra condusă de Răsvan Cernat,
iar tropăielile de pe scenă alterau
perfecţiunea sonoră a corului pregătit de Stelian Olariu ... Între cele
două ipostaze extreme ale evoluţiei
scenice, o fetiţă (interpretată de

Teodora Jani) desculţă şi îmbrăcată
într-o rochie albă (personaj inventat
de către Beatrice Bleonţ spre a
întruchipa puritatea ideală a iubirii
Sentei pentru legendarul damnat)
pluteşte cu graţie printre oameni şi
obiecte, jucându-se când cu vârtelniţa, când cu bărcuţele de hârtie ce
plutesc într-un acvariu ...
Dacă n-aş şti prea bine că de două
decenii nu s-a mai cântat Wagner pe
scena Operei bucureştene, aş spune
că - din nefericire - nici orchestra
(excelent pusă la punct, dar prea
săracă numeric, ceea ce determină
forţarea sonorităţii) şi nici soliştii nu
pot face faţă celor mai înalte exigenţe în ceea ce priveşte acest tip de
muzică: Olandezul lui Sever Barnea
(cântăreţ încă tânăr, dar care are deja
la activ cele mai dificile roluri de basbariton din repertoriul teatrului, de la
Don Giovanni la Escamillo şi de la
Figaro la Oedip) se mai luptă cu
unele pasaje în registrul grav, Senta

întruchipată

de Cristiana Popescu
este pe alocuri supărător de stridentă, Daland al lui Mihnea Lamatic
cântă totuşi prea verdian, Mary pe
care o joacă Adriana Alexandru nu-şi
pune suficient în valoare strălucirea
întunecată a glasului; doar Cârmaciul
se bucură de frumuseţea vocii sigure
a lui Marius Brenciu, în vreme ce
Gabriel Năstase se depăşeşte pe sine
însuşi în interpretarea lui Eric. Dar,
cum ştiu prea bine şi că - în teatrul
liric, ca pretutindeni- "funcţia creează organul", voi susţine că montarea
Olandezului zburător (creaţie de
început în reforma wagneriană a
genului) era nu numai potrivită, nici
doar necesară, ci de-a dreptul indispensabilă pentru redobândirea tehnicii şi a stilului de cânt pretinse interpreţilor de către partiturile maestrului de la Bayreuth. Dovada o constituie faptul că, din punct de vedere
al calităţii muzicale, reprezentaţia s-a
desfăşurat într-un continuu cre·scen-

do, răsplătind astfel eforturile temerare ale dirijorului şi directorului general Răsvan Cernat.
Luminiţa Vartolomei

Momente de
Centrul Multi-Art Dans este unul
dintre cele treizeci de proiecte culturale finanţate de Comunitatea
Europeană în ţara noastră. Aţi intrat
în concurenţă cu aproape cinci sute
de cereri de finanţare. De ce aţi
câştigat tocmai voi?
Vava Ştefănescu: Oriunde în lume
dansul contemporan este o formă de
artă cerută. Oriunde în lume, dar nu
şi la noi. Am câştigat pentru că am
crezut că arta noastră are dreptul să
trăiască şi în cultura românească. Am
venit cu proiectul, l-am prezentat, lor
le-a plăcut, au fost de acord. La categoria "Dezvoltare culturală în economia de piaţă" au existat două criterii
majore: impactul asupra mediului şi
inovaţia. Este exact ceea ce urmărim
noi.
Andreea Mincic: Eu cred că partea
educativă a proiectului a cântărit
greu în balanţă: cele unsprezece
cursuri de dans, muzică şi plastică atât pentru profesionişti, cât şi pentru "profani" - şi atelierele sau seminariile destinate celor interesaţi de
arta contemporană.
Dar pe partenerii voştri - Casa de
Cultură "N icolae Bălcescu" şi Pri-

graţie

La sfârşitul lunii octombrie s-a inaugurat la Bucureşti Centrul MultiArt Dans, primul program al Fundaţiei MAD, realizat în parteneriat
cu Casa de Cultură "Nicolae Bălcescu" si' Primăria sectorului 4 si'
finanţat de Comunitatea Europeană prin programul EUROART.
Cine sunt iniţiatorii şi coordonatorii acestui proiect? Vava
Ştefănescu, director; Andreea Mincic, proiecte Multi-Art; Mihai
Mihalcea, departamentul Spectacole. Ce-şi propun ei? Să vedem ...
măria sectorului 4- cucei-aţi atras?
Vava Ştefănescu: A fost o întâmplare. Căutam spaţii în care să dezvolt acest proiect. Găsisem un loc,
dar nu era chiar ce visam. Un prieten
mi-a spus "De ce nu te duci şi la Casa
de Cultură « Bălcescu »?". Aşa i-am
cunoscut pe cei de aici. Şi, cum ei îşi
doreau ca această clădire să nu
capete altă destinaţie decât cea culturală ... Totul s-a întâmpl at într-un
moment de graţie. Şi cred că s-a creat
deja, prin MAO, o infrastructură.
Acum, dansul contemporan are, în
sfârşit, un loc doar al lui, unde să se
poată manifesta.

Să fie oare
sioniştilor

statutul vostru, al profedin domeniul dansului,
atât de frustrant? Simţiţi că arta

voastră

este privită în România ca
un gen "marginal" de spectacol?
Îmi amintesc, totuşi, că, acum doi
ani, Teatrul "Bulandra" a susţinut o
stagiune de dans contemporan.
Mihai Mihalcea: Da, dar care nu a
dus la nimic. Fără mediatiza re ... Apoi,
o dată cu plecarea lui Victor Rebengiuc de la conducerea teatrului, proiectul a murit. E drept, la acele spectacole nu venea mult public - doar
iubitorii de dans contemporan şi
câţiva dintre spectatorii fideli al
Teatrului "Bulandra".
Vava Ştefănescu: Chiar şi aşa, a fost
un pas înainte. Ne-am dat seama
cine, cum şi în ce condiţii vine la
spectacolele de dans contemporan.
A fost o demonstraţie că există public, că se poate face o stagiune
29
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să

se constituie într-u n eveniment
de diverse acţiun i. Un fel de
"pachet cu surprize".
însoţit

dacă ... este mediatizat, dacă ... i
atenţie, dacă ... se investeşte în

se dă
el un

pic.
Aţi mers şi la alte teatre?
Vava Ştefănescu: Am încercat aproape peste tot. Toţi ne-au cerut bani.
Noi le ofeream un spectacol şi ei ne
cereau bani. Pentru tot. Asta m-a
revoltat. Ne-am gândit că nu trebuie
să cedăm . Faptul că dansul contemporan nu intră în orizontul artistic al
unor persoane nu trebuie să ne
inoculeze ideea că nimeni nu este
interesat de spectacolele noastre. Şi
am avut dreptate: când am fost sprijiniţi, am reuşit să facem lucruri
deosebite ...

Andreea Mincic: Avem si Clubul - un
centru de informare, da'r şi un spaţiu
de expunere, unde găzduim expoziţii
de artă plastică . Apoi, departamentul
de educatie artistică ; acesta trebuie
să fie rentabil nu doar din punct de
vedere financiar, ci şi ca dezvoltare
culturală.

Mihai Mihalcea: Suntem siguri că . cei
care vin la cursurile destinate "neprofesionişti lor" ne vor ajuta nu doar să
câştigăm bani, ci şi să creăm o atitudine.

şansa noastră .

Voi ce vreţi să faceţi pentru generatiile de azi?
Mihai Mihalcea: încercăm să-i ajutăm să nu repete greşelile noastre,
aşa cum şi noi ne străduim să nu
repetăm greşelile celor de dinaintea
noastră .

Pentru început, înţeleg că vreţi să
reluaţi câteva creaţii existente.
Vava Ştefănescu: Aşa este. Dar în
curând vom prezenta producţii proprii. Şi vrem ca fiecare reprezentaţie

lndepenDans, de exemplu - unul
dintre cele mai reuşite evenimente
culturale din anul 2000 şi care cred
că i-a atras spre arta voastră nu
numai pe spectatorii obişnuiţi, ci şi
pe artişti sau pe viitorii artişti.
Mihai Mihalcea: Proiectul a fost
iniţiat de mine, prin fundaţia mea, şi
finalizat, în calitate de co-organizator, de MAD, împreună cu SMART şi
Teatrul Odeon. Succesul pe care l-am
avut a însemnat enorm pentru moralul nostru.
Vava Ştefănescu: Şi ne-a convins că
trebuie să creăm un loc al nostru.
Asta e Centrul Multi-Art Dans: un
spaţiu de creaţie şi de producţie .
Art iştii care vor să creeze pot lucra
aici, gratis, în condiţ ii excelente.
Apo i, coordonatorii de departamente, Andreea şi Mihai, împreună
cu mine, decidem ce proiecte pot
merge până la capăt, în ce să investim banii de producţie .

E'§l

Dacă tot ce vă propuneţi se va realiza, cum credeţi că va schimba
acest proiect viaţa voastră? Ce înseamnă pentru voi MAD din punct
de vedere personal?
Vava Ştefănescu: E greu s ă formezi o
echipă . Eu vreau acest lucru. Vreau s ă
formăm cu toţii o echipă . Să ne întâl nim - regizori, operatori, dansatori,
coregrafi - şi să schimbăm informaţii.
Ţinta mea ascunsă nu este să monopolizez acest domeniu, ci să creez
o zonă de lucru, de colabora re. Cred
în prietenie şi cred că trebuie să ne
susţinem unii pe alţi i.
Mihai Mihalcea: Eu mă gând esc
mereu la dansul contemporan şi la
colegii mei din promoţia '88 a Liceului de Coregrafie din Bucureşti : Florin
Fieroiu, Corina Dumitrescu, Alma
Munteanu, Vava Ştefănescu , Cosmin
Manolescu ... Cred că suntem o promoţie specială ... Ce noroc că nici un
profesor de dans clasic nu a vrut să ia
clasa noastră ! ... Doar Adina Cezar şi
Sergiu Anghel ne-a u vrut... Ei au fost
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Vava Ştefănescu: Le construim alternative, le creăm conjuncturi de afirmare. Le oferim Centrul Multi-Art Dans.
Carmen Stanciu

•

•

•

• •

1a Imaginii

Beckett on film
stfel se intitulează, extrem de interpretului cu scriitorul sporeşte
simplu, coproducţia realizată caracterul autobiografic subiacent al
de Channel 4 International, . piesei de un proverbial nihilism nosRTE şi lrish Film Board, şi prezentată talgic: drama benzilor de magnetoîn premieră mondială la cea de a fon tezaurizând memoria - .. acest
25-a ediţie a Festivalului Internaţio monstru cu două capete: damnarea
nal de Film de la Toronto, ca un oma- si salvarea".
giu adus înrudirii celor două arte- Patricia Rozema a riscat o versiune
cinematografică la O, ce zile frusurori.
Din perspectiva timpului, se poate moase!, filmată în Insulele Canare,
afirma limpede că dramaturgul Sa- folosindu-se de cadre statice lungi
muel Beckett a contribuit semnifica- de peste cinci minute şi conducântiv şi la promovarea unei moderne du-i pe actorii Rosaleen Lineham şi
Richard Johnston spre un sentimenestetici a filmului, alături de un Alain
Resnais sau Michelangelo Antonioni. talism exacerbat, o parodie a draDe la bun început s-au remarcat simi- gostei, a mariajului, în care ritualurile
litudinile dintre personajele dra- cazaniere au fost reduse la absurd.
maturgiei beckettiene şi arta marilor Conor McPherson a preferat pentru
comici ai ecranului: Chaplin, Laurel şi Sfârşit de partidă stilizarea într-o lecHardy, dar, în special, Buster Keaton . tură paroxistică, plasată în momentul
S-a spus chiar că Aşteptându-1 pe în care totul a fost aruncat peste bord
si nu mai există decât truda silnică a
Godot i-ar fi fost inspirat de un film
din 1949, The Lovable Cheat/Escro- ipocriziei, manipularea emoţională şi
cul simpatic, pe care regizorul Ri- teroarea morţii. L-au sprijinit în
chard Oswald şi scenaristul Edward această viziune sumbră interpreţii Lewis îl realizaseră plecând de la Michael Gambon (Hamm) şi David
Mercadet al lui Balzac şi în care Thewlis (Ciov), tandemul diavolesc,
.. omul care nu râde niciodată" inter- Charles Simon (Nagg) şi Jean Anderpreta un individ ce-şi aştepta fără son (Nell), teribilul cuplu decrepit -,
succes partenerul şi se numea- coin- jucând într-un spaţiu strict delimitat,
cidenţă - Godeaux. N-a mai fost o
departe de lumea privită prin telepură coincidenţă că, în 1965, Alan
scop.
Schneider- regizor american extrem Iluzoria fugă de moarte şi-a propus
de apropiat de dramaturgul căruia să o ilustreze Karel Reisz împreună cu
i-a montat majoritatea pieselor - a actorul Sean Foley abordând Joc fără
materializat în Film un scenariu scris cuvinte, oglindă a frustrărilor, a exisspecial pentru .. chipul de piatră" al tenţei repetitive, rutiniere.
actorului care avea să moară un an Interesat de asocierea simbolică dinmai târziu. În 1979 se va turna şi un tre un orb cântând la vioară şi un
remake în regia lui David Rayner infirm în cărucior, Kieran J. Walsh a
Clark, cu Max Wall şi Patricia Hayes, filmat cu David Kelly (A) şi Milo
interpreţi de teatru beckettian, care
O'Shea (B) Schiţă pentru teatru 1 alegorie a unei posibile asocieri întru
şi-au verificat şi pe ecran capacitatea
de a da viată artistică echivocei supravieţuire.
parabole despre un sărman bătrân O distributie de elită a fost selectată
ce se presupune că luptă împotriva de către regizorul-dramaturg David
propriei insignifianţe.
Mamet pentru Catastrofa, singura
In seria lansată acum, cineastul cana- operă beckettiană de atitudine podian Atom Egoyan a ales Ultima
litică declarată, împotriva oprimării,
si a arestării lui Vaclav Havel. Sir John
bandă a lui Krapp, solicitându-1 pe
John Hurt, care jucase rolul pe scena Gielgud este Protagonistul. Harold
londoneză în 1999, să accepte să ia
Pinter - Regizorul, iar Rebecca Pidlucrul de la capăt. Cunoscut pentru geon, Asistenta.
spiritul său de stilist nonconformist Sir Richard Eyre s-a oprit asupra unui
Egoyan desfăşoară un veritabil tur de text, Rockaby, mai puţin cunoscut, o
forţă într-o aparent academică monposibilă replică, din perspectivă fetare, izbutind ceea ce Beckett îsi
minină, la Ultima bandă; angajată în
dorea cel mai mult: armonizare'a tentativa de .. căutare a unui suflet"
.,imaginii", adică a temelor şi sub- (sortită eşecului) - actriţa Penelope
temelor, cu ritmica interioară a tăce Wilton.
rilor. Asemănarea fizică frapantă a Damien O'Donnell a ales Ce? Unde?

A

- parabolă a trecerii inexorabile a
timpului, sugerată de acţiunile ciclice
ale unor personaje ce se interoghează fără încetare asupra unei crime nenumite. Cei patru la număr, Bam,
Bem, Bim, Bom, sunt interpretaţi
alternativ, cu o solemnitate imperturbabilă , de către Sean McGinley şi
Gary Lewis.
Controversată avea să fie ecranizarea
ultimei scrieri beckettiene, Eu nu
(1972).1a care Neil Jordan a modificat
parametrii scenici, renunţând la
silueta ce observă totul din umbră, si
s-a concentrat asupra personajul~i
feminin. Interpreta Julianne Moore

îşi

face apariţia în cadru şi se aşază pe
un fel de scaun de tortură din lemn,
prevăzut cu chingi, lăsându-şi la vedere doar gura. Evident, mijloacele
cinematografice specifice - plan-detaliu, posibilitatea de a varia unghiul
şi, nu în ultimul rând, eclerajul - i-au
permis cineastului să transforme
acest organ al corpului omenesc întrun element de sine-stătător, care
debitează cuvinte dezarticulate,
fraze fără obiect, devenind un soi de
conştiinţă

viscerală,

infraumană .

Acum nu .. creierul" delirează de unul
singur, ci pur şi simplu orificiul bucal.
S-a îndeplinit, de astă dată, dezideratul autorului, care susţinea că el
creează .. ceva" si nu este interesat să
relateze .. despre ceva" .
Irina Coroiu
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Felix Alexa:

,,Nu poţi exclude
nebunia si furia''
~

Numele lui Felix Alexa, tânărul regizor care, încă din primii ani
de activitate, şi-a înscris în palmares succese importante
(Vrăjitoarele din Salem de A. Miller, Casa Bernardei Alba de
Garcia Lorca, Roberto Zucco de B.M. Koltes, Paracliserul de
din Bucuresti,
Vizita
Marin Sorescu, toate la Teatrul National
'
'
bătrânei doamne de Fr. Durrenmatt la Teatrul "Bulandra",
Bărbierul din Sevilla la Teatrui,,Ţăndărică") se impune din ce în
ce mai ferm în viaţa teatrală. Ultimul său spectacol, Nunta lui
Krecinski de A.V. Suhovo-Kobîlin, montat la Teatrul National
din Bucureşti, i-a adus nu numai cronici extrem de favorabile,
dar ş i Premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul de
Comedie de la Galaţi şi o binemeritată prezenţă printre ce le
unsprezece reprezentaţii din Festivalul Naţional de Teatru .
Ştiindu -i curiozitatea, neliniştea şi febrilitatea cu care trăieşte
teatrul, ştiind şi că toate acestea sunt rezultatul unei formaţii
intelectuale solide, am provocat acest interviu prin care am
dorit să aflăm părerea lui Feli x Alexa despre situaţia actuală a
teatrului românesc ş i, eventual, să-I cunoaştem mai bine pe
tânărul regizor.
După

ce aţi absolvit Institutul, aţi
lucrat la Paris cu Peter Brook. Cum
v-a ajutat acest stagiu în formarea
artistică?

Perioada· în care am lucrat cu Peter
Brook a fost una şocantă, sub aspect
atât teatral cât şi uman. Teatral, pentru că m-am trezit dintr-o dată aruncat în mijlocul mişcării culturale
dintr-o capitală atât de importantă
pentru teatrul european cum e
Parisul. Spun "în mijlocul mişcării culturale", pentru că am avut acces la o
lume foarte selectă, la care chiar
puţini parizieni ~ tineri regizori sau
actori, au acces. In acelaşi timp, a fost
o experienţă umană extraordinară ,
pentru că lucrul cu Peter Brook şi cu
echipa lui de la Centrul Internaţional
de Creaţii Teatrale ţine de miracol, un
miracol al comuniunii umane, rezultatul final, spectacolul de teatru,
născându-se aproape firesc din îngemănarea tuturor acestor energii pozitive. Roadele, poate, au apărut în
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timp. Ca o sămânţă pe care o sădeşti
undeva, în adâncul pământului, unde,
încet-încet, se dezvoltă. Cred că aşa
s-a întâmplat şi cu experienţa mea cu
Peter Brook.
Care au fost rezultatele concrete ale
acestei experienţe?
Concret, n-aş putea spune. Poate, o
aplecare care exista deja în mine
spre lucrul cu actorul, spre o anumită
simplitate a formei teatrale, o simplitate pe care eu o concep ca fiind
plină de sensuri, de nuanţe, de profunzime. Cred că o influenţă esenţială a avut Brook în ceea ce priveşte
spiritul de echipă , de înţelegere ş i
colaborare pe care încerc acum să-I
imprim în repetiţiile cu actorii, atât
de diferiţi ca vârstă sau experienţă
teatrală . Am lucrat în general cu
actori foarte experimentaţi, mult mai
în vârstă decât mine; m-am înţeles
extraordinar de bine cu ei şi cred că îi
datorez asta, într-un fel, şi lui Peter
Brook.
Brook gândeşte spaţiul teatral
într-un mod foarte personal. Cum
v-a influenţat viziunea lui asupra
spaţiului, mai târziu, în spectacolele
pe care le-aţi montat?
Brook are o relaţie specială cu
spaţiile
teatrale. Spun "spaţii
teatrale", pentru că el a descoperit
teatre, a jucat în locuri care până
atunci nu mai fuseseră niciodată
folosite pentru teatru şi care, acum,
în urma spectacolelor lui, au devenit
teatre sau spaţii în aer liber folosite
în acest scop (cum e cariera de piatră
de lângă Avignon, care a devenit,
după ce s-a jucat acolo Mahabharata, un spaţiu teatral unde se
joacă în mod regulat) . Un spectacol
trăieşte şi în funcţie de spaţiul în care
e jucat. " Dezrădăcina rea" poate avea
uneori consec i nţe nefaste. Brook
î ncearcă de fiecare dată să recreeze,
în turneele pe care le face, "microclimatul'' de la Bouffes du Nord, teatrul
său de la Paris (unul dintre cele mai
frumoase spaţii teatrale din lume),

rafinamentul şi fragilitatea atmosferei de acolo. Acest mod subtil de a
trata un spaţiu nu ţine numai de
tehnică. E un lucru foarte important
pentru un regizor. De altfel, în
turneul internaţional pe care l-am
făcut cu Pelh~as et Melisande, eu
m-am ocupat de adaptarea spectacolului său la spaţii noi în diferite ţări
europene. Aceasta a fost o experienţă foarte, foarte importantă pentru mine.
Şi totuşi, după

o ucenicie serioasă în
preajma unuia dintre reformatorii
teatrului, v- aţi apropiat, se pare,
mai mult de valorile clasice. Critica
vă consideră un regizor mai puţin
"furios" şi care nu este în căutarea
noutăţii cu orice preţ.
Da, e adevărat, multe cronici au spus,
ca un argument şi pro, şi contra spectacolelor mele, că sunt un regizor mai
puţin furios, că sunt, într-un fel, mai
"clasic". Sunt foarte intrigat de aceste
clasificări puţin ciudate făcute aici, în
România. Nu cred că poţi să excluzi
nebunia şi furia sentimentelor dintrun spectacol mai clasic, să spunem,
cum e ultima mea experienţă de la
Naţional,
Nunta lui Krecinski.
Spectacolul, ca să - I luăm ca exemplu,
mie mi se pare foarte "nebun", iar la
nivelul relaţiilor dintre personaje şi al
substanţei umane, nu mi se pare
deloc clasic. Este, Într-un fel, mai clasic din punctul de vedere al formei
(Într-un fel, pentru că aici sunt foarte,
foarte multe nuanţe). În teatrul european există în momentul de faţă cred că sunt unul dintre cei care-şi
pot permite să vorbească despre
teatrul european, deoarece cunosc,
totuşi, fenomenul - o reîntoarcere a
marilor regizori către actor. A te
reîntoarce către actor şi către lucrul
cu actorul, relevând nuanţele şi marile subtilităţi ale textului, poate
însemna, dacă vreţi , o întoarcere
către clasic. Acum, clasic poate fi un
cuvânt care înseamnă si noutate în
teatru. Paradoxal, dar "aşa este! În
ultimul timp, mă interesează din ce
în ce mai mult natura umană în
situaţii de criză, pendularea permanentă între comic şi tragic, ridicol şi
sublim, stările extreme ale personajelor şi reacţiile lor "pe muchie de
cuţit". Nu cred că există ceva mai
actual decât sondarea acestei zone
zbuciumate, pătimaşe, dar, în acelaşi
timp, îngrozitor de vulnerabile din
sufletul omenesc. Eu asta încerc să
fac şi cred că furia despre care vorbeaţi înainte, furia şi nebunia spectacolelor pot fi regăsite în substan,ta lor,
şi nu în forma exterioară. Faptul că
spectacolele mele sunt moderne îl
arată şi reacţia entuziastă a publicului tânăr, care, altfel, este un judecător sever.

În acest caz, cum definiţi modernitatea unui text clasic?
A moderniza un text (mă refer la un
text clasic pe care-I pui în scenă) nu
înseamnă neapărat a-1 realiza într-o
cu totul altă concepţie decât a fost el
scris sau a-1 monta în costume de
blugi sau într-un decor care să reprezinte Hotelul Hilton. A moderniza un
text înseamnă a-i găsi acele nuanţe şi
subtilităţi pe care să le transformi în
aşa fel în jocul actorilor, încât acea
piesă , scrisă de autor, să capete
nuanţe şi valenţe absolut noi, la care
să vibreze publicul anilor 2000; în
special publicul tânăr, acesta neavând nici o legătură cu piesa scrisă cu
mulţi ani înainte, dar putând să vibreze în măsura în care regizorul reuşeşte să facă translaţia subtilă (e un
cuvânt pe care eu îl repet obsesiv în
repetiţii sau în interviuri, deoarece
cred că teatrul trebuie să fie o artă
subtilă, nu ceva aruncat în ochi numai din dorinţa de a fi nou şi modern.
Poţi să fii nou şi modern într-un mod
mult mai "pervers". Poţi să câştigi
pariul de a fi un tânăr regizor modern
şi curajos într-un mod mult mai
ambiguu. Iar ambiguitatea mi se
pare o calitate esenţială a teatrului.
Lucrurile clare sunt parcă mai puţin
convingătoare decât lucrurile care îţi
pătrund înt-un mod subliminal în

actor talentat este, în primul rând, un
om care se ia după instinctul propriu.
Pentru mine, prima reacţie, aproape
"necontrolată" pe care o am faţă de
un text, este esenţială. E chiar punctul de pornire. După un timp pot să-I
urăsc sau să mă plictisească, dar
prima senzaţie, ca o străfulgerare, e
foarte importantă.
Aceste criterii să vă fi împiedicat,
oare, să montaţi mai multe piese
din dramaturgia românească? Pentru că după Conu' Leonida ... şi Paracliserul nu a mai urmat nici un alt
text românesc ... ?
Da, aşa e. În ultima vreme am făcut
spectacole cu piese clasice din repertoriul universal. Am montat Suhovo-

conştiinţă .

Care sunt criteriile după care vă
alcătuiţi programul artistic?
Există nişte criterii, bineînţeles, logice, mentale ... În primul rând, caut o
piesă de valoare, ceea ce înseamnă
profunzime a propunerii literare,
pentru că nu cred că un regizor,
oricât de bun ar fi, ar putea să realizeze un spectacol de ţinută şi
adâncime pe un text fără valoare.
Miza textului este unul dintre criteriile esenţiale pentru mine. Întotdeauna mi-au plăcut textele provocatoare, care propun o lume, un univers scenic. Pentru că dintr-o lume
literară se poate crea o lume scenică
extraordinară . Fără baza solidă a textului de valoare, un spectacol are,
cred, puţine şanse să se ridice la o
realizare scenică deosebită . Acestea
ar fi criteriile logice. Dar există , în
acelaşi timp, şi criterii ale subconstientului, unde lucrurile nu mai sunt
aşa de clare. Mă refer la senzaţia pe
care o ai atunci când citeşti un text.
Uneori îl citeşti seara, te plictiseşte de
moarte, adormi imediat, alteori eşti
în tramvai sau pe o scară de autobuz
şi efectiv nu-l mai poţi lăsa din mână.
Este o senzatie nedefinită a unui
raport intim, profund cu un text care
te incită într-un fel sau altul. Lucrul
ţine de instinct şi cred că în meseria
de regizor instinctul are un rol
covârşitor. Cred că un regizor sau un

Kobîlin la TNB si acum lucrez un
·Eduard o de Filippo la Teatrul Dramatic din Brasov. Însă lumea nu trebuie să uite â eu am fost primul regizor care a impus şi montat în România un dramaturg extrem de nou,
un mare autor contemporan : Bernard-Marie Koltes. Am făcut două
spectacole Koltes : unul la TNB,
Roberto Zucco, şi altul, spectacolul
meu de debut, la Casandra - Pe
cheiul de vest ... Nu-i o întrebare la
care să pot răspunde atât de uşor!
Pur şi simplu n-a mai fost nici un text
românesc care să mă zguduie, care să
mă incite în asa măsură încât să simt
nevoia să-I m'ontez. Eu am o relatie
"senzuală" cu textele. Sunt texte care
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mă incită şi texte pe care le urăsc, dar
pe care apoi le montez, tocmai pentru că mi-au creat un fel de reactie de
adversitate. N-am să montez ~icio
dată un text care mă lasă mai mult
sau mai puţin indiferent.
Şi totuşi, ce îi lipseşte dramaturgiei
româneşti pentru ca să fie atractivă
nu numai pentru dumneavoastră,
dar şi pentru alţi regizori? Fiindcă
nu sunteţi singurul care manifestă o
anumită reţinere ...
Cred că , din păcate , s-a creat un
clişeu: că

dramaturgia românească
nu este prea competitivă în momentul de faţă, că lumea n-ar veni la
teatru la o piesă românească de azi.
Sau, chiar, de ieri ... E x istă acest cliseu
şi el, din păcate, funcţionează . Pe. de
altă parte, e adevărat că nici nu
există piese româneşti foarte bune,
care să intereseze publicul şi, astfel,
să reuşească să influenţeze şi să
sch imbe cumva opinia generală .
Mie, personal, nici o piesă românească nu mi s-a pă r ut atât de
puternică pentru ziua de azi încât să

simt nevoia s-o montez. Mai persistă
obiceiul de a spune lucruri simple în moduri foarte complicate, de a
crea imagini şi de a reda obsesiile
unor lum i trecute, care nu mai au
nici o valoare în ziua de azi. Am citit
de curând nişte piese (nu dau nume
sau titluri) în care obsesia anilor de
dinainte de '89 era atât de puternică
încât e clar că ele au foarte puţine
şanse să intereseze un public care, în
î ncă

general, e tânăr şi care nici măcar nu
a fost implicat în viaţa absurdă de
dinainte de '89. Să luăm ca exemplu
Paracliserul de Marin Sorescu, un
text scris înainte de '89, dar care
n-are nimic de-a face cu vreun context politic, un text care vorbeşte
despre noi, cei din ziua de azi sau
dintotdeauna, care are un substrat
metafizic şi o bătaie foarte lungă. Pe
mine texte de acest gen mă interesează . Cum mai sunt si Matca,
Socrate sau Petru ... Însă' ele sunt
foarte rare. Bineînţeles, există şi dramaturgi contemporani importanţi ,
precum Dumitru Solomon, Vlad Zografi, Matei Vi ş niec , dar, din păcate,
nu ei domină scena teatral ă românească în acest moment.
Nu

credeţi că,

renunţe

poate, ar trebui să se
la ideea capodoperei cu

orice preţ?
Ba da! Ne-ar trebui piese scrise nu
atât din dorinţa de a scrie piese mari,
ci din dorinţa , mai simplă şi mai eficientă, de a scrie piese bune. Am
senzaţia , uneori, că toţi autorii români vor să scrie piese mari. Şi atunci
scriu piese proaste. Dacă ar vrea să
scrie numai piese bune, poate construcţia dramatică ar fi mai solidă şi
uneori ar apărea şi piese de mare valoare. Ca în orice meserie, lucrurile
trebuie începute prin a le face bine.
Din păcate, multe piese româneşti nu
sunt bine scrise. De aceea au un
impact oarecum redus. Realitatea
românească înconjurătoare e atât de

plină de evenimente de senzaţie ,
meschine, penibile sau, uneori, sublime în derizoriul lor, încât există
material enorm. Problema ar fi de a
găsi modalitatea prin care tot acest
material extrem de puternic şi de violent, agresiv chiar, să fie translat în
zona artei.

Vom intra curând într-un nou secol,
într-un nou mileniu. Cum credeti că
va evolua teatrul, în linii mari, în 'anii
următori?

Cred că teatrul a trecut prin toate
~xperienţele , prin toate formele .
Intr-un fel, el s-a epu izat şi a renăscut
de fiecare dată din pm pria cenu şă, ca
Pasărea Phoenix. Cred, î ns ă , că teatrul se reîntoarce că tre simplitate,
că tre origin i, ceea ce î nseamnă lucrul
cu actorul, o anumită profunzime
care, cum spuneam ş i înainte, reiese
din text şi e dusă mai departe de
actori şi regizori. Experimentele de
tot felul sunt necesare în măsura în
care au valoare şi profunzime. Teatrul
poate fi făcut în zeci de stiluri, de
modalităţi, importante sunt nivelul
profesional, rigoarea şi subtilitatea
demersului artistic. Nu cred în spectacolele zgomotoase, prea evidente
ca mesaj, prea "vizibile". Nu, nu pot
să ştiu cum va evolua teatrul ... Nu ştiu
exact nici cum voi evolua eu însumi .
Cred, însă, că există o întoarcere
către rafinament şi simplitate.
Dana Dorneanu
decembrie 2000

§f _ __.._.fl..,a.,.s._.b_

fie rege!
ltimul spectacol pe care l-am văzut în stagiunea
a fost Podu'. Pri mul spectacol pe care
l-am vă zu t în stagiunea curentă a fost Fierarii, la
"Nottara", tot în regia lui H o raţiu Mă lăele . Tot comed ie!
Ulteri or, am citit cronici destu l de aspre la Fierarii,
botezat de regizor Cu capu' de nicovală . De şi argumentele cronicarilor su nt valabi le si rezervele lor sunt în
bu nă parte justificate, cred că, de data asta, ar trebui
evid en ţi ată jumătatea plină a vasului. De altfel, mulţi
cronicari cu sau, mai ales, fără şal vari au o bucurie suspectă de a vorbi (doar) despre jumătate a goală.
Eu cred că în acest moment comedia trebuie încurajată.
Se joa că multe com ed ii, dar t ot nu sunt destule.
Ofertele TV pe partea umorului sunt cât se poate de

U

trecută

§

neconvenabile. E preferabi l ca publicul să rev i nă la
teatru pe ca lea comediei . Chia r dacă şi la teatru, în
s peţă la Fiera rii, se aud destul de des cuvinte care la TV
ob l igă post ul la afi şarea unui pătrat roşu . Tot e mai bine
să vedem o asemenea comedie, cu slăb iciunile ei de text
şi în g ro şăril e ei a ctorice şti, decât s ă ră m ânem în faţa
unor ecrane mici şi saturate de glume nu atât neruşinat e cât stupide.
Dacă, deo camdată, comedia nu este rege în teatre, ea
poate deveni aşa ceva printr-un număr mai mare de
montări şi o indulgenţă înţe l e aptă a cronicarilor. Pentru
un timp, să lăsăm acreala deoparte.
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Cluj

Iepurele a sărit
de la subsol
a şi în cazul Festivalului Naţio
nal de Teatru, debutul Galei
Teatrelor Naţionale de la Cluj
a însemnat un pas cu dreptul, confirmând virtuţile spectacolului Slugă la
doi stăpâni de Carlo Goldoni, în
regia lui Vlad Mugur, în care evoluţia
lui Valer Dellakeza contrazice aserţiunea cu privire la "dispariţia" actorilor din Naţionalul craiovean sub
tirania teatrului-imagine, instaurată
de Silviu Purcărete. A urmat Mantaua, pe texte de Gogol şi Bulgakov

C

"handicapatul" Dandanache. Uimirea
atinge, însă, apogeul atunci când, în
montarea moldovenilor de peste
Prut, locul lui Caţavencu este luat
de ... doamna Caţavencu, o interpretă
cu har şi haz, chiar dacă, uneori, pusă
în situaţii şi atitudini de un comic
îndoielnic, printre care şi un salt acrabatic! Cei care ridică sala în picioare
în hohote de râs sunt, însă, Farfuridi
şi Brânzovenescu, în interpretarea
unor cunoscuţi comici de la Teatrul
"Satyricus" (Mihai Curagan şi Jan

(scenariul şi regia: Mona Chirilă),
care, până în ultima zi a Galei, a fost
cel mai viu discutat spectacol, fapt
demn de luat în seamă într-o vreme
când multe reprezentaţii cuminţi
mediocre - dacă nu cumva şi unele
cariere regizorale cuminţi - mediocre
- se ascund cu dibăcie în spatele
unor "politeţuri" care derutează în
privinţa staturii lor valorice reale. Cea
de-a treia seară ne-a adus o şocantă
propu':lere a Teatrului Naţional din
Chişinău: O scrisoare pierdută, în
regia lui Mihai Fusu. Suntem contrariaţi din start, când Trahanache, pe
o bicicletă medicală, este urmărit,
aievea, de statuia lui Stefan cel Mare,
pe soclul căreia, în fi~al, va fi aşezat

Cucuruzac, mai ales primul dintre ei
aducând în spectacolul - modern umorului
de
caragialian
izul
revistă ... ). De altfel, viziunea curajoasă a regiei, soluţiile ingenioase ale
scenografei Arantxa Etcheveria
(Franţa), precum şi vitalitatea unor
interpreţi
ca
Victor
Ciutac
(Trahanache), An gel a Ciobanu (o Zoe
opulentă, îmbrăcată în roz-bombon),
lgor Caras (Tipătescu), Ion Mocanu
(Pristanda) sau Oleg Danovski
Grudko (Cetăţeanul turmentat), ca şi
evoluţia insolită a unor omniprezenţi
"paparazzi" sunt ameninţate în ceea
ce priveşte rezultatul artistic de
numeroasele alunecări în facilitate şi
chiar vulgaritate. Două spectacole

invitate printre "titularele" Galei şi-au
binemeritat întâlnirea cu publicul şi
criticii: Mizantropul de Moliere, în
regia lui Tompa Gabor, prezentat de
Teatrul Maghiar din Cluj, şi Levantul,
după scrierea lui Mircea Cărtărescu,
în adaptarea şi regia Cătălinei Buzoianu. Dar, dacă ar fi să luăm în considerare capacitatea acestei Gale de a
oglindi varietatea expresiilor regizorale sub semnul confruntării dintre
clasic şi modern, atunci putem spune
că cele două ipostaze şi-au aflat o
foarte sugestivă concretizare în reprezentaţiile cu Nunta lui Krecinski,
în regia lui Felix Alexa, adusă la Cluj
de Naţionalul bucureştean, şi, respectiv, Livada de vişini a Naţionalu
lui ieşean, spectacol regizat de
Alexander Hausvater. În primul caz
ne-am reîntâlnit cu o lectură scenică
plină de farmecul teatrului "de altă
dată", orchestrată în chip minuţios,
cu puseuri de vitalitate interpretativă
şi primit cu ropote de aplauze. În cel
de al doilea caz ne-a surprins un
punct de vedere original şi actual, ce
opune lumea spiritelor aristocratice,
învăluită în straiele artei (familia lui
Liubov Ranevskaia) unei lumi noi,
violent pragmatice, întrupată de
Lopahin.lnegalităţile de interpretare,
momentele în care hârjoneala dansantă din scenă este lipsită de suport
semnificativ sau unele "demonstraţii" regizorale ce se înfăţişează mai
degrabă ca mici divagaţii de la
fluenţa discursului scenic obturează
însă calea acestei producţii către
marea performanţă. Alt text celebru,
Orfeu în infern de Tennessee Williams, în interpretarea Companiei
"Liviu Rebreanu" de la Naţionalul din
Târgu-Mureş, sub semnătura regizorală a lui Kincses Elemer, nu a reuşit
să se ridice la înălţimea pretenţiilor
Galei clujene, fie din cauza insuficientei apropieri a unor actriţe de esenţa
personajelor, fie din cauza unei distribuiri eronate, credem noi: Rares
Budileanu (aici, un fel de "F ifi înari~
patul") în rolul Val Xavier.
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Surprizele plăcute ale Galei au venit
din ... subsolul teatrului, acolo unde,
pe scena Studioului "Euphorion", înfiinţat de Dorel Vişan, spectatorii au
văzut câteva mini-reprezentaţii de
vioiciune intelectuală şi emoţie incendiară: Clitemnestra sau crima de
Marguerite Yourcenar, în interpretarea llenei Negru, Cerere în căsă-

Pop (ce talent uriaş!), sau Declaraţie
de Tudor Muşatescu, cu care actriţa
Elena Corb lvănuşcă a izbutit efectiv
să ridice temperatura sălii printr-o
demonstraţie de virtuozitate comică,
urmărită cu sufletul la gură şi încheiată în ovaţiile publicului. Nocturnele
de la "Euphorion" cred că au însemnat cea mai frumoasă răsplată pentru

si actori în activitatea, uneori cam
osificată, a acestor instituţii. Iar cum
organizatorii se gândesc să invite la
ediţiile viitoare, pe lângă spectacolele Teatrelor Naţionale, şi producţii ale şcolilor de teatru, acest
efect al dialogului dintre generaţii va
putea fi evaluat mai bine, într-un
cadru concurenţial.

torie de A.P. Cehov, în regia studentului Sorin Misirianţu (cu tinerii Ioan
lsaiu, Alexandra Georgia Lungu şi
admirabilul Cornel Răileanu în primplan), Memo, un colaj de texte restituite în chip cinematografic de Mona
Chirilă, la graniţa dintre nostalgie şi
comedie, cu pilduitoare inventivitate
şi o remarcabilă mobilitate a actriţei
Miriam Cuibus şi a tânărului Dragoş

organizatori, în frunte cu Doina Modola, directorul festivalului, Ion Vartic, noul director al Naţionalului clujean, şi Roxana Croitoru, secretarul
literar, cea din urmă fiind prezentă
oriunde era nevoie de un gând bun şi
de o iniţiativă promptă . Aceste spectacole au demonstrat că Naţionalele
pot scăpa de rutină şi anchiloză
printr-o integrare a tinerilor regizori

Nu putem încheia şirul consideraţiilor noastre înainte de a spune că
reprezentanţii la vârf ai Primăriei, Pre-

.

. .~~-~~~ oare

fecturii şi Consiliului judeţean nu au
catadicsit să onoreze cu prezenţa lor
această sărbătoare a teatrului. Este
încă o dovadă că nu sărăcia e cel mai
mare duşman al teatrului românesc,
ci mizeria morală care îl înconjoară.
Ion Parhon

.
gasita
\"/

\"/

Uşi deschise, uşi Închise
-a lăsat cam mult aşteptat
acest ultim număr al revistei
(9/ 2000 - n.r.)! Felicitări pentru tema aleasă pentru dezbatere la
"masa rotundă" şi chiar vă rog să mai

S

[Ş3

menţineţi această rubrică pentru că e
extrem de utilă . Dovedeşte cât de
importantă e astăzi pentru noi comunicarea.
Vom putea schimba câte ceva în sis-
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tem dacă vom reuşi să găsim o cale
de comunicare, dacă ne vom putea
susţine ideile şi opiniile prin argumentări mature şi serioase, şi pentru
asta avem nevoie să ne implicăm,

atunci instinctul ne va călăuzi şi-n
cunoaştere, şi-n modul de-a ne comporta şi integra.
Mi-aş permite să nu fiu de acord cu
d-nul Vasile Toma, care afirma că 4
ani de studiu sunt prea mult şi că
fiecare poate studia şi singur ceea
ce-l interesează. Poate 4 ani nu sunt
suficienţi. Acumulările se fac în viteză
şi contra cronometru, e nevoie şi de o
perioadă de aprofundare a cunoştin 
ţelor, plus o perioadă de practică. Aşa
poate nu vor mai ieşi absolvenţi pe
bandă rulantă.

Pentru a ne instrui avem nevoie de
î ndrumători, chiar dacă suntem
tineri, entuziaşti şi curajoşi nu înseamnă că le ştim pe toate şi că totul

pentru noi e cu putinţă . E bine să
venim cu idei dare bine şi să învăţăm
de la ceilalţi. Dacă nu avem răbdare
să rezistăm 4 ani în învăţământ cum
vom putea, ca actori, să jucăm, să
spunem, 4 ani într-o piesă care nu
beneficiază de un public constant,
de-o critică şi-o atitudine mereu
favorabile? Ce vor face atunci actorii
dacă publicul nu are răbdare cu ei?
Vor renunţa? Vor demonstra astfel că
4 ani au ocupat un loc care altcuiva
i-ar fi fost de folos?
Si ca o ultimă observatie: nu e deloc
plăcut să apară în ' numărul din
toamnă cronici ale evenimentelor de
astă vară. Publicul, audienţa sancţio
nează lipsa de actualitate. Unde ne

Stimate domnule

Liviu Ornea
niţial nu prea vedeam sensul unei
polemici în presa scrisă atâta timp
cât ne cunoaştem adresele electronice. Mă întreb ce-ar fi ieşit în cazul
în care cei aproximativ 40 de spectatori care mi-au scris pe hotmail după
Job-ul de la Humorror n-ar fi rezistat
tentaţiei de a-şi expune punctul de
vedere în "Scena". Ca mulţi dintre cei
care au citit provocarea (?) dumneavoastră din "Scena " nr. 10/ 2000, nu
î nţeleg ce aveţi cu compania hotmai!? Sau ce are ea cu Freud. S-o fi
asociat subconştientul dumneavoastră cu incitanta hot line (why not?).
Când mă gândesc că mai toţi amicii
mei, artiştii , cronicarii de teatru cu
care sunt în contact electronic au
adresă hotmail. .. Funny game! De
acum încolo am să mă uit la ei cu
ochiul ciclopsihanalitic. Între noi fie
vorba, am şi o adresă yahoo, dar, ei
bine, aceea e, stimate domnule
Ornea, pentru discuţii mult mai indecente decât Job-ul meu, care "n u
pune nici o întrebare, nu sugerează
nimic, nu există în el nimic în afara
celor ce se văd pe scenă, n-are mister", dar care, se pare, dă insomnii,
pentru că, fiţi sincer, mă îndoiesc că
aţi scris articolul intitulat "raduafrim
@ hotmail.com" într-un fast-food la
orele zilei sau într-un internet cafe de
tranziţie, aşa cum îmi scriu eu, uneori,

1

scenariile. ~i încă ceva: la un an de la
premieră (an în care Job a participat
la cele mai tari festivaluri, a luat premii de regie & interpretare, are supercronici şi, cel mai important, spectatorii se înghesuie încă să-I revadă la
Târgu-Mureş), Job-ul care "nu pune
nici o întrebare" continuă să producă
reacţii extreme în presă, pe freudianul
hotmail; ba, chiar, un distins critic
(fem.) a initiat o adevărată telefoniadă prin capitală întru exmatricularea
mea de pe scenele ţării. Succesul pe
care 1-a avut Job-ul si la Bucuresti
poate fi, într-adevăr, periculos. Dar nu
pentru spectatori, ştiţi bine asta.
Puncte de vedere ca al dumneavoastră nu fac decât să-i asigure o viaţă cât
mai lungă . E tot ce-ş i poate dori un
regizor şi actorii care "di n păcate,
culeg aplauze la scenă deschisă " (p.21). E motivul pentru care sunt
recunoscător grupării de la "Scena",
rev istă care, voi/a, tinde să devină ...
electronică.
~i dacă tot

ne-am pus cu burta pe
manualul de psihanaliză , poate aflăm
şi de ce preferaţi desuurile Valeriei
Seciu, iar fundul "mijit" al Gertrudei vă
incomodează (nu e vorba de Gertruda
din Hamlet-ul lui Liviu Ciulei). Cât
despre personajele din Job, pe care le
numiţi "fantasme ale lui Afrim", vă
recomand să citiţi, quand meme, deli-

sunt specialiştii de nu sunt oamenii
cei mai potriviţi la locul potrivit? E
extrem de neplăcut să existe neconcordanţă între momentul apariţ i ei
revistei şi conţinutul ei.
N-ar fi rău să tineti cont de observaţiile publicului. ·
Vă mulţumesc,

Diana

Şi

noi vă mul,tumim. Neconcordanţe/e
Între data premierei şi data apariţiei
cronicii nu au legătură cu prezenţa sau
absenţa specialiştilor, ci se datorează
duratei ciclului de produc,tie. Vă mai
aşteptăm.

Redacţia

dosul roman Cititoarea de Raymond
Jean, care a stat la baza scenariului. Si
chiar_să-1 faceţi cadou unui bun prieten. lnsă, evident, nu cumva să vă
trimiteţi prietenul la Job ... va merge el
singur după ce va citi rezumatul pe
care i l-aţi făcut spectacolului, stimate
domnule Ornea. Un rezumat corect, în
ciuda faptului că "se întâmplă permanent multe lucruri pe scenă. Prea
multe pentru a fi urmărite". Dumneavoastră aţi reuşit performanţa unei
lecturi (rămasă, ce-i drept, la un prim
nivel) a show-ului, prietenul dumneavoastră va veni de trei ori, să poată
vedea tot. Mai ales dacă e un pic
voyeur. Vă asigur că la Târgu-Mureş
aşa se întâmplă. Sorry pentru comparaţia următoare, dar ce ziceţ i de
" aglomeraţia " din filmele lui Fellini?
OK, veţi spune, dar la Fellini avem simboluri, nu "pseudo-simboluri". ~i cu
asta mă veţi reduce la tăcere. Poate-mi
explicaţi (pe e-mail) de ce inima de
mătase roşie cusută pe partea dorsală
a chiloţilor-paraşută purtaţi de Nicu
Mihoc în Job sau raţele galbene de
plastic trebuie să semnifice "altceva
decât pe ele în sele"? Nici măcar
numărul raţelor de plastic nu-l mai
retin (aici ochiul dumneavoastră de
profesor de matematică · m-ar putea
sancţiona drastic!). Romanul spune
lucrurilor pe nume şi mi s-a părut
corect să fac acelasi lucru. Chiar dacă o
scenă erotică (!?) , din show "pare o
tăietură de pe Adult Channel". Nu-mi
dau seama dacă acest fapt ar trebui să
mă întristeze (un personaj din Gog de
Papini: "Teatrul nu trebuie să fie
imitarea vieţii reale, ci o exactă reproducere a vieţii ... "). Deşi nu ştiu de câte
ori aţi văzut pe Adult Channel un mascul înecându-se cu părul pubian al
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comedioare franţuzeşti. Peine perdue.
"Citisem lucruri foarte bune despre
R.A. Acesta e primul spectacol al său
pe care îl văd. Şi nu înţeleg. Dar poate
că, după ce se linişteşte, după ce îi
trece, se apucă de făcut teatru (. .. )".
Cam aşa vă încheiaţi articolul, dragă
domnule Ornea.
S-ar putea să vă dezamăgesc încă o
dată spunându-vă că , prin tot ce fac,

partenerei de sex ... Apropo, de unde
ştiaţi că-mi plac "picturile de gang"?
Aşa e. Uneori la fel de mult ca un

Arnold Bocklin sau un Felicien Rops.
Exclus Dalf.
Toate ca toate, dar nu-l pot localiza
pe Freddy Mercury în Job. Sper,
totusi, că nu tot ce e travestit vă duce
cu gândulla el! Pentru că, în acest caz,
o să-I căutaţi cu disperare în inocente

doresc mult să NU mă linistesc, să NU
îmi treacă şi să NU mă apuc de făcut
(ceea ce presupun că înţelegeţi prin)
teatru. Aşadar, e posibil ca singura
soluţie să fie alta (vă las s-o bănuiţi,
poate aşa n-o să mă mai acuzaţi de
lipsă de mister).
Cu multă prietenie,
Radu Afrim

•

en1um
•

,,Regla

Vasile Toma:

e o profesie

mai comodă''

S-a născut la 15 octombrie 1968, în comuna Deleşti, judeţ ul Vaslui • În 1994 a
absolvit Facultatea de Arte - secţ i a Actorie a Universităţ ii Ecologice din
Buc ureşt i (clasa prof. univ. Mihaela Juvara) • 1994- 1995 - angajat la Teatrul
"Sică Alexandrescu" din Braşov • Din 1996 - angajat la Theatrum Mundi
• Ro luri în Doi tineri din Verona după W. Shakespeare, regia: Cătă lin Naum,
Emanciparea prinţului Hamlet de Alina Mungiu-Pippidi, reg ia: Mihai Lungea nu
(Teatrul "Nottara"), Doamna Bovary sunt ceilalţi de Horia Gârbea, regia : K.
Wiedemann (Teatrul Levant) • A regizat spectacolele Buzunarul cu pâine de
Matei V i şniec (Fundaţ i a Antigona), Păcală şi Popa (Teatrul Naţional din
Timi şoara), Tanţa şi Costel de Ion Băieşu (Teatrul Dramatic din Galaţ i ), Un
bărbat şi mai multe femei de Leonid Zorin (Teatrul Evreiesc de Stat).
Întâlnirea mea cu teatrul s-a produs
într-un mod destul de bizar. Ea se
datorează unui om pe care l-am
cunoscut cu mult timp în urmă , la
Reşiţa : Vasile Nedelcu, "coborîtor"
din "Pod".

Reacţiile
1

timpul

lor sunt evidente chiar în
ascultă în

reprezentaţiei :

Erai muncitor într-o uzină reşiţeană,
când ai descoperit teatrul. ..
Da, şi îndată ce s-a întâmplat asta
m-am înscris la Seral, pentru a putea
absolvi liceul. L-a m cunoscut, apoi,
tot prin intermediul lui Vasile Nedelcu, pe domnul Cătălin Naum.
Puţină lume ştie cum se petrec
lucrurile la "Pod ". Acolo, selectia este
absolut naturală. Cine se acomodează "legilor nescrise" rămâne, cine
nu, pleacă. Nu trec mai mult de două
luni şi ştii exact dacă ai ce căuta pe
scenă . Pe urmă , publicul, format din
elevi şi studenţi, este foarte exigent.

§
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tăcere - e semn bun; fac
pleacă ostentativ ...

zgomot sau

Ai încercat la A.T.F ....
Da, cu oarecare succes. Am ajuns cu
bine până la ultima probă, când,
ghinion, am făcut un abces dentar.
Asta m-a scos din cursă . Un an mai
târziu, comisia se schimbase, avea,
probabil, alte pretenţii . Am căzut la
proba a doua. M-am hotărît să nu mai
încerc acolo nic iod ată. Am fost
dezamăgit, însă m-am ambiţionat şi
am dat examen de admitere la Universitatea Ecologică.

1Ce

înseamnă

sărac

pentru un om
a fi
student la o facultate particulară?
Sacrificii, nesiguranţă, dar şi unele
1satisfacţii. E adevărat că trebuia să
muncesc noaptea pentru a mă putea
întretine. Am avut, însă, si noroc: am
făcut figuraţie în Trilogia' antică, fapt
care mi-a permis nu doar să colind
lumea, ci şi să mai pot aduna nişte
bani cu care, mai apoi, mi-am plătit
taxele şcolare.
Apoi ai luat un premiu important la
Costineşti, chiar în anul când ai
absolvit facultatea.
De fapt, Gala Tânărului Actor a însemnat pentru mine adevăratul
examen de licenţă . Nu ştiu ce spun
colegii mei, însă pentru mine Costineştiul a fost o rampă de lansare.
Ne-am întâlnit, acolo, absolvenţi ai
mai multor şcoli din ţară, de stat şi
particulare. Ne-am putut cunoaşte,
ne-am putut întrece cu onestitate.
De aceea, premiul mi-a dat mai
multă încredere. Dovedeam, în felul
acesta, că nu contează ce facultate
termini , dacă e de stat sau particulară, ci că importante sunt talentul,
dăruirea si ceea ce ai reusit să acumulezi î~ cei patru a~i de în-

unui coleg, Ion Grosu, să facem
un spectacol. E vorba de
Buzunarul cu pâine de Matei Vişniec.
Ne-am înţeles bine. Spectatorii pă
reau mulţumiţi şi asta ne dădea spe-

util să faci asistenţă pe lângă un regizor important decât să te duci la cursuri. Iar cultura, cu adevărat necesară,
poţi s-o acumulezi şi singur.

ranţe.

Da, dar va trebui să te impui în faţa
actorilor.
Va trebui doar să-i convingi să caute
împreună cu tine drumul, cheia spectacolului. Dacă îţi este clar de unde vii
şi către ce te îndrepţi, spectacolul se
poate face. Restul e vorbărie.

împreună

Şi asta te-a făcut,
drăzneşti din nou.

probabil, să în-

Aşa e. Am pregătit pentru Gala Tânărului Actor un fragment din Tanţa
şi Costel de Ion Băieşu, având-o ca
parteneră pe Tania Popa. Am luat

amândoi câte un premiu, ea - premiul!, eu -un premiu special al juriului.
Realizările

tale ca regizor te înte apropii mai mult de
această profesie?
Nu ştiu exact. Mă incită, ce-i drept.
Cred, însă, că profesia de actor este
mai complexă. Presupune un permanent antrenament cu trupul tău, cu
deamnă să

Cum este să fii înlăuntrul lucrurilor,
ca actor, şi la marginea lor, ca regizor?
Foarte complicat. O dată, pentru că
îţi vine mai greu să-ţi convingi partenerul de necesitatea unui demers,
tu fiindu-i şi coleg de scenă, şi, a doua
oară, pentru că îţi vine mai greu să
priveşti totul cu detaşare. Ideal ar fi să
ai posibilitatea de a înregistra pe
videocasetă fiecare repetiţie, ca s-o

văţătură.

N-ai fost complexat, totuşi, de faptul că ai absolvit o şcoală particulară?

Doar în timpul studenţiei. Dar nici
atunci nu era tocmai un handicap,
era mai mult teama că aş putea fi
privit altfel decât absolvenţii unei
facultăţi de stat. Lucru nefondat, de
vreme ce, îndată după premiul
obţinut la Costineşti, m-am prezentat
la audiţia atelierului condus de Andrei Şerban, ce urma să aibă loc la
Arad. Au fost trei sute de candidati.
M-am clasat între primii opt. "Luptând" cot la cot cu actori din diverse
generaţii, absolvenţi ai diferitelor
şcoli. A fost tot un fel de examen.
Extrem de dificil, şi diferit de cele din
şcoa lă. După atelierul de la Arad am
fost angajat la Braşov. Am văzut,
atunci, cum este să locuieşti în cabina
unui teatru. Mare lucru însă n-am
făcut acolo şi , după un an şi jumătate,
m-am întors în Bucuresti. Sase luni
am fost paznic de noapte. 'Apoi am
dat concurs la Theatrum Mundi. L-am
luat si dintr-o dată am simtit cum
lucru~ile se aşază . În Capitală te mişti
mai uşor, afli de o audiţie , mai faci o
reclamă, o figuraţie într-un film .. .
Aşa am ajuns să joc în trei spectacole
la Teatrul "Nottara ", într-unul la
"Levant". Cu fiecare rol, oricât de mic,
câştigi experienţă . Mărturisesc că am
avut parte şi de pauze între două
spectacole, care mie mi se păreau
uriaşe'. Aşteptam ... Aşteptam .. . Răb
darea mi se tocea . Aşa că am propus

vocea ta . Presupune concentrare şi,
dacă te respecţi cu adevărat, şi documentare. Dacă încalci astfel de reguli,
vei claca exact atunci când nu te
aştepţi.

Şi

crezi

că

regia este o profesie mai

uşoară?

Nu mai uşoară, dar mai comodă.
Sigur că presupune mai multă documentare, mai multă imaginaţie, dar
nu si efortul continuu de a te menţine' fizic în formă . Nu cred că pentru
regie îţi trebuie neapărat o şcoală,
fiindcă nimeni nu îti poate oferi talent. Îl ai sau nu îl a(. Restul ţine de o
experienţă dobândită în timp. E mai

poţi studia mai pe urmă . Aşa, merg
mai mult pe intuiţie, pe încrederea în
parteneri. Le simt pulsul. De cele mai
multe ori reacţiile lor la o sugestie a
mea mă avertizează.

E greu să fii actor sau regizor la
început de drum, azi, în România?
Foarte greu. Noi trebuie nu doar să
urcăm pe scenă, ci şi să alergăm după
sponsori, să-i convingem pe actori să
joace mai mult de dragul artei şi
puţin de tot pentru bani. E obositor.
Noroc că speranţa renaşte în fiecare
dimineaţă .

Cum vezi

relaţia

cu

artiştii

din alte
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generaţii? La modul ideal? Ca
relaţie de ocrotire, de creştere a

pe o
celor

tineri.
Dar practic ai simţit asta?
Nu. Şi nu din lipsă de comunicare

între generaţii, ci din teama celor mai
vârstnici că am putea dori să le luăm
locul. Or, nimeni nu doreste să se
întâmple asta. În teatru e nevoie de
actori de toate vârstele. Pe de altă
parte, şi directorii, şi actorii mai în

vârstă se bat cu pumnul în piept că-i
ajută pe tineri. Concret, însă, nu se
întâmplă nimic. Cel mult suntem
priviţi cu indiferenţă.

Marinela Ţepuş

Mihaela

,,Un şir

de

surprize''

Mihaela este o actriţă · cu totul aparte; seamănă cu Giulietta Masina,
are o personalitate puternică şi, poate, cel mai frumos trup pe care
l-am remarcat (eu, cel puţin) pe scenă. Aceste trăsături au constituit un avantaj pentru rolul carei s-a potrivit pe deplin, la Teatrul
de Comedie- Giannina, din Căsătorie în stil olandez. Felul în care
şi-a construit personajul se datorează şi celei care a distribuit-o,
regizoarea Alice Barb, dar, mai ales, actriţei: e plină de naturaleţe,
posedă şi energie, şi posibilităţi vocale şi coregrafice.

Am căzut, cu 5,41, în
dădeam examen de

1989, când
admitere la
Institut a treia oară. Dar a venit
Revoluţia, şi primii doi de sub linie,
eu şi George lvaşcu, am fost admişi,
pentru că s-au suplimentat locurile.
Din acest motiv, am fost consideraţi,
toată studenţia, "cabotini".
Eu eram însărcinată în patru luni, mă
căsătorisem, dar, când am primit

§

Teleoacă:

(telefonic) vestea intrării la facultate,
am fost atât de fericită, încât nici nu
m-am gândit să-mi amân anul. În
general, viaţa mea a însemnat un şir
lung de surprize. Sunt " Fecioară", cu
ascendent în "Taur" (o nenorocire!),
născută la Bacău şi purtată pe toate
drumurile ţării din cauza profesiei
tatălui meu -ofiter de carieră. Ne-am
mutat, pe când eram în clasa 1, la
Bucureşti, undeva prin Balta Albă,
pentru că ai mei îşi doreau să-mi fac
studiile în capitală. Când eram în
clasa a V-a, ne-am mutat într-un cartier mai select, Drumul Taberei. Mă
pregăteam pentru un liceu cu profil
de ştiinţele naturii. Am terminat
Liceul de chimie industrială, cu specializarea operator chimist. Trebuia
să dau examen la Medicină, dar nu
eram făcută pentru chirurgie; îmi
tremurau mâinile, aşa că, în ciuda
faptului că părinţii plăteau meditaţii
la chimie, fizică şi anatomie, am
renunţat, pentru că, la o ... "Cântarea
României", făcusem furori cu poezia
Otiliei Cazimir "Poză veche". Prima
dată când am dat la Teatru, am căzut
cu brio. Mă pregătisem cu Ileana
Cârstea Simion, profesor defectolog,
la care ţineam enorm, cu care făceam
exerciţii de respiraţie. Din 1988, am
început să mă pregătesc cu Mihaela
Juvara. Această trecere a constituit
un şoc pentru mine, avea cu totul alt
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stil, foarte sever. Odată, chiar m-a
lovit cu tigaia în cap. Din cauza ei,
m-am înrăit. Am căpătat o doză de
"nesimţire" care a fost determinantă
pentru reuşita mea în viaţă. Nu eram
obişnuită să mă dau în spectacol,
n-am fost niciodată o "femeiuşcă", nu
mă machiez nici acum (decât la ocazii
speciale), am acelaşi păr galben (spre
alb) de ani de zile. Am fost educată
milităreşte, nu mergeam la banchete,
la serate, la ceaiuri. .. Dar, după ce
mi-am dat seama ce vreau întradevăr să devin, m-am aruncat singură "în faţă". Am avut, în clasa a Xl-a,
un rol episodic în Liceenii, apoi unul
principal, în Un studio în căutarea
unei vedete, tot în regia lui Nicolae
Corjos, datorită căruia am ajuns
"mascota" studioului Buftea ... Învă
ţasem, între timp, de la Sanda Manu
că "teatrul e mirare". Ultimul examen
de admitere, însă, a fost un adevărat
calvar: s-a produs o pană de curent,
profesorii m-au pus să continui
lângă fereastră. Ce putea fi mai rău?
Poate, un cutremur! A fost cel mai
bun examen al meu. Şi lucrurile care
mi s-au întâmplat în viaţă au venit tot
aşa, când nu mă aşteptam. Ca şi
căsnicia (pe fostul meu soţ l-am
cunoscut în timpul filmărilor la Un
studio ..., era coregraf, cu 16 ani mai
mare decât mine). Bune sau rele, mi
le-am asumat din plin pe toate. Am
făcut teatru, film, televiziune, casting.
Am fost vocea purceluşului Babe, în
varianta românească. Iubesc foarte
mult copiii, am o fetiţă de 1O ani, iar
ro lul din Căsătorie în stil olandez
cred că m-a pus în valoare. De aceea,
mă pot considera mulţumită profesional. Altfel, iubesc oamenii, viaţa şi
toate lucrurile noi care mi se întâmplă. Anul acesta am învăţat să schiez.
A consemnat
Ioana Florea

Resita
1

Nasteri
~

red că, în loc de "Ce se întâmplă ...?", ar fi mai potrivit şi mai
simplu să punem întrebarea
"Se întâmplă ceva în teatrul X sau Y
din provincie?". Pentru că, în multe
cazuri, şi răspunsul ar fi simplu:
"Nimic" sau "Mai nimic". Dar la Teatrul
"G.A. Petculescu" din Reşiţa se întâmplă ceva. Nu mă refer la fericita coincidenţă ce face ca trei interprete să se
afle în situaţia de ... a da naştere unor
prunci care vor deschide ochii într-un
nou mileniu! Acest moment al. ..
naşterilor (generator şi el de probleme, legate de programarea unor
spectacole) coincide însă cu revirimentul (renaşterea) instituţiei, sub
conducerea actriţei-director Mălina
Petre. Faptul e confirmat de premierele ultimelor două stagiuni, în
frunte cu Sinucigaşul de Nikolai
Erdman şi Vizita bătrânei doamne de
Friedrich Durrenmatt, în viziunea regizorului Mihai Lungeanu, de reuşita
parţială a·spectacolului Unde sunt cei
cinci dolari ai mei de Murray Schisgal,
semnat de Florin Antoniu, ca şi de
proiectele pentru anul abia început.
Edificatoare pentru această renaştere
este si încrederea acordată unor tineri
care.'alături de personalităţi ale trupei,
ca George Drăgulescu şi Cita Cristea
(protagoniştii din Vizita bătrânei
doamne), de alţi interpreţi cu un

C

si renastere
~

~

bogat palmares, ca Ovidiu Cristea, ori
de cei deja afirmaţi după '90, ca Dan
Mi rea, Camelia Ghinea si Florin Ruicu,
aduc în spectacole un suflu proaspăt,
perceput ca atare de public, aflat şi el
în faza primenirii gustului şi a "reîntoarcerii" către teatru. Am văzut aici
un savuros spectacol "cu tineri" şi
"pentru tineri": Profesorul de franceză de Tudor Muşatescu . lnterpreţi
ca Dana Manea, Camelia Ghinea,
Marica Herman, Constantin Bery,
Dragoş Bucur (colaborator de la Teatrul "Nottara"), Camelia Cizler, Traian
Tudorică, Cristina Berivoescu, Dan
Mirea sau Florin Ruicu, alături de Cita
Cristea, au încălzit, cu verva lor, friguroasa sală de spectacole a Casei de
Cultură a Sindicatelor, oferind în acelaşi timp o remarcabilă mostră de
umor savuros, bine protejat de ispitele vulgarităţii. În sprijinul preocupării pentru atragerea şi formarea
publicului "de mâine" stă şi colaborarea fructuoasă a Teatrului "G. A.
Petculescu" cu Casa de Cultură a Sindicatelor şi cu Inspectoratul Judeţean
pentru Cultură în realizarea Festivalului de teatru al elevilor, aflat, în
anul 2000, la cea de-a treia editie.
În primăvară, după cele trei naŞteri de
care am amintit, teatrul reşiţean îşi va
relua ambitioasa cursă de revenire la
prestigiul ,;de altădată" prin noi "in-

fuzii" de tinereţe profesională, afirmată, mai întâi, la nivelul regizorilor.
Vor lucra aici alţi trei directori de
scenă: Ion Mircioagă, nume deja intrat
în zona de interes a "noului val" al
regiei româneşti, Valeriu Andriuţă,
colaborator sosit din Moldova de
peste Prut, şi Dan Vasile, student în
ultimul an la UATC. Alături de scenografii teatrului, Ion Bobeică (decoruri)
şi Florica Zamfira (costume), în montările recente şi-au făcut simţit profesionalismul si colaboratori ca Anca
Pâslaru (scenografie) ori George
Marcu (muzică).
Departe de noi gândul că teatrul
reşiţean a intrat deja într-un timp de
graţie, la altitudinea adevăratelor
performanţe . Cert este, însă, că dincolo de intenţii şi promisiuni, de care
teatrele nu duc lipsă (deşi unele dintre ele au intrat în prima lună de iarnă
fără nici o premieră!), aici, la Reşiţa,
"se întâmplă ceva". Se mişcă din loc
ambiţii şi orgolii pozitive. Se ţese din
nou firul încrederii în şansa instituţiei
de a ieşi din "pluton", de a părăsi
anonimatul. Până la colaborarea atât
de costisitoare cu nume regizorale de
notorietate, teatrul va merge în
această stagiune "pe mâna" tinerilor.
Riscul e mare ... Dar, cine nu riscă ...
Ion Parhon

Focsani

Aşteptând norocul

1

urneul bucureştean al Teatrului Municipal din Focşani a
prezentat o trupă tânără dornică de afirmare, cu ambiţii şi cu un
entuziasm pe măsura aspiraţiilor.
Profesionişti sau amatori, ei sunt,
înainte de toate, artişti, care doresc
să-i facă fericiţi pe cei care îi privesc,
să-i provoace intelectual, să le educe
gustul.
Din punctul de vedere al calităţii
spectacolelor, focşănenii au producţii ce pot fi considerate la limita diletantismului, dar este stimabilă dorinţa lor de a prezenta publicului textele
unor autori precum Goldoni, Cehov,

T
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Caragiale şi Vişniec, pe care le găsim
în repertoriul stagiunii 2000-2001.
În spectacolul lui Mihai Lungeanu
Slugă la doi stăpâni kitsch-ul, tendinţa mult prea accentuată de a
apropia personajele de lumea cotidiană a urbei aplatizează şi reduc perspectivele. Rezolvarea scenelor induce ideea - greşită , de altfel - că publicul poate avea acces la comedia
clasică doar prin expresivitatea bâlciului . Cehov pare să-i fi fost mai
"aproape" regizorului Mihai Lungea-

nu,

căci

spectacolul Fericire conjuUrsul şi Cerere în căsă
torie, este mult mai clar, mai bine
conturat, iar mesajul artistic are mai
multă expresivitate.
După cele două spectacole văzute,
am trăit sentimentul că la Focsani
există oameni care se gândesc la
ceilalţi şi vor să facă teatru pentru ei.
Le trebuie însă sprijin. Banii se obţin
greu, iar tinerii absolvenţi, actori sau
regizori, "fug" cel mai adesea de
provincie. Totuşi, cercul vicios a fost
gală, după

rupt. Dragoş Bucur şi Alexandru Jitea,
actori ai Teatrului "Nottara", si ei
absolvenţi din ultimii ani, vin şi joacă
aici. Dar nu numai atât. Ei fac cu
ceilalţi interpreţi exerciţii de mişcare,
de respiraţie, iar Cătălin Naum investeşte aici aceeaşi căldură şi acelaşi
devotament cunoscute de la "Podul".
De ce ar mai avea nevoie teatrul
focşănean? De noroc şi de o infuzie
de tinereţe, de prospeţime, de nou ...
Alina Mang

Slatina

Zilele "Eugen
M

anifestarea, ajunsă la cea
de-a zecea ediţie, s-a desfă
şurat la Slatina în perioada
26-28 noiembrie 2000 şi a cuprins
expoziţii de artă plastică, lansări de
carte, depunere de flori la statuia dramaturgului (aşeza tă în parcul ce-i
poartă numele), o paradă a personajelor ionesciene susţinută de elevii
Şcolii "Eugen Ionescu", care au mai
prezentat, în limba franceză, şi o serie
de minispectacole cu fragmente din
textele dramaturgului, oferirea Trofeului "Eugen Ionescu" (realizat de
artistul plastic Gheorghe Dragomir)
unor importante personalităţi culturale locale, dar şi de anvergură naţio
nală (de exemplu, Dan C. Mihăilescu),

precum ŞI mteresante spectacole
prezentate de teatrul din localitate şi
de Teatrul "Nottara" (Costumele!...,
scenariul şi regia: Dan Puric).
Cele două producţii ale teatrului
slătinean, Şi cu violoncelul ce facem? de Matei Vişniec şi Scaunele de

~

Ionescu"

Eugen Ionescu, ambele în regia lui
Mihai Lungea nu, au marcat strădania
micului colectiv de a-si face simtită
prezenţa în viaţa spirituală a urbei.
Or, dacă în primul spectacol artişti cu
vechi "state" în cadrul trupei de amatori "Evrika" (care a functionat vreme
de douăzeci de ani) ~rau garanţii
unui posibil succes - Visi Ghencea
(Bărba tul cu ziarul) jucând cu umor şi
ironie, Ristina Baboi (Doamna cu
voal) interpretându-şi rolul cu mult
aplomb, Nicu Popa (Domnul cu baston), cu naturaleţe şi degajare, iar
Dan Tolu (Bărbatul cu violoncelul)
"scârt~i nd" răbdător la un violoncel
care ' era de fapt contrabas -, în
Scaunele am putut vedea doi juni

interpreţi, Carmen Dobre şi Mario
Demezzo, ultimul urcând pentru
prima dată pe scenă. Ei şi-au învins,
însă, emoţiile, făcând faţă unui travaliu deloc simplu. Interesantă mi s-a
părut ideea de a distribui în rolurile
celor doi bătrâni oameni care nu au
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depăşit douăzeci şi cinci de ani. La
început, ei par - încotoşmănaţi fiindmult mai în vârstă, dar pe măsură ce
se desfăşoară spectacolul, dezbră
cându-se de hainele timpului, de obiceiuri, de amintiri ... devin ceea ce a
dorit regizorul: doi tineri frumoşi,
curaţi, pregătiţi , într-un chip ciudat,
chiar pentru moarte. S-a pus astfel în
faptă un gând mai vechi al conducerii teatrului: pregătirea cu forţe
proprii a personalului tehnic si artistic. În situaţia în care, deoca~dată,
nu poate fi vorba de angajarea permanentă a unor absolvenţi, lucrul cu
colaboratori sau cu persoane care se
pot "califica" din mers îşi dovedeşte
eficienţa .

Mai trebuie spus că, la Slatina, nimeni
nu şi-a propus un câştig material
imediat - primăria, de care aparţine
Teatrul "Eugen Ionescu", fiind, de altfel, conştientă că nici n-ar putea să-I
obţină -, aşa că intrarea la reprezentaţii este mai întotdeauna liberă .
Urmările se văd: o sală cu 600 de locuri mereu plină . Şi mai ales cu tineri .
Ca în fiecare an, în cadrul minifestivalului a avut loc şi un colocviu, de astă
dată intitu lat "Societatea «Eugen
Ionescu» - primii zece ani". Nu a fost
vorba, cum s-ar putea crede, de un
bilanţ al lucrurilor deja înfăptuite, iniţiatorii discuţiilor - Mihai Lungeanu,
Vi si Ghencea, Marius Zarafescu -scormonind însă viitorul pentru a vedea
ce s-ar mai putea face: înfi inţarea
unui institut/ laborator de cercetare a
activităţii şi operei lui Eugen Ionescu,
cu încercarea de a aduna laolaltă
videocasete cu cât mai multe variante
scenice ale pieselor ionesciene.
Marinela Ţepuş

~iminmemoriam

•

D()fJam

Noapte
D

bună,

espre Ion Omescu nu prea s-a scris
după plecarea lui din ţară şi destul
de rar, în lumea teatrului, se găsea
câte cineva care să-I evoce. Un .,capriciu"
al memoriei pe care nu mă opresc să - I judec. Se vede că nu puţini dintre noi se despart de trecutul apropiat - uitând. Mi se
pare, oricum, întristător. Am încercat, de-a
lungul vremii, să sparg zidul acesta de tă
cere, scriind (şi vorbind la Radio) atât
despre dramaturgia, cât şi despre eseistica
acestui artist dintr-o rară speţă. Acum,
când peste existenţa lui lovită de o t ra umă
s-a lăsat cortina, aş vrea să adaug câteva
cuvinte despre actor.
Sunt ani de când, pe scena Naţionalului
ieşean, într-una din epocile lui de glorie,
tânărul aflat la începuturile carierei îl întruchipa, cu patos lucid, pe Romeo (Julieta fiind sensibila, pasionata Gilda Marinescu, sortită şi ea unui tragic sfârşit) .
Apoi, acel interpret aparte, subtil şi rasat, a
dispărut. La vârsta aceea încă nu prea puteam să înţeleg ce se întâmplase. Mai târziu, când l-am cunoscut pe Ion Omescu,
am descifrat dificultăţile care i-au fracturat
destinul; semnul demonie al politicii represive a vremii îl fulgerase fără vreun
drept de apel. După o altă trecere de vre-

Ion

me aveam să aflu, din frânturi de mărturii
ale unor deţinuţi politici, despre conduita
impresionantă, ireproşa bil ă a acestu i om
de caracter în temniţele comuniste.
A revenit în timpul directoratului profesorului Ilie Grămad ă, dând relief, la laşi,
câtorva stagiuni prin creaţiile lui, care s-au
numit Bălcescu, Nero, Alexandru Lăpuş 
neanu, în fine, Scarlat, din propria piesă ,
Veac de iarnă. Actor cerebral, de fină erudiţie, cu o specială reactivitate, Ion Omescu
avea nostalgia, pot spune chinuitoare, a
lui Hamlet. Orice actor, scria un poet, îşi
doreşte să-I joace pe Hamlet. Lui Omescu,
fără doar şi poate, chiar i s-ar fi cuvenit.
N-a fost să fie. Păcat!
I-au apărut, în schimb, cărţi . Cărţi de poezie, cuprinzând versuri aparent senine,
într-o expresie de cizelură neoclasică, disimulând nelinişti , îndoieli, o amărăciune
glisând, în gama melancoliei, în scepticismul care nu pecetluieşte totul. Cărţi de
eseuri, desfăşurând, în analiza unor capodopere shakespeariene, un spectacol de
rafinament şi de farmec. Slujitorul scenei
se investeste aici, în toată seductia inteligenţei lui.' Cărţi de dramaturgie', în care
mărturisirea de sine, deviată într-un joc de
., măşti " atent alese, aliază o productivă

Nicu Horodniceanu
., ... clipa trăită în lume, în marele întreg al lumii, este un prezent
nepreţuit. El devine un infinit al timpului subiectiv ... Fericirea
clipei este acordul total cu lumea ... Acest prezent nepreţuit
este frumosul existenţial. El aparţine celui care 1-a trăit. Este un
conţinut unic şi nerepetabil ... Această clipă poate fi transmisă,
eternizată, ea este de fapt conţinut în artă " ... Este greu de
acceptat că autorul acestor cuvinte (precum şi al eseului care
le cuprinde, intitulat sugestiv şi incitant Eul flexibil), omul de
teatru Nicu Horodniceanu, a părăsit dimensiunile restrictive
ale acestei lumi, supunându-se (fără voie, dar cu exemplară
demnitate) unui destin dovedit tragic. Unul dintre titlurile

ambiguitate de stări şi obsesii cu filonul
unui neoromantism filtrat printr-o sensibilitate modernă.
Academia Franceză i-a recunoscut performantele de om de condei, acordându-i
înalte distincţii. Se va fi făcut, în revistele
noastre literare, vreo menţiune? Ion Omescu
era prea mândru pentru a face reverenţe
vreunei coterii ori vreunei tabere. Tăi 
nuind suferinţe pe care nu avea cui să le
împărtăşească, a trăit într-o orgolios-amară
însingurare la Aix-en-Provence, cu aceeaşi,
mistuitoare, nostalgie a prieteniei şi a iubirii. Pentru el, restul ... era zgomot şi indecenţ~ .
Tresăriri de teamă au însoţit presentimentul finalului care stătea să se precipite.
Apoi, Ion s-a învăluit în tăcerea în care se
cufundă, în tragedia divinului brit, prinţul
danez. Şi, privind cu o dramatică intensitate ultima cădere de cortină, a păşit în
noaptea ultimei singurătăţi.

Florin Faifer

inserate în volumul amintit, .,Libertate si destin în teatru", ne

oferă parcă posibilitatea (şi invitaţia) de ' a medita cu încredere

sporită la posibilitatea unor reale revelaţii pricinuite de lectura
celor cinci piese de teatru nu demult tipărite de editura
Unitext.
Poate că, aflată încă în subtilă corespondenţă cu limitata noastră realitate şi viaţă pământeană, conştiinţa lui Nicu Horodniceanu îşi alege singură cuvintele care compun acest omagiu
sincer, adânc, dar mult prea întârziat. Poate că .,eruditul discret" (cum îl definea Al. Paleologu) se tulbură încă de neputinţa noastră de a alege sensurile exacte ale noţiunilor folosite,
sau de teama noastră de a nu rata (sau omite) esenţele verticalizate de gândirea sa. Sunt încredinţat (fiind unul dintre
puţinii cercetători ai teatralităţii , de fond şi de formă, cu care
opera Nicu Horodniceanu) de absoluta valoare teoretică a
analizelor publicate în volumul amintit, precum şi de utilitatea
şi fertilitatea materialului dramatic pus la dispoziţia curiozităţii
cititorului (precum şi a spectatorului sau a ascultătorului) .
Semnatarul acestor sumare şi întristate rânduri se retrage (cu
sentimentul inexprimabil al unui .,eu " flexibil aflat în plină
desluşire) în spatele unui alt citat, dedicat aceleiaşi comunicări
pe care autorul, regretat azi, o dedica speranţei neîntrerupte,
fericirii şi salvării : ., Speranţa ... stă la dispoziţia mea necontenit,
ca o mare albie a tuturor posibilităţilor ... N-am altă şansă decât
să sper în altceva, care va veni cu sau fără ştiinţa mea ".
Îndemnului de a nu-l uita pe Nicu Horodniceanu îi adaug şi
sfatul de a-1citi, pentru a ne păstra într-un dialog permanent
cu cel care şi-a eliberat eul din propria sa încleştare,
îmbogăţind .,teatralitatea" lumii cu un destin asumat.

Mihai Lungeanu
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Ubu -

de teatru

Scenes d'Europe

xistă, în peisajul revistelor de
teatru, o publicaţie care este
mai mult decât utilă celor
lipsiţi de posibilitatea de a fi la curent
cu evoluţia artei dramatice prin
vizionarea spectacolelor unor mari
regizori ori prin participarea la festivaluri importante. Revista trimestri-

E

UBU
Scenes dlurope
European stages

11.111 nltlmtL EL'lill'tr.\xt
EriOIH\ niEATIE lEHEf

ală "UBU (Scenes d'Europe)", editată
în franceză şi engleză, reflectă fenomenul teatral din Europa, prezentând, în cronici, reportaje, eseuri, tot
ceea ce e relevant în domeniu. Această
publicaţie pariziană de anvergură
internaţională, condusă de doi prestigioşi oameni de teatru (Gilles
Costaz şi Chantal Boiron), apare, din
1996, sub egida APITE (Asociaţia
pentru informare teatrală în Europa),
cu sprijinul mai multor foruri şi
organisme (Direcţia Teatrului şi a
Spectacolelor, Convenţia Teatrală
Europeană , Ministerul Afacerilor
Externe şi Departamentul Afacerilor
Internationale din Ministerul Culturii
francez' etc.)
Structura reviste i cunoaşte puţine
variaţi i: o rubrică destinată prezentării vieţii teatrale dintr-un mare oraş
european ( până acum: Tbilisi, Geneva, Moscova, Napoli, Lisabona, Barcelona, Helsinki, Londra, Istanbul,
Amsterdam, Varşovia, printre altele)

§

si un "dosar" tematic consacrat diverselor aspecte teatrale (Memoria teatrului, Noile chipuri ale regiei de azi,
Dramaturgia, Spa,tiul reprezentării
coregrafia, Masca În teatrul de azi) ori
problematicilor politice (68/ 89/ 98 metafora cifrelor, Special Berlin, Teatrul În Balcani). În fiecare număr este

prezentat câte un dramaturg contemporan, cu un extras dintr-o piesă
(între numele mai cunoscute: Jose
Sanchis Sinisterra, Sebastian Barry,
Mihail Ugarov, Xavier Durringer, Daniela Fischerova, Lothar Trolle, Dea
Loher, dar şi românul Ion Omescu,
plecat de multă vreme din ţară şi trecut în nefiinţă). O consistentă rubrică
se intitulează "Imagini" şi conţine
relatări despre cele mai importante
evenimente teatrale de pe cuprinsul
Europei, fie că e vorba de festivaluri
cu tradiţie (Avignon, Taormina, SaintNazaire, Nancy, Amsterdam etc.) ori
de recentele festivaluri din Europa
centrală (Torun/ Polonia, Nitra/Siovacia, Plzen/Cehia) sau din cea estică
(Bienala Teatrului "Eugene lonesco"
de la Chişinău , festivalurile de la
Istanbul şi Budapesta), precum şi
cronici la spectacolele unor mari
regizori sau ale unor tineri creatori
(Eugenio Barba, Anatoli Vasiliev,
Valeri Fokin, Otomar Krejca, Eimuntas Nekrosius, Robert Sturua, Oskaras
Nekrosius, Petr Lebl, J.A. Pitinsky,
Krystian Lupa, Robert Alfăldi , Sebastijan Horvat, Olivier Py, Stanislas Nordey, Bruno Meyssat, Margarita Mladenova, lvan Dobcev ş . a.) . Extrem de
incitante sunt dezbaterile revistei în
cadrul unor întâlniri itinerante, în
diverse ţări europene. Intitulate Colocviile UBU, asemenea lucrări au avut
loc cu prilejul unor festivaluri (Avignon, Amsterdam, Plzen, Varna), când
s-a conturat o serie de preocupări şi
aspecte comune celor ce lucrează în
domeniu: existenţa unei solidarităţ i
culturale europene prin "internaţio
nalizarea" festivalurilor, dar cu păs
trarea diferenţelor etnico-identitare
în cultură ; necesitatea stabilirii de legături între artiştii din diverse ţări ,
prin crearea de reţele profesionale;
rolul şcolilor de teatru şi al atelierelor
de creatie în vitalizarea artei dramatice; atragerea de finanţe europene,
mai ales de către artiştii independenţi şi de companiile mici, care nu
au alt sprijin financiar. Indiferent de
situarea artiştilor în vestul, centrul
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sau estul Europei, problemele presante sunt aceleaşi: subvenţiile minime şi tendinţa de a se reduce
bugetul alocat culturii; criza teatrului
(instituţională, dar şi artistică) ori a
noii dramaturgii; concurarea teatrului de către alte arte. Interesante sunt
şi chestiunile legate de Noul teatru şi
tânăra critică, de rolul şi soarta publicaţiilor de specialitate - dezbateri
prezentate pe larg în paginile revistei. "UBU " mai conţine agenda evenimentelor teatrale desfăşurate deja
sau care vor avea loc în spaţiul european, precum şi consemnarea altor
informaţii de gen. Colaboratorii acestei excelente reviste sunt critici de
teatru , corespondenţi din multe
zone ale Europei.
Pentru oamenii de teatru români,
e x istenţa acestei publicaţii europene
este un prilej deopotrivă de bucurie
ş i de întristare: bucurie, pentru că
"UBU" suplineşte un gol informativ
îngrijorător ; întristare, pentru că
lipseşte orice referire la teatrul românesc - mai ales în numărul special
dedicat Estului . În acest număr,
importante pagini sunt consacrate
teatrului ungar, polonez, iugoslav,
basarabean, turc, sloven, albanez
etc., dar nu apare nici un cuvânt
despre arta dramatică românească ,
apreciată şi cunoscută peste hotare,
îndeosebi prin regizorii care lucrează
în străinătate (Silviu Purcărete, Cătă
lina Buzoianu, Tompa Gabor) ori prin
trupele ce s-au impus în diverse festivaluri şi turnee (Teatrul Naţional din
Craiova, Teatrul "Bulandra " etc.) .
Această omisiune este cât se poate
de regretabilă pentru teatrul nostru
şi ea nu reflectă atât dezinteresul
occidentalilor pentru mişcarea artistică românească (de vreme ce personalităţi teatrale de la noi lucrează
în, sau conduc chiar instituţii în
străinătate), cât dezinteresul nostru
faţă de atenţia vestici lor, nepăsarea şi
lenea autohtone fiind suverane.
Neinvitarea criticilor străini, de la
publicaţii importante, la numeroasele festivaluri (cu participare internaţională) de la noi are ca rezultat, iată,
această " ieşire din cărţi ". Gratulat în
ţară cu epitete superlative, teatrul
românesc se vede izolat şi nebăgat în
seamă de instanţele critice europene.
Mioara Adina Avram

Czech Theatre/
Thl!âtre tcheque

e nivel european, deşi prenumai evenimente teatrale locale, este si revista bil i ngvă "Czech Theatre/Theâtre tcheque", editată de Institutul de Teatru
de la Praga. Până nu demult apariţie
bianuală, începând de anul trecut
publicaţia apare doa r o da tă pe an şi

D

zintă

cu un nou "look" ră m â n â nd una dintre cele mai eleg an te reviste
europene de profil. Situarea ei în
rândul publicaţiilor europene se
datorează tematicilor importante
(Cvadrienala de la Praga din 1999,
întâlnirea generală a IETM, desfă
şurată la Praga în aprilie 2000), dar şi
câtorva spectacole produse de regizori care au schimbat faţa teatrului
ceh. Alături de un clasic al regiei Otomar Krejca -, s-au impus Petr
Lebl şi Jan Antonin Pitinsky, doi dintre cei mai originali şi mai provocatari artişti de azi, interesul pentru
montările lor depăşind de mult
graniţele . Cel mai recent număr
(unicul din 2000) al acestei pub l icaţii
editate în excelente condiţ i i grafice
se referă la spectacole produse de cei
doi "tineri furioşi " mai sus pomeniţi,
promotori ai unui stil de teatru
cuprins între "i maginaţia modernă şi
lejeritatea postmodernă", la dezvoltarea teatrului-dans în Cehia,

în t r-o varietate de formule scenice, la
stadiul în care se află astăzi Opera
cehă . Pag ini consistente sunt rezervate ultimului deceniu teatral al secolului şi analizei transfo rmărilor survenite în a_cest răstimp în spaţiul
teatral ceh . In pofida schimbărilor de
mentalitate şi de generaţii , a impunerii unor tineri creatori "re beli ", a
exploziei mişcărilor off, teatrul ceh
actual pare atins de blazarea si pesimismul sfârşitului de mileniu .' Între
euforia şi speranţa anilor '90 şi dezolarea şi criza teatrală a anului 2000,
retrospectiva făcută de revista
"Czech Theatre/Theâtre tcheque"
include destule evenimente majore,
multe dintre ele, de răsunet european. Cum sunt şi cele programate a
se derula pe tot parcursul acestui an
important pentru cehi, mai ales o
dată cu declararea oraşului Praga
drept capitală teatrală europeană.

M.A.A.

redactionale
'

Unde e capul
când se merge CU
picioarele pe pereţi
-Suntem la sfârsit de an, ar trebu i s ă
ne gândim ce facem la anu'. Eu am o
propunere ...
- S ă nu mai scriem cronici!
- Ba dimpotrivă, dar să fie scrise numai de oamenii din redacţie .
- E posibil, dacă ne limităm doar la
spectacolele din Bucureşti , dar cu
provincia ce facem?
- Nici în Bucureşti nu pot fi acoperite
toate spectacolele. E câteodată o

năval ă de premiere ...
- Să le mai amâ năm!
- Premierele?
-Nu, cronici le. Pot s ă motivez de ce?
- Te rog!
-Pentru ca să folosim cât de cât acel eaş i criterii, acelaşi barem. S-a întâmplat să lipsesc o lună , am citit apoi
revista cu "ochi străin " şi am văzut că
între criteriile redactiei si cele ale colaboratorilor există ·diferenţe. Eu nu

c ă e ră u , dar, din această cauză,
predomină inventarul în dauna opi-

zic

niei.
- Da r redacţ i a are criterii unitare?
- Aproximativ. Sigur că nu sunt un ita re, dar...
- Ch iar rândul trecut discutam despre influen ţ a prietenilor şi a neprietenilor în scrierea cronicii ...
- Nu pot fi aceleaşi pentru că suntem
persoane, ca să nu zic personalităţi 45
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redactionale
,
ceea ce ar fi un delict de orgoliu - ,
diferite, dar, fără a fi identice, criteriile sunt unitare.
- Observaţia se referă la un anume
colaborator, sau e aşa, în general?
- Problema depăşeşte un anume caz.
Ni s-a întâmplat să publicăm în
revistă, pentru onorabilitatea căreia
suntem chezaşi, o cronică la un spectacol pe care, din motive obiective,
nu 1-a văzut nimeni din redacţie la
premieră, iar când l-am văzut am
constatat că textul publicat nu se
potrivea cu ceea ce am văzut noi. Nu
e vorba de "mi-a plăcut", "nu mi-a
plăcut ", ci de criteriile generale.
- Şi în ce ar consta propunerea: să nu
publicăm cronicile decât după ce
vedem toţi toate spectacolele? Las'
că propunerea vine din partea unui
om care nu prea se deplasează în
provincie - adică, să le vadă toată
redactia, minus un sfert? ...
-Da, ha, ha, ha ... e ridicol. Ce am propus eu este o soluţie radicală ...
- Şi sinuciderea e o soluţie radicală!
-Asa e.
- Uneori, colectivă. Dare adevărat că
există diferenţe între opiniile din
redacţie şi cele din afară. Am obs~r
vat ~~~u asta şi cred că am mai discutat o dată, când am renunţat la acele
steluţe de pe vremea revistei "Teatrul
azi ": am constatat atunci, de pildă, că
în redacţie eram foarte critici şi exigenţi faţă de regizori importanţi - un
spectacol al Cătălinei Buzoianu, să
zicem, lua două stelute de la noi, cei
din redacţie, în timp. ce nu ştiu ce
prostie a lui Dinischiotu lua trei sau
chiar patru steluţe de la un colaborator mai bun la inimă de felul lui, în
deplasare, mai sensibil la context.
- Dar când noi vedem un spectacol la
Petroşani, să zicem, îl raportăm la
unul făcut de Vlad Mugur la Bucureşti sau la Craiova, ori îl judecăm în
contextul locului şi atmosferei respective?
-Dacă îi raportezi doar la ei înşişi, nu
vor mai progresa în veci.
- Mai apar şi alte distorsiuni. Mi s-a
întâmp1at . să văd un spectacol la el
acasă şi să-mi placă într-adevăr, fără

nici un fel de rezervă . L-am văzut
apoi în Bucureşti şi n-am mai înţeles
nimic. Vedeam cu totul altceva, desi
se desfăşura în acelaşi decor, c~
aceiaşi interpreţi, aceeaşi piesă şi

aceeaşi

viziune. Dar spectacolul era
mort. Primul transport de critici bucureşteni a venit de la Nebunul şi
călugăriţa, spectacolul lui Hausvater
de la Ploieşti , cu o opinie unanim
negativă. Criticii din al doilea transport au venit, dacă nu mulţumiţi,
măcar bine-dispuşi.

~

E x istă şi o explicaţie concretă .
După primul spectacol, reacţie la
dezamăgirea criticilor, s-a mai umblat puţin la viziunea iniţială . S-au
mai atenuat nişte lucruri, s-a dat

-

muzica mai încet, s-a mai aranjat
puţin spectacolul şi ceea ce s-a văzut
a doua oară era într-adevăr altceva.
Mai am un exemplu: Hamlet, spectacolul lui Liviu Ciulei de la "Bulandra".
Un regizor cu faimă , un teatru serios,
au lucrat la spectacol şi după premieră, iar în Festivalul Naţional spectacolul era altfel. Au fost atenuate
multe din lucrurile remarcate negativ de către unii şi alţii la premieră .
De exemplu, acum era cu totul diferit faimosul moment al rugăciunii lui
Claudius, când Hamlet vine în
spatele lui şi se tot întreabă "s ă-I
omor, să nu-l omor ... ?", cu voce tare.
Fără să se fi schimbat fundamental
concepţia, mişcarea sau altceva,
totul era făcut cu discreţie, Hamlet
apărea de după coloane, se păstra în
umbră, era clar că vorbea cu sine, cu
Dumnezeu; celălalt era atât de
cufundat în rugăciune încât, la un
prim nivel, era plauzib il să nu-l audă ,
iar la alt nivel se exprima teatralitatea scenei. Asta ar putea demonstra că e bună şi critica la ceva.
- Deci nu se poate măsura exact,
pentru că măsurăm de fiecare dată
altceva, fie că spectacolul se îmbună 
tăteste, fie că se strică.
- ·P~oblema este alta. Ne place sau
nu, în peisajul "culturii teatrale româneşti" -între ghilimele, pentru că nu
ştiu dacă există o cultură teatrală
românească, da' să-i spunem aşa revista noastră este considerată un
bastion al criticii conservatoare. Pe
mine nu mă jenează, dar doresc să
fim consecvent conservatori.
- Eu mă întreb dacă eticheta e valabilă . De altfel, nici autorii ei nu mai
sunt integral de acord cu ea.
- Nu mă interesează cine a produs
eticheta. Eu nu-mi elaborez criteriile
în funcţie de credinţele celorlalţi
despre mine. Eu cred că teatrul se
face pentru public şi cred că orice
ruptură bruscă de tradiţie creează un
handicap, pentru că propune publicului ceva pentru care el nu e pregătit. Inovaţia este productivă în
teatru când reformulează tradiţia, nu
când se desprinde complet de ea.
Dacă asta se cheamă conservatorism
e OK, suntem o revistă conservatoare, iar revistele inovatoare sau
avangardiste să-şi asume teritoriul
criticii novatoare şi avangardiste.
- După părerea mea, toate revistele
de teatru de la noi sunt conservatoare - mă refer la revistele care se
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ocupă de fenomenul real al teatrului.
Cele care publică teorii nu sunt nici
conservatoare, nici ne-conservatoare, sunt nişte reviste care pun în dezbatere utopii pozitive sau negative,
unde nu este vorba despre fenomenul teatral real.
-Dispreţul faţă de tradiţie apare şi în
presa culturală , care se ocupă de
teatru printre altele. Aflu din "Observatorul cultural" că Nunta lui Krecinski este o piesă mediocră . Opinie
împărtăşită de mulţi dintre vorbitorii
de la dezbaterea de închidere a
Festivalului Naţional.
-Nu este, după cum am observat eu,
o reacţie inerentă tinereţii creatoare,
ci un impuls indus. Adică , vin diverse
persoane - mame de familie, taţi cu
chelie - şi le spun: " Măi copii, voi
aveti 25 de ani, la 25 de ani nu trebui~ să faci un spectacol ca ăsta. Tu,
la vârsta ta, trebuie să te urei cu
picioarele pe pereţi " . Şi unii aşa şi fac,
convinşi că astfel corespund unui
concept nou de teatralitate.
-Sunt două categorii de persoane cu
asemenea cerinţe prefabricate. Prima este a celor cu studii teatrologice:
sunt la primele lor contacte cu realitatea, trebuie să pună mâna pe condei şi să scrie despre ceea ce au
văzut, si atunci vor să arate că nu au
trecut degeaba prin facultate. Ei au
învăţat acolo că una e textul şi alta,
spectacolul, iar spectacolul nu înseamnă să spui pe scenă un text în
mod cuviincios, înseamnă altceva, de
exemplu să stai în cap şi să - I spui
stând aşa. Cealaltă categorie, cei
proveniţi din zona ştiinţelor exacte,
din inginerie,.mai cu seamă , vin cu alt
complex: să nu spună "ăia" că eu nu
ştiu ce-i aia teatru. Când actorii caută
sensul sau hazul textului lor le place,
se distrează, dar scriu că nu e bine,
pentru că nimeni nu s-a urcat cu
picioarele pe pereţi.
-. Să vedem cine face la noi "altfel" de
teatru.
-Nimeni!
- Atunci, cine merge cu picioarele pe
pereţi?

- "Altfel" de teatru făcea, de pildă,
Aureliu Manea.
- Sau Horaţiu Mihaiu.
- Un teatru exhibitionist face Radu
Afrim, din când în c~nd .
-Acolo, după părerea mea, situaţia e
mai complicată .
- El este pus pe aceeaşi listă cu Theodor-Cristian Popescu, care face un
teatru tradiţional, cu Bogdan Voicu,
despre care nu se poate spune, după
părerea mea, că face teatru, şi cu Ion
Mânzatu. Am văzut spectacolul cu
Conu' Leonida al lui Mânzatu şi nu se

juca, vorba cuiva de aici, "cu picioa- bil, catastrofa s-a declanşat când s-au
rele pe pereţi" .
dezbrăcat actorii ...
- Erau aceleaşi veşnice aluzii sexuale - A suferit fizic pentru că lui nu-i mai
spunea nimic dezbrăcarea!
văzute de cel puţin zece ani încoace
în Conu' Leonida ... la celebra frază · -S-a uitat în jur, s-a ridicat şi a plecat.
"N-are omul de unde să te apuce" - Foarte bine. Nici nu era cazul să
ş . a.m . d.
ocupe locul altcuiva. Eu sunt de
-A! Dar asta a făcut- o Dembinski cu
părere că Everac are în opera sa peraproape cincisprezece ani în urmă şi sonală foarte multe piese pornoa primit o replică severă şi stupidă de grafice.
la Paul Everac.
- Asta este şi părerea mea.
- Da, de o vulgaritate copleşitoare,
-Chiar, ce-o mai fi făcând Everac?
- Scrie despre Festival, am auzit. A iar în Roberto Zucco nici măcar nu
sunat Mircea Morariu de la Oradea, erau scene pornografice.
zicând că nu poate rezista să nu-mi - Dar în mintea lui se producea un
atentat la bunele moravuri, la "licitească la telefon câteva pasaje din
ziarul " Naţiunea". Cică, în două pagini niştea cetăţii ". Am auzit şi voci tinere
de ziar, Everac se lamentează de cum cărora nu le-a plăcut. Unora nu le-a
sunt ignorate la noi valorile ro- plăcut chiar orchestra de muzică
mâneşti , îi critică pe organizatori
rock, pentru că ei consideră rock-ul
pentru ce au adus şi declară că toţi
un fenomen depăşit. Altora nu le-a
plăcut faptul că Hausvater, în toate
regizorii sunt pornografi ...
- La Roberto Zucco suferea fizic.
spectacolele sale, îi dezbracă pe
-Acolo, din cauza intensitătii muzicii, actori. Li s-a părut că e o obsesie, nu
suferea fizic toată lumea', inclusiv o idee artistică . Sunt unii tineri, cum e
tineretul.
Felix Alexa, care caută noul în text şi
- Era şi muzica, dar pentru el, proba- nu în afara lui, sau Claudiu Goga, care

face un teatru "normal" si totusi un
"alt fel " de teatru, caracterizat, după
părerea mea, prin atenţia acordată
amănuntului, detaliului semnificativ.
Aşa sunt şi Alice Barb, şi Ada Lupu,
căreia i-am văzut deja trei spectacole:
unul nu seamănă cu celălalt; nici textele, ce-i drept, dar nici stilul
montărilor .
Dacă are rost să
tinereţea creatorilor,

-

vorbim despre
cred că aceluia
care comentează teatrul putem să - i
cerem să se comporte ca un adult,
chiar dacă, biologic, e încă tânăr . Să
aibă echilibrul unor oameni care
cercetează noul fără a fi prizonierii
vechiului.
- Cronicarul trebuie să fie un om cu
deschidere către toate directiile.
Altfel, nu poate să fie decât c~oni
carul unui anumit segment artistic.
-El poate fi animatorul, teoreticianul
unui curent şi multe alte lucruri
stimabile, însă nu poate fi cronicar.
Să meargă cu picioarele pe pereţi,
dacă ştie şi dacă îi face plăcere!
Problema e unde îşi ţine capul.

lumii

Rusia

Marea si teatrul
~

Este foarte uşor să
renunţi la ceva.
Mult mai dificil este
să continui.
Elmo Niuganen,
directorul Teatrului din Tallin
Probabil că nici un conducător sovietic nu şi-a făcut iluzii cu privire la ataşamentul popoarelor din Ţările Baltice faţă de ideea coeziunii Uniunii
Sovietice si de cultura comună a
popoarelo~ care cântau acelaşi imn.
După ocuparea lor de către Armata
Roşie, economiile Ţărilor Baltice s-au
integrat, populaţia s-a amestecat,
structura administrativă a fost aplicată cu ajutorul ideologiei partidului
unic şi al acţiunii forţelor de represiune; dar, în 1989, la 45 de ani după
sfârşitul războiului, era evident că
totul - de la peisajul urban la structura comportamentală a individuluiera, la Vilnius, Riga sau Tallin, altfel
decât la Sankt-Petersburg, Moscova
sau Riazan. Desprinderea lor din sistem s-a petrecut repede şi nu fără
violenţă . Gorbaciov a înţeles că bal-

ticii, comunişti

şi anticomunişti,

sunt

dispuşi să plătească orice preţ pentru
independenţă şi a cedat. Dar în 45 de
ani se creaseră pe plan artistic nişte
legături, un dialog intim legat de
dinamica teatrală , o întrepătrundere
a destinelor omeneşti, imprevizibilă
şi indiferentă la criteriile administrative. Festivalul Internaţional "Baltic

House" este o victorie a mării, în
expresia ei metaforică, împotriva
uscatului, în sensul cel mai concret al
cuvântului. După ce ţările s-au despărţit, oamenii de teatru de pe malul
Mării Baltice şi-au construit o casă în
care se simt bine.

Puţină

istorie

povestită

de Serghei Şub,
directorul Festivalului
"Baltic House"

A fost odată o companie valoroasă ,
adunată la Teatrul "Baltic House",
care purta formal numele de "Lenin
Komsomol" . Aceasta era în 1991.
Noua viaţă, noile idei au generat noul

nume. Cu siguranţă era ceva neopentru urechea rusă. Totuşi,
conceptul house a reprezentat întotdeauna o direcţie a mişcării teatrale
naţionale . Noul nume este destul de
european, cunoscut fiind faptul că
teatrele germane se numesc Schauspielhaus, Deci, compania formată
din direttorul general Viaceslav
Gvozdkov, directorul Boris Smolenski
şi cu mine, directorul departamentului literar la acea vreme, am început
să ne gândim ce am putea face pentru a î mbunătăţi producţiile teatrului.
Acum este greu de ~pus a cui a fost
ideea organizării acestui festival.
Fiecare a avut contribuţia sa. Toţi am
organizat diverse festivaluri . O dată
căzută cortina de fier, a fost primită
cu entuziasm ideea includerii Rusiei
în societatea europeană , într-un
spaţiu cultural comun. Era foarte
interesant. Am încercat să ne câstigăm dreptul la o existenţă îndel~n
gată şi demnă. Participanţii la primul
festival au fost teatrele prietene cu
Gvozdkov. Părea , la început, că ne
întâlneam o dată pe an pentru a
demonstra prietenilor care se aflau în
bişnuit
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lumii
afara Rusiei că încă aveam nevoie de
ei. Noi îi primeam bucuroşi pe toţi cei
care doreau să ni se alăture nouă si
modestiei noastre. Nu eram ajutaţi
de oficialităti în nici un fel. Asa că am
fost nevoiţi 'să supravieţuim 'luptând.
Aşa a fost dintotdeauna în Rusia. Mai
erau şi cei care priveau noul cu suspiciune. Teatrul considera festivalul ca
pe o ameninţare pentru propria-i
existenţă. Erau alte timpuri ...
Totuşi, festivalul a continuat, îmbunătăţindu-şi imaginea în ultimii patru
ani, până când spectacolul lui Eimuntas Nekrosius a fost un adevărat
succes. În acel an am primit un sprijin

Repertoriul a fost îmbogăţit în toţi
acesti ani de numele cele mai
fai~oase ale teatrului european. Am
debutat cu Eimuntas Nekrosius,
Rimas Tuminas, Elmo Niuganen din
Sankt-Petersburg, apoi ecoul reuşi
telor noastre s-a auzit mai departe, la
Moscova, în Rusia. l-am primit aici pe
Jonas Vaitkus, Robert Sturua, Daniel
Olbrychski, Christoph Marthaler. Am
atras spre participare aproape toate
asociaţiile teatrale internaţionale .
Festivalul nostru a dat nastere unor
acţiuni precum Zilele C~lturii ale
diferitelor ţări, pe care le organizăm
la Sankt-Petersburg, sau proiectului

puternic de la guvernatorul Băncii
Baltice, Andrei Loviaghin, acum preşedintele festivalului nostru.
Pas cu pas, an cu an, am construit
numele lui "Baltic House". Însă cel
mai important lucru este că acest festival a devenit incitant pentru public.
Ultima dată- şi sperăm că tot timpul
de acum înainte- sălile au fost pline
la fiecare spectacol. Ceea ce-i aduce
la teatru pe spectatori este faptul că
"Baltic House" a promis o înaltă calitate a spectacolelor prezentate.
Pentru a nu lăsa să se instaureze
atm6sfera iniţială de confuzie, am
lucrat gradual, pe numeroase secţi
uni off. Am avut în vedere realizarea
de seminarii pe tema managementului teatral, workshop-uri, conferinţe şi
banchete.
Acum deschidem cea de-a X-a ediţie
şi celebrăm prima noastră aniversare.

Minunatul Sankt-Petersburg.
Teatrul însuşi a câştigat în prestigiu
prin invitarea unor directori de teatru

(§3

străini.

După zece ani, "Baltic House", care la
început nu reprezenta decât un
nume comun, a devenit cu adevărat
o casă a teatrului. Am depăşit vechile
clişee, iar nevoia de nou stârneşte în
toţi acelaşi entuziasm precum ideea
de acum zece ani a unirii teatrelor
baltice la Sankt-Petersburg. Anul
acesta am făcut primul pas spre noua
directie. "Baltic Ring" precedă festivalul.' În trei părţi ale regiunii Mării
Baltice au loc mini-festivaluri, iar
spectacolele urmează a fi prezentate
pe scena Teatrului "Baltic House".
Este posibil ca acesta să fie viitorul
festivalului.
Poate că săptămâna de sub egida
"Baltic House" va avea loc în fiecare
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ţară baltică pe rând. Astfel ar fi posibil
să lărgim teritoriul cultural comun.
Totuşi, acestea nu sunt decât planuri.
Totul se rezumă la viitor. Uşile de la
"Baltic House" sunt încă deschise la
Sankt-Petersburg, care îşi primeşte în
mod constant publicul şi admiratorii
şi ascultă tradiţionala urare "Noroc!".

Ego-clasicism
la Sankt-Petersburg
Festivalul Internaţional de Teatru
"Casa Baltică" a avut şi fast, ş i nobleţe . Manifestarea a adus la rampă,
de-a lungul celor zece ediţii , 87 de
teatre din 19 ţări, cu 124 de reprezentaţii. Pe afiş au figurat, ca invitaţi sau
laureaţi , creatori de elită : luri Liubimov, Lev Dodin, Eimuntas Nekrosius,
Robert Sturua, Donatas Banionis,
Kirill Lavrov, Daniel Olbrychski, Christoph Marthaler, Jean-Pierre Vincent.
Festivalul a apărut ca un semn de
renaştere spirituală după eveni mentele revoluţionare din '89. El a
devenit o punte de comunicare între
oamenii de teatru din ţările fostei
Uniuni Sovietice şi cei din alte state
ale lumii. Amfitrion inspirat, directorul Serghei Şub i-a pus faţă în faţă ,
la ediţia aniversară din acest an, pe
tineri şi pe maeştri prin alternanţa
spectacolelor, colocviilor, atelierelor.
În program, o poziţie privilegiată au
avut-o clasicii. Pe cele trei scene ale
Teatrului "Casa Baltică" am urmărit
producţii tulburătoare, cu meditaţii
grave despre ziua de azi. În câteva
spectacole, actualitatea se întrevedea în subtext: Jucăm ... Schiller
(Teatrul Sovremennik, Moscova),
Taras Bulba de Gogol (Teatrui"Casa
Baltică", Sankt-Petersburg), Visul
unei nopţi de vară (Teatrui"Oskaras
Korsunovas", Vilnius) şi Richard al III-lea
de Shakespeare (Teatrui"Wybrzeze",
Gdansk), Cerere în căsătorie (Teatrul
de Satiră, Sofia) şi Trei surori de
Cehov (Teatrul Naţional , Helsinki),
Bolnavul închipuit sau Liniştea lui
Moliere (Teatrui"L'Orient", Paris).
Pentru a se mărturisi despre timpul
în care trăiesc, regizorii şi actorii
interpretează textele cu o libertate
totală. În desfăşurări luxuriante sau
austere, ei îmbină cu dezinvoltură
cuvântul, mişcarea, muzica. Frapează
amestecul de stiluri şi procedee, care
reuşesc să fie, în final, expresia spirituală a timpului. Un timp marcat de
puritatea şi impuritatea vieţii, de
influenţele pe care le trăim într-o
epocă de tranziţie de la apusul unei
culturi spre o renastere care nu e
clară. În Jucăm ... Schiller, jocul vis-

ceral, agresiv, senzual al Elenei
lakovleva - Maria Stuart si cel al
Marinei Neelova - Elisabeta transmite asociatii socante de idei si imagini despre' p~oblematica politică şi
umană a piesei. O reprezentaţie stră
lucitoare şi totodată terifiantă prin
grotesc, deriziune şi poezie tragică .
Despre pasiunile pustiitoare ale unor
eroi chinuiţi de neputinţa şi neadecvarea lor la existenţă vorbeşte şi regizorul luri Eremin în viziunea sa camerală asupra ldiotului după Dostoievski. Temperamental şi imprevibil,
seducătorul actor Aleksandr lvaşkie
vici - Mîşkin dă personajului un farmec neliniştitor, care ni-l apropie în
acest spectacol despre eşec şi singurătate.

La antipod, într-o montare coregracu Visul unei nopţi de
vară , Oskaras Korsunovas face o
demonstraţie despre forţa de expresie a biomecanicii lui Meyerhold. O
echipă foarte tânără de actori, care
folosesc ca unic element de recuzită
o scândură, ne invită să evadăm în
închipuire pentru a trăi mai intens
realul. Ne invadează un concert de
expresii vizuale şi sonore, în care
histrionul e văzut ca un oficiant,
deţinător al unor taine. Impresionează îmbinarea de mijloace esenţia
lizate şi fantezia ludică a actorului instrument fizic şi exponent spiritual
al spectacolului. În această lectură
regizorală geometrică impactul emoţional este foarte profund. Nimic nu e
alegoric, rece, demonstrativ. " Răz
boiul sexelor" riscă să compromită
echilibrul lumii şi iluzia de fericire.
fică şi corală

lmaterialitatea visului atenuează însă
contururile fortelor telurice dezlăn
tuite.
În vremu~i confuze si
violente,
'
'
pentru Oskaras Korsunovas şi elevii
săi utopia unităţii dintre om şi lume
prin eros rămâne o speranţă. Acest
vis, cu visători oscilând între lumină şi
întuneric, este vital şi exuberant.
Cuceritoare este şi fantezia regizorului Andrei Zholdak din provocatorul
spectacol Taras Bulba, în care foloseşte filonul circului şi al ritualului.
Acest director de scenă i-a fermecat
pe spectatorii români la Festivalul
Internaţional de la Sibiu, cu o producţie nonconformistă după ldiotul,
el colaborând acum la realizarea unei
variante a montării cu trupa Teatrului
"Radu Stanca ".
Starea de spirit a timpului nostru este
surprinsă cu forţă documentară şi în
reprezentaţiile cu piese contemporane. Scoala nebunilor de Sasa
Sokolo~, Simultan de Evgheni Griş
koveţ, Crocodilul după K.l. Şukovski
descriu, în tonuri neorealiste sau
expresioniste, infernul cotidian. Pofta
de joc contaminantă a interpreţilor,
intimitatea sălilor de tip studio
creează o complicitate "vinovată" cu
publicul.
Sunt reprezentaţii care au ca emblemă "teatrul de autor". Andrei Moguki,
regizorul spectacolului Şcoala nebunilor, lansează la seminarul "Teatrul
şi timpul" o sintagmă care irită critica:
EGO-CLASICISM. "Important pentru
mine, declară artistul, nu e sentimentul unei generaţii. Personalităţile sunt
mai interesante decât curentele şi
şcolile . " Moderată de criticul Tatiana

Proskurnikova, dezbaterea lansează
alte întrebări care animă asistenţa:
Ce înseamnă să fii creator în noile
contexte, să construiesti forme într-o
lume dominată de computere şi multimedia, derutată de şocurile produse de reforme manageriale, de
apariţia unei alte cenzuri, cea economică? Concluzia finală va fi o pledoarie pentru protejarea teatrului de
repertoriu, pentru companiile naţio
nale şi trupele permanente.
Printre invitaţii festivalului s-au aflat
şi participanţii la întâlnirea Comitetului Executiv al Asociatiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT).
La lucrările conduse de preşedintele
George Banu s-a analizat modul în
care s-au desfăşurat stagiile din
acest an, dedicate tinerilor critici. Cu
acest prilej s-au adus cuvinte de
laudă modului exmplar în care au
reprezentat şcoala de teatru din
România tinerii Cristina Modreanu
(la Strasbourg), Mirona Hărăbor şi
Delia Voicu (la Zagreb), Oana Borş şi
Daria Dimiu (la Nitra - Slovacia),
Octavian Saiu (la Amsterdam). De
asemenea, au fost discutate proiectele Asociaţiei cu UNESCO şi ITI.
Totodată, s-a conturat programul
Congresului Mondial al Criticilor de
Teatru, care va avea loc în mai 2001 ,
la Festivalul Teatrului Americilor de
la Montreal, când se va alege şi noua
conducere a AICT.
Mă despart de Sankt-Petersburg cu
sentimentul că am fost oaspete privilegiat în casa nobilă a teatrului.
şi

Ludmila Patlanjoglu

S.U.A.

Englezi
iudăţenii

ale lumii teatrale
moderne: în timp ce la Londra
un anumit public este "momit" la teatru prin aducerea din Statele Unite, ca să joace în Anglia, a
unor vedete de cinema americane
(nu neapărat actori de prim rang),
puţine spectacole atrag publicul din
New York la teatru ca acelea importate de la Londra!
Am putut astfel să văd la New York
două spectacole importante montate la teatrul londonez Almeida,
considerat unul dintre cele mai bune
din capitala britanică: Coriolan şi
Richard al 11-lea, puse în scenă,
amândouă, de către conducătorul
artistic al teatrului, Jonathan Kent.
Cu acelaşi interpret în rolurile titulare
(Ralph Fiennes, care s-a făcut cunos-

C

la

New York

cut si ca actor de film), cu acelasi
scenograf (Paul Brown), cu - în mar'e
- aceeaşi echipă actoricească, spectacolele alcătuiesc un diptic sui generis. Regizorul a văzut în cele două
piese o temă comună: orgoliul nemă
surat care, în ultimă instanţă, îi pierde
şi pe generalul roman, şi pe regele
englez.
Ambele piese sunt montate într-o
aceeaşi instalaţie scenică simplă (cel
puţin în aparenţă), dar foarte eficace:
o pasarelă peste întregul spaţiu de
joc şi câteva culise mobile "la grădi
nă" si ca fundal (în Coriolan mai
exist~ şi un podium lateral, ",a
curte"); Coriolan este jucat în costume moderne, Richard al li-lea, în costume, destul de vag, de epocă .
Tragedia romană este răsucită de re-

gizor pe toate feţele; în fiecare episod al spectacolului personajele sunt
înfătisate, în functie de situatia dramat'ică dată, dint~-un alt ung,hl, fără
prejudecata unei concepţii unificatoare. Coriolan este bolnav de mândrie şi de vanitate de-a lungul întregii
sale istorii, dar mai e, rând pe rând, şi
războinic plin de vitejie, un "macho"
căruia nimeni si nimic nu-i rezistă, si
jalnic infantil, şi conştient de valoarea
sa reală, şi plin de fumuri până la stupiditate; şi grandios, şi ridicol, şi consecvent faţă de propriile sale principii, şi capricios.
Actorul transmite o impresie de forţă
copleşitoare şi suplineşte prin această
forţă o anumită lipsă de şarm.
Volumnia (Barbara Jefford) este când
fanatică până la grotesc, când îndu49
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rerată şi umilă , profund mişcătoare,
când perfect caraghioasă , când demnă de compasiune, când mărginită şi
vrednică de dispreţ, când î nţeleaptă,
când absurdă .
În relaţia dintre Coriolan şi căpetenia
volscilor, Aufidius (Linus Roache),
actorii şi regizorul au strecurat subtil
ideea unei rivalităţi ce ascunde o
atracţie reciprocă. Această atracţie insinuată cu un remarcabil simţ al
măsurii - explică uciderea în final a
lui Coriolan de către Aufidius.
Menenius Agrippa este, şi el, când un
politician versat, uns cu toate alifiileşi condamnabil pentru intrigile pe
care le ţese -, când un bătrân neputincios, care deşteaptă compătimire.
Acest tratament regizoral nepărtini
tor îi prieşte admirabil foarte complicatei piese, lăsându-i pe spectatori să
vadă şi faţa, şi reversul medaliei şi
să-şi însumeze impresiile în ideea că
spectacolul arată cum se face politica, din ce ambiţii, deşertăciuni, manipulări şi murdării izvorăsc mai toate
evenimentele istorice.
Straniu, ceea ce izbuteşte admirabil în
Coriolan nu izbuteşte în Richard
al 11-lea: este evident că regizorul şi
actorul nu s-au decis dacă să se identifice cu caracterul şi soarta tragică ale
lui Richard sau să se distanteze critic
faţă de personaj; ei n-au ho,tărît dacă
regele merită dispreţ sau milă. Acesta
e ţanţoş şi plin de sine, şi nu e limpede
dacă hotărîrea sa - fatală - din prima
scenă (hotărîre care declansează
trădarea lui Bolingbroke şi duce, în
cele din urmă, la detronarea şi

moartea regelui) izvorăşte din indin uşurătate sau
din prostie. Nici în continuare nu e tocmai limpede dacă, descoperind şi trebuind să admită că un rege nu este nici
el decât un biet om, Richard descoperă şi umilinţa adevărată, sau se comportă numai ca un ins ce se consideră
frustrat de ceea ce, de fapt, continuă să
creadă că i se cuvine neîndoielnic.
Nici personajul oponentului lui Richard nu apare în spectacol mai limpede conturat - e imposibil de spus
dacă viitorul Henric al IV-lea acţio
nează în numele a ceea ce socoteşte
el a fi dreptate sau e numai însetat de
putere, nici dacă e crud din fire sau e
doar victima dezolată a rolului pe
care si 1-a asumat...
lmpa,rţialitatea regizorală care face din
Coriolan un spectacol, după mine,
excelent dăunează montării cu Richard al 11-lea ... Poate pentru că Richard aIII-lea e o piesă relativ timpurie
a lui Shakespeare, mai liniară în construcţie, în timp ce Coriolan, text complex şi extrem de nuanţat, e una dintre
capodoperele maturităţii sale, poate
din alte motive. Mărturisesc că nu stiu ...
În piesa Yasminei Reza Un bă'rbat
surprinzător i-am văzut pe Eileen
Atkins şi pe Alan Bates - o oră şi un
sfert de desfătare desăvârsită ...
Piesa nu este o capodoperă absolută,
dar dezvoltă cu abilitate dramaturgică o idee nu lipsită de originalitate:
în trenul Paris-Frankfurt se întâlnesc,
în acelaşi compartiment, un scriitor
de renume şi o cititoare care îl
admiră ; prin mijlocirea unei suite de
conştienţă politică ,

monologuri, aflăm gândurile scriitorului ş i gândurile admiratoarei
sale. Plictisit de viaţă şi de meseria lui,
dezabuzat, dar, în acelaş i timp, plin
de vanitatea unei celebrit ă ti răsfă 
ţate, scriitorul nu e peste m ~sură de
atras de doamna care căl ă toreşte în
acelaşi compartiment cu el, dar este,
totuşi, disponibil pentru un flirt, pe
când doamna sovăie dacă să-i dezvăluie sau nu are în poşetă o carte
de-a lui şi că n-ar respinge eventualitatea unei aventuri cu idolul ei. În
cele din urmă, un dialog se încheagă ,
totuşi, între cei doi, şi doamna îi
dezvăluie celebrităţii adorate că ar
accepta o legătură amoroasă, dar
scriitorul, după ce s-a ţinut " ştaif"
atâta vreme, nu poate primi propunerea decât ca pe o glumă .
Cu aplombul şi virtuozitatea unor
veritabili monştri sacri, cu un farmec
cuceritor, devastator, cu o suverană
economie de mijloace actoriceşti, cu
umor rafinat, cu un simt al ritmului
fenomenal, cei doi actori se delectează înfăţişând grandoarea şi nimicnicia personajelor pe care le întrupează, neînţelegerea reciprocă dintre acestea, asemănarea şi nepotrivirile dintre ele, dramele lor imaginare,
provenind din orgoliu, dar şi dramele
lor reale şi profund mişcătoare drame ale vârstei şi ale singurătăţii,
drame ale unor permanente frustrări.
Şi, astfel, cei doi fabuloşi actori oferă
publicului, clipă de clipă, o bucurie
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artistică fără seamăn .
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