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Un regtzor
al sentimentelor
u oamenii a căror
existenţă a dirijat-o
într-un fel sau altul actori, studenţi, personaje Ion Cojar ar putea popula
un mic orăsel. Ar fi o
localitate paşnică, dar plină
de conflicte şi de vorbe, de
haz amar şi de amărăciuni
hazlii, cu oameni frumoşi,
chiar dacă această calitate
nu e evidentă de la prima
privire; un spaţiu privilegiat,
unde trăirile personale au
ecoul lor în ordinea
cosmică, un loc unde
curajul adevărului este cea
mai preţuită calitate a
spiritului.
Ion Cojar a rămas unul
dintre puţinii regizori activi
ai generaţiei sale şi, dincolo
de energia biologică,
longevitatea lui dovedeşte
permanenţa nevoii unui tip
de creativitate centrat pe
dimensiunea umană a
scenei. Din multele piese
pe care le-a montat, pentru
că aşa a vrut sau pentru că
aşa s-a putut, rămâne
memoria omului (fie el şi
femeie) înţeles la nivelul
trăirilor sale sentimentale.
Efortul de a-1 înţelege pe
fiecare este însoţit de
rigoarea judecăţii morale,
toleranţa este practicată în
lumina puternică a unui
cod moral, unde binele este
în mod limpede despărţit
de rău.
N-a făcut revoluţii nici pe
scenă, nici în instituţiile pe
care le-a condus şi cred că
ar trebui să se bucure de
recunoştinţa celor cărora
le-a asigurat climatul rea
lizării tuturor ambiţiilor.
Dar, pe foaia lor de impozit,
ambiţioşii trag linie în drep
tul capitolului recunoştinţă.
Ceea ce, altfel decât în
viaţă, nu-l sărăceşte pe
administratorul cauzelor
comune.
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textual mai mult decât contextual,
era subordonat actorilor - încerca să
o facă să vadă raporturile d intre
Andromaca şi Pirus, d intre Fedra şi
Tezeu, iar ea i-a răspuns: " N u vă
supăraţi, e inutil, eu n-am citit piesa,
eu ştiu doar rolul meu ". Unde actorul
este genial, nici contextul, nici para
textul nu contează. Dar, pe de altă
parte, Camil Petrescu spune că u n
actor poate s ă o facă pe orice, numai
pe intelectualul nu. În fond, rolurile
mari nu sunt făcute pentru intelec
tuali. Fedra, Andromaca nu sunt nişte
cititoare, nu sunt nişte dăscăliţe, sunt
nişte pasionale. Contextul contează
atunci când paratextul nu mai are
nimic de spus.

era omul unei alte epoci: nu vroia
să-i vadă pe cei care jucau altfel. Eu
mă uit la Garcea, la Doru Octavian
Dumitru şi mă înfior. Sunt obligată să
mă uit pentru că trebuie să-i înţeleg
pe oamenii de 20 de ani, cu care
lucrez. Vedetele pomenite au talent,
dar talentul lor se pierde în ceva
înfiorător şi tocmai acel ceva înfio
rător aduce câştig. De u nde? Din
iubirea publicului, care ajunge să
creadă că, dacă ştii mai puţină carte,
obţii mai mulţi bani. Această artă a
teatrului are nevoie de iubire ş i toc
mai iubirea s-a pierdut. Acum e la
modă ideea că teatrul nu este nimic

montat de Pintilie, oamenii de spe
cialitate, la vârsta noastră de acum,
erau indignaţi, spuneau că sunt nişte
atentate la adresa culturii. Noi le con
siderăm acum modele culturale.
Cum spuneam: cultura teatrală
începe cu fiecare generaţie şi cu
fiecare creator. Totuşi, mă îndoiesc că
peste 30 de ani cineva îşi va aminti de
Garcea ca de o culme a culturii.
Sanda Manu: Teatrul este artă. Şi nu
trebuie uitat un alt concept: morala.
Teatrul are o misiune. Dacă ne tot
ferim de cuvântul ăsta, uzat până la
distrugere, cred că pierdem. Eu am
un scop când fac un spectacol, la fel

altceva decât comunicare. Dar comu
nicare se cheamă că există si atunci
când pe scenă e un om şi în sa lă - doi.
Se elimină decorul, ba chiar şi textul,
cel de pe scenă zice: " ... mă doare! ",
iar cel din sală face: "Au! " . Pentru aşa
ceva nu e nevoie să citeşti!
Magdalena Boi a ngiu: Vreau să-ţi
amintesc că am mai fost contempo
rani şi cu o altă schimbare de semn:
prin anii '60, când s-a născut opoziţia
faţă de teatrul naturalist, cu specta
cole cum au fost Troi l us şi Cresida,
montat de Esrig, sau Livada de vişi ni,

cum un scop are şi cel care vine să-I
vadă.
Adrian Mihalache: Să facem o com
paraţie între două spectacole cu
aceeaşi piesă, de pildă Richard al li-lea:
cel al lui Penciulescu, din anii '70,
u nde totul era context, cultură,
foarte rafinat, si cel montat de
Măniuţiu, unde totul este instinct; nu
este o decădere, ci o mutatie de
accent de la cultural si reflexiv' la vis
cera l. Doar că aceste l ucruri sunt
exact noutatea anilor '30 la Paris.
Acum am văzut la Paris Copenhaga

Presiunea prostiei
Sanda Manu: Spectacolul se naşte
din dori nţa, pasiu nea şi plăcerea
regizorului. Se întâmplă de multe ori
ca plăcerea lui să coincidă cu a altora.
Asta înseamnă că el ştie în ce epocă
trăieşte. Evenimentele teatrale, chiar
şi cele din aceşti u ltimi zece ani, au
fost bine "îmbrăcate" în intelectuali
tate, în cultură, de către artisti
' extra
ordinari şi cu sti l . Dar ceea ce a
devenit foarte vizibil, în ultimul timp,
este extraordinara apetenţă pentru
facil, vulgar, şocant, superficial,
prostie. E o presiune foarte puternică
şi am senzaţia că ea ameninţă foarte
grav fenomenul cultural. Crearea, dar
şi receptarea spectacolului cultural
presupun educaţie, iar în ulti mii zece
ani educaţia este mizerabilă. Cu ani
în urmă, nu venea nimeni la o scoală
de teatru fără să fi văzut câteva' spec
tacole. Acum 70% dintre studentii
actori, căci despre ei vorbesc, vin fă ră
să fi văzut măcar un spectacol.
Magdalena Boiangiu: Dar ce-i aduce
acolo?
Sanda Manu: Cu toţii acceptăm titu
latura de vedetă dată unei făpturi de
1 7 ani care şi-a implantat atât de
mult silicon încât i-au intrat sânii în
urechi. Ea apare pe prima pagină a
ziarelor, are maşină, o cu noaşte toată
lumea, se scrie despre ea, apare în
fotografii, se duce la un casting, după
care este mutată la o emisiune de
genul " Surprize, surprize", devenind
un etalon atractiv pentru alte fete.
Probabil că este o mutaţie în recep
tivitate, cum eu am mai trăit u na.
România avea u n teatru bun, dar de
tip franţuzesc; apoi am fost in
fluenţaţi de teatrul rusesc. Aveam 20
de ani şi l-am luat pe tata, care avea
aproape 70, la o repetiţie cu Romeo
şi Julieta. Ne uităm noi la Mimi Botta
şi Mihai Popescu. După zece minute,
tata îmi zice: " Hai să mergem, că
m-am săturat ca de mere acre". Si am
plecat. Tatăl meu nu era un prost, dar
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rotundă
de Michael Frayn, u ltimul lui succes,
unde rafinamentul conversational si
referinţele culturale erau to tul. P u
blicul gustă acest tip de spectacol. Şi
atunci ca ntonarea în viscera l u l
aparent - culturalul de alaltăieri a l
Parisului - este absolut ridicolă.
Sanda Manu: Să ştiţi că visceral era şi
un film văzut cu colegii mei, Pen
ciulescu si Moisescu - am râs de
ne-am cut remurat -, un film vechi de
tot, cu Sarah Bernhardt. Pentru că
"
"juca şi era viscerală. Apoi n-a mai
fost la modă. Acum totul e iar visce
ral.
Michaela Tonitza-lordache: După
1989, pe de o parte, s-a instalat o
derută socială şi, pe de altă parte,
explozia televiziunii a blocat publicul
potenţial în casă, alimentându-1 cu
subproduse. Omul se uită la ele şi nu
mai vine la teatru. Este "tras în jos" de
un asemenea tip de cultură TV. E tot
atât de adevărat că la spectacolele
extraordinare lumea s-a dus. Omul
simte când se întâ mplă ceva. Poate
că nu s-au întâ mplat prea multe mi
nuni, dar eu sunt mai optimistă decât
Sanda. Sper că o să apară o reacţie la
starea de l ucruri care ne nemul
tumeste. Oamenii se vor sătura si vor
'
reveni' la teatru.

Actorul de alaltăieri
şi regizorul de azi
Sanda Manu: Va fi mai bine. Dar acel
bine nu va fi în nici un caz la fel ca cel
de alaltăieri. Studenţii mei trăiesc
într-o găoace.
Michaela Tonitza-lordache: De ce
i-ai primit?
Marian Popescu: Pentru că alţii mai

�
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buni nu are.
Magdalena Boiangiu: Domnule Po
pescu, cum sunt studenţii dumnea
voastră?
Marian Popescu: Unii sunt intere
sanţi; pe alţii nu i-aş fi primit în
Facultatea de Teatru nici ameninţat
cu moartea. Doamna Tonitza stie
foarte bine că examenul de admi tere
la UATC este realmente precar. Re
perele culturale, în ceea ce priveşte
textul piesei de teatru, nu se
schimbă. La admitere - vorbesc de
Regie teatru acum, dar chiar şi la
Actorie -, s-au recomandat aceleasi
texte. E bine că unele se păstrează ,
pe altele însă le-aş schimba. Adică aş
aduce- în d i scuţie generaţia l u i
Solomon, Mazilu, Naghiu. Ceea ce a r
fi o modificare de perspectivă. Poate
că, în felul acesta, candidatii nu ar
mai resimţi atât de negativ o bligaţia
de a citi.
Magdalena Boiangiu: Dar ei nu vin la
Teatru pentru că le place şi să ci
tească?
Marian Popescu: Nu sunt foa rte
sigur de asta.
Sanda Manu: N u, vor să devină VIP.
Marian Popescu: Teatrul românesc a
fost crescut într-o cultură a succesu
lui, succes indiferent la reperul cul
tural. Succesul e un fenomen de
masă, nu? Epoca de acum nu face,
într-un fel, decât să favorizeze proce
sul acesta. Dar un anume tip de
superficialitate a existat dintotdeau
na. Sta nislavski, fără discutie
un
·
model teatral al secolului 20, a fost
destul de prost cunoscut în România.
Noi l-am cunoscut mai întâi din tra
ducerile cărţilor epigonilor lui, până
când s-au tradus, mai târziu, cărtile
lui. Conform unui referat al Direcţiei

https://biblioteca-digitala.ro

Teatrelor din 1953, el a fost impus
drept metodă oficială de lucru în
teatrul românesc. Dacă metoda lui
Stanislavski era bine cunoscută, tot
ar fi fost un avantaj foarte mare. Ce
s-a întâ mplat în anii '60 a fost o rup
tură. Sanda Manu ştie mai bine, a
trăit-o.
Sanda Manu: Da, dar nu s-a creat o
stare conflictuală. Actorii care jucau
în Lear al lui Penciulescu "aspirau "
tot ceea ce venea de la el. Şi nu
n u mai ei. Pentru că era u n l ucru
înţelept şi bine făcut, care nu a fost
conflictual, pe când acum, este. Cum
se reflectă practic conflictu l ? La
actorul care este de alaltăieri vine
regizorul de azi şi-i zice: " Hai! " Şi
actorul se duce. 1 se explică, bine sau
prost, fiecare cum se pricepe. Şi
actorul se trezeşte că joacă împotriva
lui însuşi. Conflictul intră în sfera
creaţiei, şi asta e foarte grav. De ce se
duce? De foame, pentru că nu vrea
să-şi piardă postul. Nu are timp să se
gândească. Dacă noi, aici, nu spunem
şi cuvâ ntul bani, fără de care nimic nu
se poate face, greşim. Disperarea
asta, nebunia de a face teatru oricum
va omorî teatrul, deoarece acest tip
de conflict erodează ceva intim din
creaţie. Noi am avut scenografi extra
ordinari, pentru că după război nu
prea mai erau săli de teatru, se juca în
diferite chichi neţe şi scenog rafii
inventau soluţii. De aceea a fost, la un
moment dat, atât de putern ică
scenog rafia noastră. Orice piedică
naşte ceva, dacă este vorba de u n
artist bun.
Marian Popescu: Relaţia dintre
teatru şi finanţe e foarte serioasă.
Poate că ar trebui să vorbim despre
cultura actului de finanţare a expre-

siei teatrale. Teatrul românesc este
finanţat din banul public. Este invo
cat adesea argumentul - atunci când
vrei să faci un lucru experimental, un
spectacol cu un text necunoscut - că
banul p ublic nu poate merge spre
aşa ceva. Directorul de teatru crede
că e riscant să accepte un text
necunoscut de public, că un regizor,
în p rimii ani d upă absolvire, nu
reprezintă o garanţie. Prudenţa lui
este de înteles, dar d i rectorul de
teatru ar tre bui să creeze ocazii pen
tru ca acesti artisti tineri sau foarte
tineri să s e ma n ifeste fără riscuri
financiare p rea mari. Pentru că, din
statistici, mai mult sau mai p uţin
cunoscute, se poate vedea că, după
1996, teatrele din Bucureşti au avut
foarte mulţi timp i morţi de lucru.
Discutând p rieteneşte, fie cu direc
tori de teatru, fie cu regizori angajaţi
acolo, i-am întrebat: " De ce nu folosiţi
timpii ăştia? De ce nu-i lăsaţi pe fata
sau băiatul de la Regie, cu grup ul lor
de studenţi actori din anul corespon
dent, să încerce ceva, acolo, nici nu
costă foarte mult?" . Lucrul acesta nu
este o noutate absol ută şi mi se pare
că ţine în mod esenţial de cultura
teatrală a educatorilor, nu a stu
denţilor. Pentru că şi directorul de
teatru, fiind gestionarul banului pu
blic, are o sarcină educaţională p re
cisă. Când pomenim astăzi despre
educaţie p rin teatru, ei se uită lung la
noi: ce-i aia educaţie p rin teatru? Eu
cred în asta, dar nu cred în educaţia
închistată: ceea ce a fost bun acum
50 de ani poate fi concurat de un alt
tip de educaţie teatra lă. Cu alte
cuvinte, p ledoaria mea este legată de
diversitatea ofertei culturale, a tipului
de cultură teatrală pusă în valoare pe
scenă. Or, aici, artistul serveşte struc
tura instituţiei. Sanda ştie lucrul ăsta,
a avut experienţele ei. Instituţia te
acapa rează într-un anume fel. Ea
exp loatează u n spectacol care,
poate, la un moment dat, nu te mai
reprezintă. Nimeni nu-şi pune pro
blema p rejudiciului moral suportat
de regizor în aceste cazuri. Nu am
văzut regizor care, d upă trei ani,
observând că spectacolul nu mai e
demult acelaşi, să sp ună sau să între
prindă ceva.

Vocaţia proiectului
cultural
Alice Georgescu: Un exemp lu este,
totuşi, Vlad Mugur. Un exemp lu mai
ales de ceea ce înseamnă cultură în
teatru şi de felul cum teatrul poate
îmbina cultura cu p lăcerea.
Marian Popescu: El este un om
deosebit, are - ca să zic aşa - o fibră
umană remarcabilă şi nişte hachiţe
pe măsură, alcătuind, în paralel şi

împreună, " spectacolul Vlad Mugur" .
Pentru că vorbim de fibră umană,
este o calitate în deficit.
Alice Georgescu: Dar de ce?
Sanda Ma nu: Nu are p reţ treaba asta
acum.
Marian Popescu: Sanda, n-aş zice
asta. Lucrurile trebuie luate aşa cum
sunt. Şi în teatru, ciclul cultural are
acelaşi ritm de imp lozie sau de
exp lozie ca şi în cazul altor cicluri cul
turale. Gândiţi-vă cât a durat, înainte
de '89 - dau un singur exemp lu -,
ciclul " romanul obsedantului dece
niu" ... Acelaşi lucru se întâmp lă şi în
teatru. Ciclul cultural al unei exp resii
teatrale este determinat, în mod evi
dent, de valoarea creatorilor. Acum
este o perioadă mai p roastă d i n
punctul de vedere al creativităţii. Aici
se conjugă observaţiile de dinainte.
Oamenii aceştia, de fapt, nu citesc. La
catedra de Regie teatru, pot observa
că există nişte curiozităţi de lectură la
oamenii foarte tineri. Problema este
însă ce se întâmp lă cu generaţia con
siderată valoric cea mai rep rezenta
tivă la ora asta. Adică aceea unde
este inclus şi Silviu Purcărete, unde ar
fi Darie, Dabija, Măniuţiu şi u nde apar
câteva elemente absolut contradic-
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torii din punct de vedere critic. Unii
se lasă captivaţi de exp resia comer
cială a p rop riului act de creaţie, iar
alţii şi-au epuizat proiectele culturale
în materie de teatru, gândite încă din
1983-1984. S-a ep uizat vocaţia p ro
iectului cultural.
Magdalena Boiangiu: O generaţie
formată din personalităţi foarte rafi
nate şi subtile, sub raport cultural.
Marian Popescu: Toţi cei menţionaţi
sunt oameni extraordinari. Tocmai
de asta am senzaţia că timpul trebuie
să aibă, într-un fel, răbdare. Mă îngri
jorează ce se va întâmp la d upă
această generaţie - şi mă refer şi la
critica de teatru, deci nu numai la
regie, actorie etc. Nu trăieşti confor
tabil când nu vezi în jurul tău inşi, cul
tural, de acelasi cali bru cu tine. De ce
sp un acest lu c ru? Pentru că eu simt
că intru într-un pustiu unde bate
vântul. Nu e convenabil, de pildă,
faptul că expresia teatrală suportă,
din punctul de vedere al schimbării,
al înnoiri i, nişte forme cel p uţin
curioase, alături de altele, pe care le
urmăresc cu interes. Mă refer la regi
zorii mai tineri, care încearcă să abor
deze un text contemporan, de după
'90. Provenienţa culturală a materiei
9
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Cultura muncii

textuale dintr-o piesă a unui autor
englez de 35 de ani aparţine unui
ciclu cultura l pe ca re noi nu-l
cunoaştem. Oricum, exp resivitatea
textuală românească se află acum în
căutarea şi a altor d rumuri. Ele nu ar
trebui blocate din start.
Michaela Tonitza-lordache: Cred că

Alice Georgescu: Dar ce se întâmp lă
cu cultura teatrală formată în şcoală?
Dumneavoastră, doar, aveţi .,pâinea
şi cuţitul " în mână, cum se zice.
Sanda Manu: A venit la Institut un
p rofesor de la Sankt-Petersburg, de

are d reptate Marian Popescu. Eu
m-am cam săturat de .,opere des
chise " . M-am sătu rat, pentru că
provoacă spectacole superficiale, ne
culturale. O revenire la momentul
când a apărut opera mi se pare foarte
importantă. Să-I p lasăm pe Shake
speare în secolul lui, pe Racine, cu
Fedra, atunci şi acolo. Strada te
obligă la răsp unsuri rap ide şi trage
dia teatrului este faptul că el devine
un fenomen la timp ul trecut chiar din
seara p rem ierei. Căci d i n această
cauză râdem de Sarah Bernhardt sau
de Nottara într-o scenă din Hamlet.
Teatrul este o formă de exp resie con
juncturală şi actuală. El trebuie să
răsp undă imediat la întrebări, nu altă
dată. Ceea ce se întâmp lă în teatru
acum mi se pare foarte rep rezentativ
pentru starea socială şi morală a
româ nilor d i n acest moment. Dar
cred, în acelaşi timp, că se va simţi
curând nevoia de stabilitate dinainte
de 1989, când s-a dezvoltat un limbaj
specific extraord inar, nu în ultimul
rând pentru că actorul şi regizorul
aveau mai m u lt timp atunci, n u
aveau alte treburi de făcut. Acum
umblă disperaţi să facă rost de bani.

la şcoala lui Dodin, în urma unui
colocviu ITI şi UNESCO, care a avut
loc astă-vară la Sinaia şi unde noi am
văzut nişte scene din Unchiul Vanea.
(Vreau să vă spun că m-am conside
rat p rivilegiată şi recunoscătoare că
am fost acolo, pentru că mă hrănesc
şi acum cu imaginile acelea.) La noi,
el a intrat în clasă, la anul l, si a făcut
o ordine pe care noi nu ma i su ntem
în stare s-o facem de ani de zile.
Adică: dacă el le spune să mute un
scaun fără să facă zgomot, ei o fac,
dacă e să se aşeze în semicerc, acela
chiar e sem icerc. El lucrează Sta
nislavski. Le sp une să-şi facă o cafea.
Cum faci? Dai d rumul la robinet, iei
un ibric, îl duci înspre aragaz. Păi, din
felul cum îl d uci, eu trebuie să înţeleg
dacă e plin sau nu. Le cere aceste
lucruri cu o minuţie extraordinară. Se
răzgândeşte şi-i spune studentului să
mai p u nă apă. Şi-1 face atent la
poziţia anterioară a robinetului care
trebuie să coincidă cu cea d i n
acţiunea d e acum. C a s ă facă totul
bine, îl pune să lucreze de nenu
mărate ori scena respectivă şi astfel îl
învaţă cu munca. Dacă, de exemp lu,
este pus să ia o brichetă, studentul
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trebuie să se gândească numai la
această acţiune, iar asta se cheamă
concentrare. Aceste exercitii
au
'
dispărut din şcoala noastră de 20 de
ani. Nu mai e nevoie.
M ichaela Tonitza-lordache: Cum
adică, nu mai e nevoie?
Sanda Manu: Ei, ne-am pl ictisit de
Stanislavski! L-am depăşit, pentru că
.,noi su ntem talentaţi" . Şi au fost,
într-adevăr, nişte serii cu adevărat
talentate, care nu au avut nevoie de
el. Da r acum este din nou nevoie.
Singurul care mai făcea la noi aşa
ceva era săracul Bibanu.
Michaela Tonitza-lordache: Depinde
de p rofesor modul cum îşi ap ropie
oamenii şi obţine de la ei ceea ce
doreşte. Iar Sanda Manu se răsfaţă,
pentru că este unul dintre p rofesorii
care chiar obţin ceea ce vor.
Sanda Manu: Nu mă răsfăţ deloc!
Chiar acum am un examen prost: nu
obţin ceea ce vreau pentru că stu
denţii de acum sunt mai liberi decât
cei de dinainte, poate chiar mai inspi
raţi, dar nu au răbdare deloc. Nu pot
reface ceea ce au construit cu câteva
minute înainte, pentru că nu se con
centrează.
Michaela Tonitza-lordache: Vreau şi
eu să vă povestesc ceva. La ameri
cani, la Actors' Studio, anual sau din
doi în doi ani, marii actori, De Ni ro, Al
Pacino, p lătesc un curs de refacere a
mijloacelor, căci ei nu mai pot juca
teatru din cauza dublelor de la film
(nu ei fixează, alţii aleg du bla cea mai
bună, restul nu mai contează). Iar ei
nu mai ştiu să joace teatru. Vin şi
plătesc stagii, lucrează cu p rofesori
care sunt buni meseriasi, fără a fi mari
valori culturale. Îşi refa c mijloacele de
exp resie teatrală.
Magdalena Boiangiu: Am înţeles
cum e cu vedetele şi cu cultura suc
cesului, dar spectacolul de teatru nu
există fără o trupă, talentată şi profe
sionistă. S-a sp us că teatrul subven
ţionat va prefera spectacolele aşa-zis
populare, pentru marele p ublic. Se
întâmp lă însă ca acestea să fie extra
ordinar de p l icticoase, pentru că
trupa nu fu ncţionează, pentru că
figuraţia este cu ochii în culise, pen
tru că nimeni nu pare a înţelege ce se
întâmplă şi parcă toţi se întreabă de
ce au nimerit pe scenă. Sunt lucruri
învăţate şi uitate, sau sunt l ucruri
care nu s-au învăţat niciodată până la
capăt?
Marian Popescu: Ce pot învăţa în
patru ani la Actorie? Ce pot învăţa la
Regie în cinci ani de zile? La Regie, în
anul V oricu m nu se mai face aproape
nimic.
Magdalena Boiangiu: La o masă

rotundă la care i-am invitat pe stu
denţi, ei se p lângeau de durata anilor
de studiu: "Ce ne trebuie nouă patru
ani? Stăm degeaba!"

Curaj instituţional
Marian Popescu: Trebuie să sp u n
ceva legat de acest ciclu de patru a n i
d e studiu: s e l ucrează cu acelaşi p ro
fesor tot acest timp ... De exemp l u,
Sanda are o clasă timp de patru ani
de zile. Practic, studenţii cunosc un
mod teatral p roveni nd din peda
gogia Sandei, dar şi din creaţia ei, din
experienţa autorului de spectacole
care este Sanda Manu. Rămâne de
văzut dacă nu le mai sunt necesare şi
alte tipuri de experienţă. Şcoala a
favorizat în mică măsură l ucrul aces
ta. Au fost la noi nenumărate discuţii
pe tema unei circulaţii mai libere a
studenţilor: cum ar trebui adaptată
structura programei, ca ei să rămână,
totuşi, sub gestiunea artistică a p ro-

fesorului de clasă? Unii p rofesori au
permis lucrul acesta, dar alţii au fost
total refractari. Acelaşi lucru se
întâmp lă şi în alte locuri din ţară,
pentru că modelul este copiat d upă
Bucureşti. La Târgu-Mureş, de exem
p l u. Acolo sunt două comu n ităţi:
română şi maghiară, sunt două cul
turi, p rocesul de învăţământ ar trebui
să fie reflexul acestei intercultu
ralităţi, dar nu se întâmp lă aşa. Asta
se vede şi în structura a rtistică a
Teatrului Naţional din Târgu-Mureş.
Nu ştiu ce p lanuri are noul director,
dar nu se poate să facă abstracţie de
o bogăţie culturală, de fapt, româ
nească, ea nu este a Rep u blicii
Ungaria. Aici îl dau exemp l u pe
Tompa Gabor: el se consideră u n
exponent al şcolii româneşti d e
teatru, fără să facă nici o secundă
abstracţie de zestrea lui originară, de
etnic maghiar. El este însă un p rodus
al şcolii româneşti de teatru. Această
afirmaţie a făcut-o şi în România, dar
şi în străinătate. Aş vrea însă să sp un
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ceva legat de subiectul discuţiei
noastre: nu poţi obliga pe nimeni,
nu-l poţi î mpinge să se îndrepte spre
cultură. Este o chemare: o ai sau nu.
Mie mi se pare că, în p rimul rând,
examenul de admitere ar trebui să
detecteze lucrul acesta, p rintr-un alt
sistem de teste, printr-o treaptă
intermediară ... Tn mod normal, oa
menii care nu coresp und ar trebui
îndreptaţi în alte direcţii.
Michaela Tonitza-lordache: Noi îi
păcălim, le mâncăm viaţa!
Marian Popescu: Da, bine sp us.
Şcoala ar trebui să aibă curajul să
facă, la finalul anului 1 1, o triere, un
examen complex, unde componenta
culturală să joace un rol mult mai evi
dent. Dar cine a re curaju l ăsta?
Trebuie să fie un curaj instituţional,
conseci nţă a unei vizi u n i corecte
asupra actului pedagogic p restat î n
scoala românească de teatru.
Sanda Manu: La ora asta, însă, refor
ma - făcută de Andrei Marga cu bune
intentii, dar cu un model mizerabil a încu rcat totul. El a organizat şcolile
de artă după modelul american, cel
mai prost, cel mai îndepărtat de noi:
un " implant" de banane în nordul
Moldovei, unde-i frig. El zice aşa: vi se
p lătesc X milioane pentru fiecare stu
dent. Or, la noi există profes ori care
nu au alte su rse de venit. Şi apare un
fel de teamă. Apoi: orice şcoală este şi
un centru de cercetare, deci oricine
din şcoală trebuie să aibă libertatea
să vadă cum lucrează toţi p rofesorii.
Eu am încercat cu colegii mei, acum
doi sau trei ani, să lucrăm pe p ro
iecte, pe ce ştie fiecare cel mai bine.
De exemp lu, eu ştiu să fac teatru rea
list şi commedia dell'arte. Să mă duc
unde e nevoie de aşa ceva ... Tn şcoala
românească, de 40 de ani de când
sunt eu acolo, nu se face teatru antic
pentru că nimeni dintre noi nu ştie
teatru antic. S-ar fi p utut special iza în
domeniu, pentru că avea apetenţă,
Olga Tudorache. Dar ea trebuia să
facă imp rovizaţie şi toate celelalte
cursu ri până în anul IV, când se p lân
gea: " Eu nu ştiu să pun în scenă, de ce
trebuie să fac eu lucrul ăsta ?." Totuşi,
îl făcea, pentru că dacă se deschidea
breşa şi venea un p rofesor de la
Regie, ne lua pâinea. Unii dintre noi
doream acest lucru; alţii, nu.
Michaela Tonitza-lordache: De ce
nu faceţi ceea ce depinde de voi?
Sanda Manu: E nevoie în şcoală de
profesori activi; eu, la ora asta, sunt
un profesor pasiv. Noi suntem un
număr de p rofesori, nu u n grup .
Di ntre p rofesorii ăştia unii s-ar
înţelege cu mine, alţii nu. Cu unii din
tre ei eu m-aş înţelege, cu alţii nu. Nu
pot să fac un atelier împreună cu
cineva cu care nu comunic. Din cauza
asta, studenţii nu ştiu să adune ce fac
la Dans, la Mişcare, la Vorbire cu ceea
11

�

ce fac la Actorie. Este şi greu, ce-i
drept. Anul trecut, am p redat la una
dintre cele mai bune şcoli văzute în
viaţa mea, cea a lui Penciulescu de la
Malmo. Acolo era un p rofesor care
"
"ducea o clasă patru ani, dar p reda
pe p roiecte împreună cu alţii. Erau
opt p rofesori şi patruzeci şi opt de
studenţi. Lucrau de la 8 dimineaţa
până la 6 după-amiaza, cu o oră de
pauză la p rânz. Aveau o ca meră,
unde era un aragaz la care îşi făceau
ceva de mâncare, sau, dacă nu, îşi
cumpărau ceva. Se lucra intens. După
vreo două zile, am păţit una dintre
cele mai mari ruşini din viaţa mea. La
sfârşitul orei, s-au uitat la mine, eu
m-am uitat mirată la ei şi am zis:
"
"
" Da? . Ei au spus: " Pe mâine? . Eu:
" . Mă în
Da,
mâine
la
ora
cutare
"
treabă, în conti nuare: " Dar ce fa
cem?". Eu le spun ce aveam de gând
pentru a do ua zi. Dar ei: " Nu, ce fa
cem noi până mâine?". Tmi cereau o
sarcină p recisă! Ei a doua zi veneau
cu tema aia făcută; bine sau p rost,
dar făcută. Fluxul lor de muncă era
altul. I ntrau în şcoală şi-i vedeam an
trenându-se, îi găseam deja "calzi ".
Lucrau; apoi venea pauza. Când tre
ceam pe coridor îi vedeam doborîţi,
stăteau pe jos lângă automat, beau
cafea. La noi e invers: în clasă sunt
extenuaţi, iar pe coridor auzi urlete şi
voie-bună.
Michaela Tonitza-lordache: Din ce
se compune cultura actorului? El nu

�
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trebuie neapărat să-I citească pe
Nietzsche. Cultura unui actor este
ceea ce face pe scenă.

Urma alege
Marian Popescu: Va veni o vreme
când creatorii de teatru nu vor fi
şcoliţi, vor face spectacole fără să fi
avut o educaţie de patru ani de zile. E
posibil să câştigi un public după un
curs de un an, doi. Cu alte cuvinte, mi
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se pare că trebuie luată în discuţie .şi
libertatea de a te manifesta, de a
adera la u n concept pedagogic
neconvenţional, pentru că a l nostru a
rămas, în
. linii mari, neschimbat, iar
pe nişte porţiuni ale sale, realmente
a-cultural. Totuşi cultura teatrală
înseamnă actualizare şi flexibilitate.
Lucrând cu studenţii mei de la Sibiu,
de la Actorie, am văzut că pot să le
spun chiar în timpul lucrului ceva de
Freud, dar n u ex cathedra, pentru că
pierd partida. Tn mod normal, dacă
p rocesul are adâncime, acumulările
culturale până la urmă se produc.
Teatrului românesc i-a fost inoculat
această idee: actorul nu trebuie să
citească - pentru că, dacă a citit, e o
nenorocire. Pe de altă parte, aş avea
mai degrabă încredere în tentativele
unor oameni care abia încep să-şi
descopere, prin actul teatral, propri
ile raporturi cu cultura. Vorbeam azi
la ore despre Livada de vişini de
Cehov şi despre ceea ce înseamnă
ideea de timp . Am avut nişte surprize
foarte interesante. A început o
discuţie între studenţi, ei vorbeau
mereu despre p rezent. Le-am sp us că
multe dintre personaje vin cu un tre
cut trăit ca p rezent, iar altele au o
aproximare a unui viitor încă neclar.
Tnsă raportul acesta între trecut şi
viitor face ca prezentul să se creeze
aproape de la sine. La fel şi în textul
lui Caragiale Conu' Leonida: intri de
fapt cu trecutul în prezentul acţiunii.
Sunt două mari modele de scriitură
teatrală d i n zona operei clasice şi
ambele trebuie cu ltivate în conti
nuare de actul regizoral, pentru că,
altfel, se pierde o importantă conti
nuitate culturală în teatru. Exp resia
spectacolului Cehov ar trebui să a ibă

un racord foarte exact la vremea pe
care o trăim şi în care tehnologia
informaţiei joacă un rol important.
Urmează să descoperim ce înseamnă
să creezi o perspectivă din lumină
într-un text clasic, de pildă, ceea ce ar
fi un extraordinar indiciu de moder
n itate pentru expresia clasică.
Aceasta mi se pare că ţine de asimi
larea u nei culturi teatrale, dar din
practică, căci dacă le vorbeşti mereu
despre Craig, Stanislavski, Strehler,
nu se prinde aproape nimic, chiar
dacă le pui la dispoziţie xeroxuri sau
cărţile tale.
Magdalena Boiangiu: Senzaţia este
că există un material uman ostil şi
opac culturii, condamnat să înveţe!
Michaela Tonitza-lordache: Din pă
cate, aşa este! Tn momentul acesta,
aşa este! Vreau să spun ceva despre
Teatrologie. Eu am simţit nevoia, în
ultimii doi ani, să modernizăm puţin
secţia de Teatrologie, pentru că nu se
mai putea cu toate Istoriile alea şi tot
restul, neschimbat. Am introdus alte
cursuri, noi, reducând din cele vechi,
necesare s i ele. Pentru cursul de
Istoria reli giilor l-am adus pe Remus
Rus - probabil, cel mai bun cu
noscător din Româ nia al acestui
domeniu; la Teologie, preda în faţa a
150 de oameni, iar aici, la şapte. El a
înţeles mecanismul şi a venit. Am
anunţat toată şcoala: Regie, Actorie.
Vreau să vă spun că nu a venit nimeni
de la celelalte secţii. Absolut nimeni.
Ludmila Patlanjoglu: Eu sunt mai
optimistă. Starea asta de disconfort,
de criză este foarte creatoare pentru

noi, pentru artă în general şi pentru
teatru, pentru teatrologi şi, mai ales,
pentru public. E nevoie de rău ca de
un ferment. Din el se poate naşte
binele. Cosmicul coboară în social, în
politic, până la individ şi ne captează;
este un curs al istoriei în care ne pier
dem şi ne regăsim cu toţii, indiferent
de ceea ce facem. Epoca de după '89
cu tot ceea ce s-a petrecut e intere
santă: starea euforică de la început,
dezamăgirile de mai târziu. Mai sunt
optimistă şi pentru că teatrul româ
nesc a traversat acest deceniu produ
când mari spectacole ale unor mari
personalităţi. A existat un schimb de
ştafetă, şi marca deceniului va ră
mâne. Pentru că au existat în a rta
spectacolului, cu toată g reutatea
cuvântului, nişte capodopere. După
'89, au venit foarte mulţi spre această
meserie. Iar când sunt mulţi, se aleg
şi cei buni. Inflaţia de festivaluri, de
şcoli de teatru, de aspiranţi la Uni
versitatea noastră are şi o parte bună:
a fost o poartă mai larg deschisă pen
tru talente. Până la urmă, viaţa alege.
Democratiza rea. de ca re vorbeam,
infl uenţa tehnicii are şi un aspect rău:
cultura succesu lui, ca re distorsio
nează psihologiile, dar partea foarte
bună este extraordinara deschidere
culturală reflectată şi în spectacol. Tn
felul în care e gândit el. Spre exem
plu, să luăm Trilogia antică sau A
douăsprezecea noapte ale lui An
drei Şerban. Pentru regizor, acest
amestec de epoci, şocant poate pen
tru generaţia Regelui Lear în regia lui
Radu Penciulescu (apropo de costu-

maţie, decor etc.) a devenit acum
lucrul cel mai la îndemână. Excesele,
reţetele devin caduce şi negative,
când omul respectiv n-are creativi
tate înnăscută, har. E adevărat că
destinul trebuie să-I şi ai în tine.
Cultură, până la urmă, înseamnă va
loare şi un moment cultural rămâne
dacă produce valoare. Sunt optimistă
şi în privinţa "teoriei " . Teatrologii
sunt secretari literari, sunt în presă,
televiziune, radio. Nu pot fi toţi critici.
La universitate, îi pregătim mult mai
divers şi mai variat. Când am săr
bătorit zece ani de la reînfiintarea
secţiei de Teatrologie, am citit cata
logul şi am observat că nu avem
şomeri. Ei şi-au găsit, fiecare, locul,
utilitatea. E drept, i-am şi ajutat în
sensul acesta.
Sanda Manu: Şi eu cred că acest dece
niu va rămâne prin nişte creaţii extra
ordinare. Dar dacă voi ne-aţi convocat
aici, înseamnă că e totuşi ceva care
scârţâie şi care trebuie uns. Eu am
spus lucruri pesimiste, însă predau în
continuare în această scoală; iar
această şcoală are extrem de multe
lucruri bune. Dar, după părerea mea,
rezultatele finale sunt sub aceste
lucruri bune. Teatrul are multe talente
care funcţionează sub ştach.eta per
sonală. Ceva trebuie să se întâmple.
Nu lipsa de capacitate dăunează în
primul rând, ci lipsa de rezultat. Insist
pentru animatorul din teatru şi nu
pentru teatrul subvenţionat. Teatrul
îşi va găsi, poate, alte forme de expre
sie, dar, subvenţionat sau nu, el tre
buie să aibă un suflet.

Ereditate...
u fost odată ca niciodată, într-o ţară fermecată,
un băiat şi o fată. Ei erau actori. Tot jucând ba
Romeo şi Julieta, ba Hamlet şi Ofelia, ei s-au
căsătorit. Au avut doi copii. Un băiat şi o fată. Fata a
devenit actrită ca mama ei. Dar băiatul, soi mai rău, s-a
făcut regizor: După un timp, fata a cunoscut într-o dis
tribuţie la Cehov un coleg, iar băiatul s-a însurat cu o
scenog rafă. Aşa că, la nici un cincinal, bătrânii actori au
căpătat cinci nepoţei în total.
Din cei cinci nepoţei, numai trei au u rmat cariera buni
cilor. Al patrulea a studiat regia, iar al cincilea, handica
pat, săracul, abia dacă a putut fi angajat maşinist.
Acesta s-a însurat cu o cabinieră, dar ceilalţi şi-au găsit
fete pe măsură: trei actriţe şi-o păpuşăreasă.
Cum sar talentele câte o generaţie! Dintre cei doi-

sprezece strănepoţi ai veteranilor actori numai patru
le-au păstrat tradiţia. Restul au devenit fie scenog rafi,
fie regizori, iar unul, mai cu moţ, a făcut Filologia şi a
ajuns abia mai târziu secretar literar, apoi director de
teatru şi, la 50 de ani, s-a apucat de regie.
Şi aşa, în nici un secol, tot teatrul din acea ţară fericită a
ajuns să fie jucat, regizat, pictat, machiat, manipulat de
o mare şi unită familie. Când apărea câte un tânăr cu ta
lent şi care plăcea stră-stră-stră-bunicilor care trăiau şi
ei, dar deveniseră cam cusurgii, i se găsea pe dată o fată
bună din familie, astfel că era adus în sânul ei.
Şi au trăit fericiţi şi au jucat mulţumiţi stagiuni după
stagiuni şi poate mai joacă şi acum dacă o mai merge
cineva la teatru în acea ţară de tot basmul.
Horia Gârbea
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Unul dintre cele mai fierbinţi subiecte afişate, de vreo doi-trei
ani încoace, la diverse colocvii şi reuniuni "de breaslă" este
teatrul alternativ. 1 se mai zice şi independent. Îşi mai zice şi alt
fel. Discuţiile în jurul acestui subiect capătă întotdeauna, fără
ca nimeni să ştie prea bine cum şi de ce, accente ascuţite; ochii
încep să scapere şi pumnii să se strângă.
e ce anume se ceartă pre
opinenţii? Nici mă<;_ ar acest
lucru nu e limpede. In ultimă
analiză, subiectul controversei (dacă
poate fi astfel numită o ciondăneală
obositoare şi fără finalitate) pare să
fie dorinţa reprezentanţilor "altfel "
ului de a li se acorda aceeaşi atenţie
ca şi "obişnuiţilor", atenţie care ar tre
bui să se concretizeze în subventii,
dotări etc., pe de o parte, şi po pu
larizare, prin presa scrisă şi audio
vizuală, pe de altă parte. Ce oferă ei
în schimbul acestor înlesniri pe care
le consideră fireşti şi de la sine
înţelese? Un număr (nu prea mare)
de mici spectacole amplasate în
"
" spaţii neconvenţionale (adică, în
99% din cazuri, la Teatrul Act sau la
Cafeneaua Green Hours) şi o canti
tate (disproporţionat de mare) de
ifose şi ţâfne. Li se răspunde, cam
întotdeauna, cu ton ezitant si fraze
bâlbâit-politicoase, de pe o 'stranie
poziţie defensivă. Vechile reflexe
inculcate de educaţia com unist
ceauşistă, combinate cu noile spaime
induse de obl igatoria "alin iere" la
dorinţele Europei (?!), dau, altoite pe
tradiţionala buimăceală autohtonă,
un amestec profund nefericit: oame
nilor cu autoritate recunoscută (spri
jinită sau nu pe funcţii oficiale) le e
jenă şi teamă că nu ştiu răspunde
adecvat turbulenţei agresive a cărei
ideologie se poate rezuma la " Scoa
lă-te tu ca să mă aşez eu!" .
M iscarea zisă alternativă benefici
az� de fonduri - mai su bstanţiale,
u neori, decât a visat vreodată cea
mai serioasă trupă stabilă - prove-

nite de la diverse organ izaţii, funda
ţii, asociaţii etc. româneşti şi euro
pene, cărora li se adaugă subsidiile,
mai modeste, dar nu de tot neglija
bi le, cerute şi cam întotdeauna
pri m ite de la M i n isterul C u lt u rii,
precu m şi contribuţiile u nor spon
sori. Alternativii noştri nu ar avea,
aşadar, altă treabă decât să facă
spect acole; debuşeu pentru ele
există, dacă ar fi să ne gâ ndim chiar
şi numai la festivalul special izat "
" Aitfest de la Bistrita - si la cele
încă vreo două care le s u nt, mai
expl icit ori mai tacit, dedicate: Festi
valul " Atelier" de la Sfântu Gheor
ghe şi Festiva l u l I nternaţional de
Teatru de la Piatra Neamţ; în plus,
n ici un alt festival, oricât de "tra
diţional " şi de "învechit", nu ştiu să
le fi refuzat vreodată participarea,
când nu i-a invitat în mod expres.
Aici apare însă buba, dureroasă, am
i mpresia, pentru toată lumea, mai
puţin pentru aceia care o poartă: la
o adică, gălăgioşii noştri altfel-işti
nu prea au ce arăta. Câte o pro
ducţie, mai reuşită sau mai necăjită
(după cât îl ţine priceperea pe au
tor, întocmai ca şi în teatrul " ălă
lalt" ), este purtată de colo-colo, câte
doi ani la rând, târînd u-i pe specta
tori pri n pivniţe u mede şi coco
şâ ndu-i pe bănci de lemn în (aş, ce
taverne? ar fi bine!) hardughii în
gheţate, de u n de pleacă răciţi
zdravăn, dar mândri de sacrificiul
lor, deoa rece cred că au văzut
"
" altceva . Di ntre toate companiile
ce se perindă prin s u bsol u l
Teatru l u i Act - ca re, atenţie!, doar

�
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găzduieşte, creând pa na acum un

singur spectacol, Cetatea soarelui-,
doar Teatrul I nexistent se poate
lăuda cu mai mult de o producţie pe
stagiune, aşadar în circa nouă luni
de zi le. L-o fi sti mu lat, prin contrast,
n umele.
Miezul chestiunii este însă altul, evi
tat cu grijă în toate pomenitele dez
bateri, când vedetă devine, sistema
tic, aspectul financiar. Ce oferă diferit
aceste t ru pe, în afară de şederea
incomodă? Cu alte cuvinte, prin ce
este tentat un potenţial spectator să
renu nţe la fotoliul comod de la
Teatrul Naţional, ca să se înăbuşe în
fum de ţigară la - să zicem - Green
Hours? Textele diferă de acelea puse
în scenă la unul ori altul dintre
teatrele " normale" doar prin faptul că
sunt, de obicei, mai scurte. Autorii nu
sunt alţii: Pinter sau Mrozek pot fi
văzuţi în orice teatru, Jarry a fost
montat chiar la un Teatru Naţional
(Craiova), până şi o proaspătă autoa
re ca Saviana Stănescu "există " si în
spectacolele unor teatre stab ile.
Actorii, barem, sunt riguros aceiaşi,
simpaticii tineri comedieni fiind câte
odată la fel de greu de auzit într-o
săliţă de 4x4 ca şi pe scena mare de la
TNB. Cât despre modalităţile regizo
rale ... Alexander Hausvater sau Mihai
Măniuţiu fac, după părerea mea, în
structuri dintre cele mai "tradiţiona
liste", un teatru mai alternativ decât
cei mai guralivi regizori socotiţi nova
tori. A văzut vreunul dintre aceştia un
spectacol al lui Aureliu Manea, de
pildă, ca să aibă măcar idee de ce va
să zică altceva?
Teatrul independent românesc pare
să fie urmărit de ursitoarea ironică ce
i-a vegheat naşterea: prima trupă
fără subvenţie de la stat care s-a ivit
în România postrevol uţionară j uca
(prost) comedii a la Robert Thomas.
Tşi mai a m i nteşte ci neva cum se
numea?
Alice Georgescu

Vladimir Găitan:

,,Ştiţi care a fost
marea mea crimă?''
Cât de greu este pentru un actor de
dramă - în plus, arătos - să-şi câştige
statutul de vedetă într-un . . . Teatru
de Comedie?
N-am crezut niciodată că pot juca
numai în registru grav. Şi, pe urmă, în
tinereţe n-ai voie să te p riponeşti
într-un singur gen. Este o vreme a
căutărilor pe care trebuie s-o folo
seşti din p lin. De altfel, pe atunci
făceam şi foarte mult film . . .

sat. M-am agitat pentru p roiectul cu
Anna Karenina, am găsit chiar şi u n
sponsor. l-am anunţat discret p e unii
dintre p rietenii mei de această " ser
bare", ca re, însă, n-a mai avut loc d i n
cauza bunelor mele colege Gabriela
Popescu şi larina Demian. Acestea au
" înfierat" cu mânie p roletară dorinţa

mea, poate orgolioasă, de a fi aniver
sat în cad rul teatrului pe care l-am
slujit. Mi-au rep roşat a roga nţa de
a-mi dori o astfel de manifestare, în
vreme ce actori " mai ma ri" decât
mine n-au avut asemenea şansă. Aşa
că am trecut totul sub tăcere, însă am
rămas cu gustu l amar că revenirea

Însă şi în film eraţi tot u n june fru
mos, melancolic . . .
Adevărat, dar, una peste alta, posi
bilitatea de a pendula de la un gen la
altul se p roduce în timp şi cu efor
turi. Eu am vrut să fac şi comedie, şi
d ramă şi cred că nu a fost în zadar.
Dacă e să mă laud, am luat chiar un
premiu de interpretare pentru un rol
comic; e vorba de Pierrot (în Don
Juan, regia: Valeriu Moisescu). Şi
asta, la Festival u l de Comedie de la
Galati. De altfel, consider că e mai
'
g reu să faci comedie decât d ramă şi
că, din când în când, măca r pentru
un antrenament serios, e bine să
abordezi şi asemenea roluri. Pe de
altă parte, e normal ca fiecare actor
să ţină cont de fizicul său, de datele
native - şi chiar de vârstă -, pentru
a-şi contura cum se cuvine cariera.
Nu te apuci să joci toată viaţa per
sonaje comice cu o figură de ju ne
p rim şi nici roluri de june-prim la
bătrâneţe Sunt lucruri care ţin de
bun-simţ. I n ceea ce îl priveşte strict
pe Vladimir Găitan, acesta vrea să
creadă că îşi păstrează încă d isponi
bilitatea atât pentru comedie, cât şi
pentru d ramă.
.•

De cât timp sunteţi actor al
Teatrului de Comedie?
Vreţi să puneţi degetul pe rană? În
decembrie 2000, am împlinit 30 de
ani. Zilele acestea (prima jumătate a
lunii ianuarie 200 1 n.r.), Teatrul de
Comedie îşi sărbătoreşte 40 de ani de
existenţă. Am vrut şi eu să fiu aniver-
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mea pe scena Teatrului de Comedie,
după patru ani de tăcere, s-a produs
pompieristic, cu un spectacol pentru
care singur m-am zbătut şi care nu
necesita mai mult de . . . douăzeci de
bastoane şi multă râvnă din partea
realizatorilor lui. Dar nici directorul
n-a avut nimic de spus în această
privinţă. De fapt, Dan Vasiliu, pe care
l-am vrut şi l-am ajutat să fie director,
cred că are cam multe complexe. În
schimb, îi lipseşte autoritatea. Iar un
d irector fără autoritate e ca o frunză
pe ape.

pe alţii. Cu u ră. M-a lovit Ion
Caramitru, atunci când i-a ordonat lui
Radu Ga brea (aşezat în fruntea
O.N.C.) să mă îndepărteze de la con
ducerea României Film, m-au lovit
larina Demian şi Gabriela Popescu devenind portdrapelul luptei sindi
cale din Teatrul de Comedie pe vre
mea când încă eram director. M-au
lovit acei tineri actori pe care eu i-am
angajat pe când abia ieşiseră de pe
băncile şcolii şi care n-au pregetat să
mă părăsească, m utând u-se, în
mijlocul stagiunii, la " Bulandra".

Aţi si mţit vreodată nevoia de a
"divorţa" de acest loc?
Am primit oferta Teatrului " Nottara",
unde am şi jucat cu ceva vreme în
urmă, însă am judecat cu înţelepciu
nea ţăranului, care ştie că o schim
bare făcută în pripă nu poate aduce
nimic bun, şi m-am potolit, mai ales
că peste tot se întâmplă cam la fel.
Poate că şi vremurile sunt de vină că
ne aflăm într-un acut deficit de
moralitate şi generozitate. Sunt unii
actori care, după 1 990, au îndrăznit
să se avânte în mici afaceri cu care,
de altfel, au şi prosperat. Ei bine,
mulţi colegi de-ai noştri nu pot să ne
ierte pentru asta.

Tot vă mai dor aceste trădări?
Cum nu, mai ales când stii că celor
mai mulţi d intre trădăto ri le-ai făcut
numai bine!

Când v-aţi apucat de afacerea cu
construcţii?
Ştiu u nde bateţi. În '90. Iar director la
România Film am fost în '97. Prin
urmare, n-aveam cum să înjgheb o
afacere cu bani de la România Film.
Dar, e adevărat, în mare parte, ei
proveneau tot din . . . filme. Din plata
pentru rolurile pe ca re le j ucam.
Vedeţi, urâţenia sufletească există şi,
din păcate, breasla artiştilor nu e
ferită de asta. Ne lovim adesea unii

(§!
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Credeţi că neînţelegerile care fărâ
miţează breasla actorilor s-au accen
tuat după evenimentele din '89?
Da, iar cauza este legată mai ales de
nevoile materiale. De decalajul pro
dus între viaţa mai prosperă a unora
şi cea extrem de săracă a acelora care
se rezumă n umai la rol u rile d i n
teatru.
Să fie invidia mai puternică în rân
dul artiştilor?
Categoric. Fiind mai sensibili, aceştia
reacţionează rapid la orice stimulent.
Pe u rmă, gândiţi-vă că în epoca
ceauşistă toată lumea trăia la fel.
Existau aceleaşi ambiţii, se ajungea
cam la aceleaşi rezultate. Asta nu
ducea neapărat la o solidaritate, cum
s-ar putea crede, dar nici nu prea ne
dădea motive de ură. Era o suferinţă
comună, atâta tot.
Şi totuşi, ţin minte că, după re
petiţii, artiştii plecau împreună la
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vreo cârciumă, unde tot despre
teatru vorbeau . . .
Da, dar ş i pentru că altceva n u prea
aveau de făcut. Era o stare de efer
vescenţă creată şi susţinută artificial,
care, ce-i drept, te ajuta să supra
vieţuieşti.
Mai era ceva, care, de asemenea,
riscă să se piardă: generozitatea
actorilor mai vârstnici faţă de
tinerele talente
S e datora aceleiaş i cauze. Trăind
foarte mult laolaltă, era imposibil să
nu te integrezi în colectiv ca într-o
familie. Zile în şir, aveam - n-aveam
treabă, mergeam la teatru. Orga
nizam concursuri de ping-pong în
curtea interioară. Povesteam. Ne
împrumutam cărţi unii altora. Şi, ceea
ce era mai important, ne purtam cu
deferenţă faţă de talentele deja con
sacrate. li respectam pe maeştri, iar ei
simţeau la rândul lor nevoia să ne
ocrotească, să ne îndrume primii
paşi. În plus, nu exista teama că vin
tinerii să le ia locul.
De ce să fi degenerat într-atât
această lume?
O, dar cum să fi rezistat? Priviţi şi
dumneavoastră ce se întâmplă în jur!
Cu ce se ocupă tineretul de azi? Care
este oferta televiziunilor si cât de
educative sunt emisiunile a cestora?
Când pretutindeni domnesc vulgari
tatea şi prostul-gust, cum ar putea să
le facă faţă studenţii facultăţilor de
teatru sau junii absolvenţi?
. . •

Şi totuşi, v-aţi lăsat pe mâna unui
tânăr, acceptând să jucaţi în regia
l u i Theodor-Cristian Popescu, în
Îngeri în America.
Pe acesta îl preţuiesc în mod deo
sebit. De altfel, cred cu putere în ta
lentul tinerilor, însă nu le va fi delo.c
uşor să răzbească într-o astfel de
lume. Trebuie să mărturisesc că mi-a
fost greu să accept un rol în specta
colul Îngeri în America. Şi asta din
cauza textului, a tematicii sale, a
modului în care a fost abordată pro
blema homosexualităţii, din cauza
limbajului folosit. Mi-am revizuit ati
tudinea abia când am înţeles gravi
tatea unor astfel de lucru ri, pre
simţind că ele se insinuează treptat şi
în societatea românească. Faptul că
spectacolul putea deveni un avertis
ment serios, un strigăt de d isperare,
m-a făcut să mă arunc spre un rol pe
care mai apoi l-am iubit.
S-a mai întâmplat ceva acolo: au
repetat şi au jucat cot la cot actori
din vreo ci nci şase teatre. Cu men
talităţi şi modalităţi de l ucru
-

diferite. Aţi putut comunica unii cu
alţii?
Da, ba am mai avut şi imensa bucurie
de a ne descoperi şi aprecia între noi.
Cu unii am rămas prieten. Pe Ion
Dichiseanu l-am cunoscut abia acum
ca om. Ce coleg minunat! La fel şi pe
Dan Aştilean. Iar Alexandru Jitea face
parte din acea categorie, tot mai rară,
a actorilor cu respect pentru profesie
şi cu frică de Dumnezeu . . . Totuşi, să
nu vă închipuiţi că n-au fost şi con
flicte. Au sărit de multe ori scântei.
Credeţi în posibil itatea angaja
mentelor pe proiect?
Nu numai că sunt de acord, dar, pe
vremea când eram director, am pro
pus eu însumi un miniproiect de felul
acesta. Nu doream deloc să interzic
migrarea actorilor spre alte teatre,
cum mi s-a reproşat, ci să-i oblig pe
aceştia să-şi respecte angajamentul
faţă de spectacolele în care erau
cuprinşi. E greu să conduci un teatru
fără o lege coerentă. Apoi, ştim
povestea actorului occidental, care
ziua este taximetrist sau ospătar, iar
seara are spectacol. Eram cu toţii în
admiraţia unui asemenea sistem, dar
când s-a pus problema să-I adoptăm,
am dat îndărăt. E timpul să regândim
profesia de actor şi să facem bine să
ne policalificăm.
Ce părere aveţi despre înmulţirea
şcolilor de teatru şi, automat, a
numărului absolvenţilor?
Este o intelectualizare fortată,
care
'
nu duce la nimic bun. Şcolii e născute
peste noapte vând numai iluzii.
Vorbiţi ca un politician. Vă mai pre
ocupă politica?
Nu. După o tristă experienţă avută în
1 996, am jurat că nu voi mai face
niciodată politică. Vedeţi dumnea
voastră, actorii adună în timp un
important capita l de sim patie, pe
care îl pot pierde într-o clipă dacă se
aruncă în braţele politicii. E ca un măr
otrăvit din care e mai bine să nu
muşti. Nu cunosc nici un artist căruia
să-i fi făcut bine politica. Priviţi-i pe
Ion Caramitru, pe Sergiu Nicolaescu!
Eu însumi am fost îndepărtat de la
România Film din motive politice.
Ştiţi care a fost marea mea "crimă"?
Faptul că am acceptat, în urma
vizionării materialului deja existent,
terminarea unui film început de Dan
Piţa încă înainte de revoluţie. În film
jucau Claudiu Bleonţ, Mircea Albu
lescu . . . , nicidecum Vladimir Găitan.
Costurile pentru finalizarea acestui
proiect erau minime. Ei bine, tot
Radu Gabrea a pus pe urmele mele
Curtea de Conturi, care m-a urmărit
vreme de doi ani pentru această
"afacere". Vedeţi, dar, unde poate
duce politica. Asta şi felul în care s-au

comportat unii d i ntre colegii mei
atunci când mi-am dat demisia d i n
funcţia de director al Teatrului d e
Comedie m-au făcut s ă mă retrag în
mine. Am jucat la " Nottara", consi
derând că e un loc neutru.
Ce v-a determinat să vă întoarceţi la
Teatrul de Comedie?
Faptul că i-am aparţinut atâta vreme.
E greu să-ţi părăseşti casa.
Cum s-a simţit actorul V.G. făcând
alt fel de teatru? Anna Karenina nu e
un spectacol la îndemână, sare din
obişnuit, are multă mişcare, asta
poate fărâmiţa starea
S ă recunoaştem, întâi, că nici Îngeri
în America nu e un spectacol la înde
mână. Se miza tot pe un decor sărac
şi pe marea putere de dăruire a acto
rilor. Scenele erau şi acolo scurte,
derulând u-se cinematografic. Pe de
altă parte, aveţi dreptate, limbajul
spectacolului Anna Karenina este
chiar mai incifrat. În scenă nu te poţi
sprijini pe parteneri, cel mult pe nişte
umbre. Lumina are un rol special în
reprezentaţie, însă te obligă să fii în
fiecare clipă într-un anume loc,
comunicarea se face prin ricoşeu, nu
te adresezi direct colegului de lângă
tine, u neori trebuie să îi simţi
prezenţa stând cu spatele. Sincer să
fiu, nu cred că aş mai intra într-un ast. • •

fel de joc. Pe urmă, nu vă spun ce
emoţii am la fiecare reprezentaţie.
Simt că mi se despică pieptul. Dar
asta se întâmplă şi d i n cauza
pauzelor mari di ntre reprezentaţii.
Mă simt ca un sportiv care aleargă
numai la Olimpiadă. Neavând antre
nament, risc să rămân fără suflu în
orice moment. În astfel de cazuri,
emoţiile cumplite că nu ştiu textul nu
sunt dintre cele creatoare, aducă
toare de succes. Totuşi, Anna Ka-
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renina ramane pentru m i ne ceva
asemănător cu scrinul bunicii d i n
care am scos o batistă de dantelă
veche, mirosind a levănţică.
Îi afectează şi pe tineri pauzele mari
dintre spectacole?
Ti poartă sigur către un soi de superfi
cialitate. În tinereţe, erau zile când
jucam şi trei spectacol � şi nu mă
simţeam deloc obosit. li vedeţi pe
junii de azi făcând asta?
Am înţeles că vi s-a făcut oferta de a
conduce Teatrul "Nottara"
Nu cred c ă mai vreau s ă fiu director
câtă vreme nu există o Lege a
teatrelor.
.•.

Dar cum ar trebui să fie un director?
Să aibă autoritate asupra colectivului
pe care îl conduce, o autoritate
izvorîtă din propria-i personalitate.
Să fie generos. Să facă în aşa fel încât
colegii săi să se simtă în teatru ca
acasă, adică să " locuiască" în cabine
curate, decent mobilate . . . Să alerge
după bani, să uzeze de prestigiul său
de actor . . .
. . . când î l are
. . . ca să-I înduplece pe bancher să
schimbe două-trei vorbe cu el. Nu
ştiţi care-i preţul umilinţei de a sta şi
două ceasuri sprijinit de zidurile vre. • •

u nei bănci, până catad icsea ban
cherul să se arate. Şi nici colegii mei
nu I-au ştiut.
Există proiecte?
Există dorinţe. Mi-e dor de un specta
col ca Fuga. Tare dor.
Marinela Ţepuş
P.S. L a Închiderea ediţiei, aflăm că Vla
dimir Găitan a devenit directorul
Teatrului "Nottara".
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Începâ nd cu n u m ă r u l de faţă, cronicarii d i n redacţie îşi vor însoţi
pă rerea a s u pra spectacolelor cu note de la 1 la 5 :

*

**

***

****

*****

O ocazie pierdută
OMUL DIN LA MANCHA de Dale Wasserman. M uzica : Mitch Leigh. Vers u rile: Joe
Darion. Traducerea şi adapta rea: Petre Bokor • TEATRUL NAŢIONAL .I.L. CARA
GIALE* din BUCUREŞTI • Data reprezentaţiei: 9, 1 1 ianuarie 2001 • Reg ia şi ver
s i u nea scenică: Ion Cojar • Scenografia: Doina Levintza • Cond ucerea m uzi
ca lă: Dorina Crişan Rusu • Coregrafia: Ion Tugearu • Distribuţia: Virgil Ogăşanu
(Don Q u ijote), Maia Morgenstern/l li nca Goia (Aido nza), Marius F lorea
Vizante/And rei Duban (Sa ncho), Eugen Cristea/Mihai Perşa (Hangiu l), Vlad
lva nov/Dragoş Ionescu (Ca rrasco), Medeea Marinescu/Bogdana Darie
(Anton ia), Adrian Dumitru (Bărbieru l); în alte rol u ri : Victor Vurtejanu, Andrei
Finţi, Cristian Creţu, Marcelo Sebastian Cobzariu, Mihaela Mitrache, Alice
Caracostea, Orodel Olaru, Maria Teslaru, Rodica Mureşan, Giliola Brăileanu
Motoi, Simina Siminie, Coca Zibilianu, George Că lin, Mircea Gheorghiu, Ion
Ionuţ Ciocia, Cătă lin Stanciu, Da niel Iordan, Cristian Simion.

ale Wasserman a citit Don
Quijote la matu ritate, când
experienţa de viaţă şi de
mu ncă i-a permis să acceadă direct la
miezu l operei. Pentru el, miezu l
respectiv constă în "ciocnirile neîn
trerupte dintre iluzie şi realitate", re
zultând următorul suspans d ramatic:
"
"Care dintre ele va învinge? . Tran
şant, Wasserman declară: " Destul de
îndărătnic, eu am ales iluzia. Pentru
că iluzia este alegerea care stârneşte
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interesul într-o lume în care reali
tatea prea adesea distruge spiritul ".
Aflat în întregime de partea lui Don
Qu ijote, Wasserma n consideră că
faptele brute nu sunt decât d uş
manul insignifiant al adevărului su
perior. f n felul acesta, dramatizarea
sublin iază d i mensiu nea romantică
avant la lettre a operei, celebrând
evadarea în idealitate şi eludând tot
ceea ce, în roman, este parod ie
livrescă şi persiflare nemiloasă. Din
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"perpetua alianţă dintre entuziasm şi
ironie", despre care vorbea Friedrich
Schlegel (programul de sală, excelent
întocmit, oferă comori de exegeză şi
de informaţie encicloped ică), n u
rămâne, spre satisfacţia p ublicului,
decât entuziasmul. Spectatorii d i n
toate tările s e unesc întru sentimen
talitate şi visează împreună "visul
imposibil ", legănaţi de muzica lui
Mitch Leigh. Spre deosebire de ro
manul lui Cervantes, care a rămas şi
astăzi o bizarerie, fiind efectiv citit şi
gustat doar de cei puţini, muzicalul
lui Wasserman a plutit de la început
pe aripile triumfului.
Echipa care a realizat spectacolul s-a
comportat la fel ca Don Quijote, adi
că şi-a luat închipuirile drept realita
te. Aşa cum iscusitul hidalgo credea
realmente că luptă cu uriaşii şi că iu
beşte o p rinţesă, Ion Cojar crede că a
pus în scenă de-adevăratelea un mu
zical. Genul respectiv este o sinteză
americană între musical-ul englezesc
de tip Gilbert & Sul livan si opereta
vieneză d i n bel/e-epoque: f n timp,
s-a atins o anumită perfecţiune me
canică: acţiunea, muzica, mişcarea se
leagă într-o structură bine articulată,
cu ritmul şi tempo-ul reglate cu mi
n utie, totul într-un decor de mare
sp ectaculozitate. f n cazul de faţă,
neputinţa evidentă de a cânta nu
pare a împ iedica pe nimeni să-şi
exhibe celelalte talente. Sonorizarea
artificială impune poziţii fixe pentru a
se împiedica fl uctuaţiile sunetu l u i
amp lificat; c a urmare, s e cântă încre
menit, ca la corul şcolii. Culmea este
că deficienţa respectivă ar fi putut fi
exp loatată constructiv. Remarcând
excelenta evoluţie a lui Marius Florea
Vizante în Sancho, care are perioade
mai lungi de emisie în falset, fără
amp l ificare, a m înţeles ce ocazie

mare s-a pierdut de a se parodia
muzicalul însuşi ca gen. În fond, mu
zica l u i, ca mijloc de prod ucţie a
visurilor siropoase, joacă astăzi chiar
rolul romanelor cavalereşti de pe vre
muri. Mai m u lt, m uzica l u i Mitch
Leigh sună oricum datat, păstrând
prea m u lt d i n culoa rea sonoră a
anilor '60. Prin urmare, dacă actorii ar
fi îngânat melodiile în deriziune, fără
efortul de a-şi forţa neputinţa, ar fi
produs un efect artistic interesant,
anume un persiflaj demn de Cer
vantes. S-ar fi reintrodus astfel, graţie
înscenării, tocmai ceea ce-i lipsea
dramatizării: ironia. Nu ar fi fost sin
gurul caz în care incapacitatea s-ar fi
transformat în rafinament. Păcat că
n-a fost să fie...
Virgil Ogăşanu îi dă lui Don Quijote o
rezervă şi o luciditate care există în
roman, deşi lipsesc din dramatizare.
I nterpretarea lui este superioară ce
rinţelor specifice entertainment-ului

ORFEU TN INFERN de Tennessee
Wi lliams e TEATRUL NAŢIONAL
d i n TÂRGU-MU REŞ, C o m pa n i a
,.Liviu Rebreanu" • Data repre
zenta ţ i e i : 1 9 octom brie 2000
•

Reg i a

şi

coloana sonoră:
Kincses Elemer • Scenog rafia:
Labancz Kl� ra • D i stribuţia:
Vasile Vasi l i u (Ja be To rra nce),
Elena P u rea (Lady To rra nce),
Rareş Budilea n u (Va l Xavier),
Serenela M u reşa n (Carol Cu
trere), Ion Riţiu (David Cutrere),
Dan
Glasu
(Dog
H a m m a),
Cristina Holtzli (Dolly Ham ma),
Eduard Ma rinescu (Pee Wee
Binni ngs), Delia Martin (Beu lah
B i n n i ng s), Ion Săsăran (Şerifu l
Ta l bot), Marinela Popescu (Vee
Ta l bot), Traian Costea (Unchiul
Pleasa nt), Adina Suciu (Eva
Temple), Codruţa Ureche (Sora
Parter), Elena Jitcov (Femeia).
ennessee Williams este un dra
maturg care a făurit o lume
aparte, cu un sistem de sim
boluri specifice. Piesele lui sunt de
fapt transcrieri literare ale a mă răci u
nii, blazării, frustrărilor. Personajele
sale duc o viaţă condusă de instincte
puternice, se zbat sfâşiindu-se reci
proc. Tennessee Williams efectuează
o radioscopie sociologică asupra per
sonajelor sale, u rmărind u-le atent
înstrăinarea. Dramaturgul este pre
ocupat indeosebi de fuga de reali
tate, de refugiul eroilor săi în
dragoste, artă, visuri, iluzii şi, nu în
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şi se păstreză adecvată chiar în raport
cu cele ale muzicalului " bine făcut" .
Marius Florea Vizante este proaspăt
şi inventiv în Sancho, găsind mereu
tonul just, în timp ce dublura l ui,
Andrei Duban, face un rol pal id, fără
relief. Maia Morgenstern construieşte
o Aldonza dramatică, dar cu o dina
mică excesivă nu atât în mişcare, cât
în trecerile de la duritate la gingăşie
şi înapoi. Scena-cheie a " visului
imposibil" suferă din cauza basculării
ei psihice prea bruşte. Totuşi, perso
najul creat de ea este vizibil mai com
plex decât fetiţa ţâfnoasă şi arţă
goasă pe care ne-o propune llinca
Goia. Eugen Cristea este, ca întot
deauna, un actor cu rol de liant al an
samblului; prestaţia lui trebuie apre
ciată nu numai izolat, ci şi prin
efectele de coeziune pe care le deter
mină. Se remarcă Adrian Dumitru în
rolul bărbierului şi al dansatorului.
Dintre scenele de ansamblu, doar

procesiunea de la început promite, in
rest se face fig u raţie cu destulă
stângăcie. Foarte reuşiţi sunt caii, cu
design atrăgător, bine animaţi de
actori. Soluţia scenografică de a
proiecta imagini în fundal, între care
reproduceri de artă binecunoscute,
este una de minimă rezistenţă, ea
amintind de conferinţele culturale
agrementate cu diapozitive.
Din spectacolul acesta se poate trage
o concluzie cu valabilitate mai gene
rală. Afirmarea unei culturi nu se face
prin forţarea limitelor ei, ci prin inte
grarea lor într-un demers care să le
facă irelevante, sau chiar să le pună în
valoare. Şchiopul nu va participa la
alergări, ci va practica echitaţia, orbul
se va feri să picteze, cultivând însă
muzica, românul va evita între
prinderea de anvergură, preferând
inovaţia.
Adrian Mihalache

Două actrite
ultimul rând, în sex; se poate spune
că el analizează cu mijloace freudi
ene proiecţiile în actualitate ale u nor
răni primite de demult. Filmul linşării
şi arderii de viu a tatălui lui Lady
Torrance de către intoleranţii grupaţi
în Ku-Kiux-Kian se proiectează din ce
în ce mai des pe ecranul amintirilor.
Celulele nervoase ale eroinei s-au
îmbibat cu imagini de o neînchipuită
cruzime. Descinderea lui Val Xavier în
infernul orăşelului din Sud capătă
valenţele legendei antice greceşti a
lui Orfeu şi Eu ridice. În spectacolul lui
Kincses Elemer focul nu constituie un
element purificator, ci mai degrabă
distrugător. În scena de început, se
povestesc împrejurările uciderii ta
tălui doamnei Torrance, iar în cea
finală asistăm la incendierea cuplului
Vai-Lady, adică a dragostei pu re.
Spectacolul este construit perfect
simetric.
Decorul conceput de Labancz Klara
materializează un interior de maga
zin. Scenografa s-a preocupat cu mi
nuţie de nuanţe, neomiţând nici u n
detaliu. Spaţiul de joc este proiecţia
subconştientului doamnei Torrance.
Prestaţiile actoriceşti nu sunt omo
gene. Alături de două splendide
apariţii, sunt şi câteva superficiale
sau exagerate. Serenela M u reşan
interpretează complexitatea perso
nalului: Carol Cutrere: nu e o alcooli
că, nici o prostituată, caută doar ade
vărata dragoste despre care vorbesc
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atâtea cărţi şi filme. Elena Purea şi-a
creat personajul într-un mod origi
nal, mişcându-se pe o paletă largă de
trăiri actoriceşti. Atâta timp cât pare
soţia echili brată a lui Jabe Torrance,

ascunde rănile trecutu lui. Apariţia lui
Val o loveşte ca un trăsnet. Se trezesc
în ea iubirea, mândria feminină, vani
tatea, amorul propriu, slăbiciunile
adormite. Serenela Mureşan şi Elena
Purea ne-au demonstrat că, deşi la
început de carieră actoricească, pot
aborda deja roluri de mare comple
xitate.
Stracula Attila
19
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CHINEZII de Michael Frayn. Traducerea ş i ada ptarea: Petre Bokor
TEATRUL wHAN UL cu TEIW (featrul wToma Caragiu" din Ploieşti şi
Casa de l icitaţii "Hanul cu Ten e Data reprezentaţiei: 1 9 ianuarie 2001
• Reg ia, i l ustraţia m uzicală şi ideea scenografică: Lucian Sabados
e Distri buţia: Ana Bart (Jo), Dragoş Campan (Stephen), Ilie Galea
(Ba rney), Carmen Ciorcilă (Bee), Ion Radu Burlan (Aiex).
•

**

un capriciu sau un moft, ci sprijină
su bstanţa tezei: comportamentul
introvertit sau extrovertit, viciul şi
cumpătarea, naivitatea şi cinismul nu
sunt decât variantele aceluiaşi tip
uman. Frayn nu impune un exerciţiu
de virtuozitate, ci propune o viziune
despre lume, înlocu ită, în spectacol,
cu descrierea felului comic în care se
poate rata o vizită. Regizorul Lucian
Sabados explică de ce a optat pentru
această form ulă, arătându-ne cum
cinci e inferior numeric lui doi (aşa e!)
şi că i s-a părut mai tentant să arate
cum cei ci nci, prin " diversitatea
entităţilor lor fizionomice, morale şi
temperamentale, vor reuşi cu mai
m u ltă scen icitate să semene voit
între ei, servind aserţiunea autoru
lui " . Nu reuşesc; şi teamă mi-e că, de
fapt, directorul Sabados nu a fost
preocupat de " scenicitate", ci de

recerea spectatorilor prin Con
signaţia de la " Hanul cu Tei " e
o bună introducere: nu atât în
atmosfera spectacolului, cât în sub
stanta lui. Alăturarea obiectelor vechi
şi n o bile de podoabele sclipicioase şi
aparent lipsite de orice fel de utili
tate, etal a rea preţului pe l ucruri
despre care ne-am obişnuit să spu
nem că au o valoare inestimabilă
seamănă mult cu felul cum a fost
concepută montarea. Scriitorul bri
tanic a alcătuit o jucărie prin care
vrea să demonstreze o teză serioasă:
oricât de d iferite ar fi comporta
mentele si destinele indivizilor (din
clasa mijl ocie, în acest caz), ele sunt
asemănătoare până la identic, aşa
cum, pentru ochiul unui observator
superficial, chinezii nu pot fi deose
biţi între ei. Faptul că autorul indică
doi actori pentru cinci roluri nu este

T

posibilitatea de a da roluri unui nu
măr mai mare de actori.
Se joacă la mică distanţă de public şi
se preferă procedeele comicului gros
(gestul care o ia înaintea cuvântului,
cuvântul înaintea înţelesului, înţele
sul obscen înaintea ambiguităţii) şi,
în agitaţia astfel creată, umorul gâ
fâie balcanic încercând să semene cu
cel britanic. Ceea ce nu înseamnă că,
în parametrii propriilor opţiuni, acto
rii nu dovedesc îndemânare când
descifrează întâmplările şi le trans
formă în acţiuni necesare, menţinând
un ritm alert si un bun control al dia
logului. Dacă' ar fi să introduc o dis
tincţie, cred că femeile - Ana Bart şi
Carmen Ciorcilă - au fost mai aproa
pe de spectacolul ideal decât băr
baţii.
Sediul bucureştean al teatrului din
Ploieşti are farmecul garsonierei pen
tru burlaci: obiectele adunate dintr-o
existenţă misterioasă sunt mult mai
promiţătoare decât ceea ce arată.
Chiar dacă nu cumperi nimic, nu ai
de ce regreta experienţa teatrală de
la " Hanul cu Tei ".
Magdalena Boiangiu

Tineri, dar n u fu rio şi
Hazardul premierelor ş i al turneelor a adunat pentru acest număr într-o cantitate neobişnuit d e mare cronici l a spec
tacole semnate de tineri regizori. Lectura lor grupată ar putea permite concluzii, fie şi provizorii, cu privire la coeziunea
noii generaţii, la voinţa ei de a acţiona solidar pentru impunerea unui nou limbaj sau a unui nou mesaj. După părerea
noastră, aceste deziderate se exprimă doar prin răbufnirile oţărîte din interviuri. De astă dată, suma este mai puţin
impresionantă decât unele dintre componentele ei.
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FILUMENA MARTURANO de Eduardo De Filippo. Trad ucerea: lon· Cantacuzino şi
Mariella Coandă • TEATRUL wSICĂ ALEXANDRESCUW d i n BRAŞOV • Data
reprezentaţiei: 1 3 ianuarie 2001 • Versiunea scenică, reg ia şi i l u straţia muzica lă:
Felix Alexa • Scenog rafia: Diana Ruxandra Ion • Distribuţia: Virginia ltta Marcu
(Fil u mena Marturano), Costache Babii (Domenico Soriano), Mircea Andreescu
(Aifredo Amoroso), Constanţa Comănoiu (Rosa lia Sol imene), Iulia Popescu
(Lucia), Bianca Zurovski-Anghelina (Diana), Dan Cogălniceanu (Avocatul Nocel la),
Marius Cordoş (Michele), Gabriel Pintilei (Riccardo), Marius Cisar (Umberto).
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a mai bine de cinci decenii de
când a fost scrisă ( 1 946), piesa
Filumena Marturano revine în
20

1

spaţiul românesc într-o montare de
certă personalitate şi vigoare inter
pretativă, sub semnătura regizorului
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Felix Alexa şi în decorul expresiv
creat de Diana Ruxandra Ion (cu care
directorul de scenă a mai colaborat,
nu de m ult, la spectacolul Nunta lui
Krecinski, la TNB). înrudită cu teatrul
lui Pirandello prin amestecul miste
rios şi paradoxal de adevăr şi nea
devăr, ca şi prin umorul sub care se
ascund frământări şi drame auten
tice, piesa 1-a atras pe regizor (după
propria-i mărturisire) tocmai prin
această rafinată îngemănare dintre
surâs şi lacrimă. Mai mult, textul dă la

iveală, în plan social şi moral, un con
glomerat de virtuţi şi servituţi care îşi
află o neaşteptată consonanţă cu lu
mea noastră, unde criteriile valorice
nu s-au cristalizat în "democraţie" pe
măsura aşteptărilor şi a sloganurilor.
În atmosfera de glorie a pusă din casa
lui Domenico Soriano (cu discrete
trim iteri scenografice la mizeria
mahala lelor din fil m u l neorea list),
unde, timp de 25 de ani, Filumena 1-a
slujit şi iubit pe acesta cu devoţiune,
au loc loviturile de teatru menite a
răsturna imaginea p� rsonajelor şi
raporturile dintre ele. In comparaţie
cu antologica întrupare ci nemato
grafică a textului, cu Sophia Loren şi
Marcello Mastroianni în rolurile prin
cipale (şi care punea accentul pe
hazul relaţiei di ntre cei doi), specta
colul lui Felix Alexa este deschis mai
degrabă către profunzimea dramei
lăuntrice a eroinei şi către mutaţiile
pe care aceasta le declanşează în
comporta rea tuturor personajelor.
Fluent, avâ nd inspi rate pete de
culoare şi schimbări de ritm, specta
colul oferă publicului satisfactia unor
excelente creaţii actoriceşti. In prim
plan se află acelea aparţi nând
Virginiei ltta Marcu (Filumena), cu

impresionantul ei glissando între
protestul vehement, histrionica di
simulare şi uluitoarea revărsare de
tandreţe şi generozitate, şi lui Cos
tache Babii (Domenico Soriano), sa
vuros şi în ipostaza bărbatului tom
natic sedus de abiia Diana, şi în aceea
a răzvrătitu lui împotriva " ingineriei "
matrimoniale concepute de Filume
na, dar tulburător mai ales în evolutia
de la chinuitoarea curiozitate legată
de adevăratu l său fiu, până la
acceptarea tuturor celor trei copii.
Sunt câteva monolog u ri " autobi
og rafice" ale celor doi care, ca şi
scena unde aceştia evocă momentul
întâ lnirii lor în casa de toleranţă,
ating intensitatea emoţională pro
prie unor veritabile recitaluri actori
ceşti. Alături de ei, impresionează vir
tuozitatea comică şi tinereţea jocului
unui alt senior al teatrului braşovean,
admirabilul actor Mircea Andreescu,
în Amoroso, bătrânul slujitor şi pri
eten de petreceri al lui Domenico,
fa rmecul insinuant al Biancăi Zu
rovski-Anghelina (Diana), exuberanţa
Iuliei Popescu în rolul slujnicei Lucia,
umorul şi spontaneitatea lui Marius
Cordoş, interpretul mezinului Filu
menei, ori sobrietatea dată de

Constanţa Comănoiu bătrânei servi
toare Rosalia. Fără să atingă dimensi
unile unui eveniment, spectacolul
braşovean confirmă forma bună a
regizorului Felix Alexa şi iscusinţa sa
în a pune în valoare disponibilităţile
actorilor. Este, totodată, un spectacol
apt de a readuce publicul în sala de
teatru, într-o vreme când abu ndă
mostrele de incultură, vulgaritate şi
prost-gust.
Ion Parhon

Obsedantul elefant
a noi, Odon von Horvath este
un autor aproape necunoscut.
A fost jucat, sporadic, de cele
două trupe de limbă germană de la
Sibiu şi Timişoara, iar acum vreo trei
ani 1-a montat, la Galaţi, neobositul
căutător de noutăţi teatrale, regre
tatul Adrian Lupu (piesa Credinţă,
dragoste, speranţă). Într-o discuţie
pe această temă, cineva a crezut a-şi
aminti de un spectacol cu Povestiri
din Pădurea vieneză văzut, prin anii
70, în Bucureşti, dar omul (altminteri,
inteligent şi cultivat) nu reţinuse de
acolo decât că doi tineri îndrăgostiţi
descoperă, după ce se căsătoresc şi
fac un copil, cât de urîtă e viaţa - şi
iubirea - atunci când n-ai bani; drept
care a rămas cu o foarte proastă
im presie atât despre piesă, cât şi
despre dramaturg ... Ce-i drept, în
text există acest episod "amoros"
(minus - detaliu important! - căsă
toria " cu acte"), dar el reprezintă doar
una dintre povestirile din titlu, chiar
dacă, la rigoare, cea principală.
Celebrul vals al lui Strauss e folosit de
dramaturg ca leit-motiv pe parcursul
desfăşurării acţiunii (indicaţie expre
să), dar, mai ales, ca generic ironic
pentru multele fire narative din care
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POVESTIRI DIN PĂDUREA VIENEZĂ de Odon von Horvath. Trad ucerea: ....-.
Dan Stoica • TEATRUL NAŢIONAL din CLUJ • Data reprezentaţiei: 27
ianuarie 2001 • Reg ia: Anca Bradu • Decoru l : Horaţiu Mihaiu
• Costumele: Lia Maria Vasilescu • Mişca rea scenică: Mălina Andrei
• Distribuţia: Cornel Răileanu (Aifred), Maria Seleş (Mama), Silvia Ghelan
(Bu nica), Ioan Ardelean (Hierlinger Ferdina nd), Miriam Cuibus (Va lerie),
Ioan lsaiu/Adrian Cucu (Oskar), Carmen Culcer (lda), Emanuel Petran
(Havl itscek), Bucur Stan (Căpita n u l de cavalerie), Mariana Popovici (O
***
doamnă onorabilă), Irina Wintze/Adriana Băilescu (Marian ne), Anton
Tauf (Regele sca matorilor), Maria Munteanu, Vasilica Stamatin (Două
mătuşi), Dragoş Pop (Erich), Lucia Wanda Toma (Em ma), Ileana Negru
(Helene), Viorica Mischilea (Baroneasa, Conferenţiarul), Virgil MOIIer
(Mister); în alte rol u ri: Angelica Nicoară, Alexandra Georgia Lungu,
Cristina Cimbrea, Eva Crişan, Elena lvănuşcă.
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se compune un tablou de extraordi
nară plasticitate: Viena interbelică şi,
parcă, eternă, unde, sub pâlpâirile
vlăguite dar de nestins ale gloriei fos
tului I mperiu, colcăie o lume pestriţă,
crudă şi nefericită, alcătuită din mici
burghezi autentici şi aristocrate du
bioase, din negustori falimentari şi
ofiţeri pensiona ri, din jucători la
curse, târfe şi pierde-vară. Pe malurile
Dunării albastre, pe sub teii şi cas
tanii din Wienerwald, prin străduţele
din jurul Domului Sfântul Ştefan sau
prin aleile când întunecoase, când
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feeric luminate ale Prater-ului, toţi
aceştia trăiesc şi petrec, se împre
unează şi se despart cu o frenezie de
sfârşit şi început de lume: suntem în
plină criză econom ică mondia lă,
între un război (şi el mondial) care s-a
încheiat nu demult şi un război (din
nou, mondial) care stă să izbuc
nească. E o atmosferă pe care o putea
simţi, înţelege şi restitui în cuvinte
numai un european prin excelenţă
central, dacă se poate zice aşa, ca
acest aproape neverosimil Odon von
Horvath, maghiar cu strămoşi aus
trieci, născut (în 1 90 1 ) în Croaţia, edu
cat în Ungaria, Germania şi Slovacia,
trăitor în Germania şi Austria, de unde
- nu fugind de nazismul în expan
siune, ci evitându-i cu oroare atin
gerea -, cu gândul să emigreze în
America, pleacă, în 1 938, la Paris, pen
tru a sfârşi, într-a cincea zi de şedere
acolo, strivit de un copac, în timpul
unei furtuni de vară... Poate că tocmai
d iversitatea i nfluentelor culturale
suferite face din Odbn von Horvath
un scriitor greu de clasificat, cum sunt
şi Robert Musil sau Stefan Zweig, de
care ceva indefinibil din stilul său
ami nteşte. Un rea list u rmă rit de
ecourile expresionismului pe cale de
extincţie? O caracterizare posibilă.
Oricum, de partea expresionismului
1-a "tras", cu hotărîre, Anca Bradu, regi
zoare constant interesată de acest
curent artistic puţin explorat pe
scenele româneşti. Ea urmăreşte chiar
să realizeze o trilogie expresionistă, în
care Povestirile lui Horvath ar alcă
tui episodul median, după începutul
marcat prin Deşteptarea primăverii
de Frank Wedekind la secţia maghiară
a Naţionalului din Târgu-Mureş şi
finalul prelimi nat, la Teatrul " Bu
landra ", cu Fiul de Walter Hasencle
ver. Gândul este admirabil, mai ales că
sunt, astăzi, rari creatorii români de
spectacol care să aibă un program
estetic atât de ferm. Materializarea

proiectului suportă, în schimb, unele
discuţii. Căci, dacă viziunea expresion
istă i s-a potrivit perfect piesei lui
Wedekind (şi i se va adecva la fel de
bine, e de presupus, piesei lui Hasen
clever), ea se dovedeşte, aplicată
operei lui Horvath, deopotrivă restric
tivă şi copleşitoare, sărăcind, pe de o
parte, textul şi forţându-1 să "care" o
suprastructură colosală în raport cu
premisele sale, pe de altă parte.
Simbolul acestei situaţii poate fi ironie a soartei - principala " piesă" a
decorului conceput de Horaţiu
Mihaiu, decor pe care, de altfel, l-aş
califica, în chip necritic, drept superb:
un enorm elefant din bronz întunecat,
veghind tot timpul scena şi căruia
lumina, subtil compusă, îi dezvăluie,
când şi când, în coaste, mari găuri cir
culare. Ca şi în cazul pianului supradi
mensionat din Deşteptarea (au
toare: Lia Maria Vasilescu), acest ele
ment din decor a concentrat asupră-i
mirările şi supoziţiile comentatorilor;
este, desigur, "citibil" în multe feluri:
ca alegorie a defunctului şi fantoma
tic-indestructibilului Imperiu Habsbur
gic, ca ilustrare a unei replici din text,
ca ,,rudă" culturală a construcţiilor gi
gantice din filmul expresionist al lui
Fritz Lang Metropolis, produs cam în
vremea scrierii piesei ( 1 93 1 ), ca, în
fine, expresie ironică şi enigmatică a
unui subconştient colectiv bolnav de
superbie umilită. El i mprimă însă
montării, din pornire, o direcţie stilis
tică ce anulează realismul fundamen
tal - chiar dacă, şi el, ironic - al piesei;
regizoarea renunţă, de altfel, la indi
caţiile auctoriale foarte precise ("O
străduţă liniştită din districtul opt
sprezece", cu firme de măcelărie,
tutungerie etc.), plasând acţiunea
într-un spaţiu simbolic şi - graţie cos
tumelor Uei Maria Vasilescu, de
asemenea foarte frumoase - chiar
într-un timp neconturat. Tn acest
cadru, povestea îşi pierde concreteţea
...

•..

Trei femei
PUŞCA DE VÂNĂTOARE, după Yasushi lnoue e TEATRUL ACT e Data
reprezentaţiei: 4 februarie 200 1 • Regia şi dra matizarea: Liana
Ceterchi • Scenog rafia: Carmencita Brojboiu • Di stribuţia: Claudiu
lstodor (Scri itorul), Simona Mihăescu (Shoko-san), Rodica Negrea
(Midori-san), I rina Movilă (Sa i ko-san).
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ără a folosi procedeele convenţionale ale teatrului japonez,
Liana Ceterchi îl familiarizează
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pe spectator cu spiritul acestei culturi,
fascinantă prin diferenţă, pe calea
simplă a u nei naraţiuni intimiste,
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(şi, întrucâtva, claritatea), iar persona
jele capătă identitate incertă, apropi
indu-se, la rândul lor, de "tipurile"
expresioniste. Tn ce mă priveşte, cred
că expresionismul lui Horvath, atât cât
este, se manifestă, mai subtil, nu în
compoziţia piesei ori în structura ca
racterelor, ci în limbaj - un limbaj de
anumită violentă a descrierii actiunilor
şi sentimentelor, violenţă contra pune
tată de nenumărate pauze (" linişte",
zice traducerea, nu tocmai impeca
bilă); din dialectica vorbelor şi tăce
rilor se naste
' o atmosferă de uluitoare
densitate si fortă de evocare. Aici
'
apare şi m eritu l de netăgăduit al
Ancăi Bradu: acela de a fi captat, cu
antenele u nei sensibilităţi artistice
mereu mai rafinate, aerul ce învăluie
textul şi de a-1 fi redat, în ciuda
exagerărilor şi distorsiunilor, în ima
gini scenice viguroase şi, în acelaşi
timp, elegante. Dacă regizoarea s-ar fi
îndurat să taie " burta" spectacolului
(care apare în scena cabaretului,
redundantă şi în text) şi dacă frumosul
ei discurs scenic ar fi avut şi emoţie,
demersul putea fi considerat, în sine,
împlinit.
Desigur, emoţia s-ar putea ivi cu tim
pul, pe măsură ce actorii îşi vor
apropia eroii cu sufletul, nu doar cu
tru pul şi memoria. Deocamdată, din
numeroasa distribuţie cu pri nzând
aproape întreg ansamblul teatrului,
se impune - nu numai prin acurateţe,
ci şi prin participare - evoluţia lrinei
Wintze, cea a lui Anton Tauf şi cea a
lui Miriam Cuibus; contribuţii consis
tente mai aduc Cornel Răileanu şi
Silvia Ghelan, Viorica Mischilea şi
Lucia Wanda Toma. Trebuie să spun
că am u rmărit reprezentaţia din lojă,
aşadar de la o anumită distanţă faţă
de scenă. Să fi fost aceasta cauza
pentru care am văzut elefantul mai
bine decât pe actori?
Alice Georgescu

apelând la fondul universal de senti
mente. Personajele - cele care po
vestesc şi cele despre care se po
vesteşte - sunt dominate de senti
mentul eşecului, de singurătate, iar
dramatismul se naşte din efortul de a
masca, de a domestici, de a transforma
aceste stări într-un dat firesc al vieţii.
Scrisă în anii '50, proza lui Yasushi
lnoue este departe de frământările
Japoniei postbelice; aici înfrângerea
este trăită în plan individual, mereu
în cătarea unei puşti de vânătoare. O
fată tânără e chinuită de dorul după
mama ei şi află că aceasta - odată, de

mult, înşelată de soţ - trăia cu soţul
verişoarei ei. Fata se decide să-şi
trăiască singurătatea fugind de cei
care au minţit-o. Verişoara ştia şi a
încercat să-şi construiască o viaţă
paralelă cu m i nciuna, departe şi
alături de soţul pe care îl iubea, o
existenţă alcătuită din capricii şi de
votări aleatorii. Şi-a consumat sin
gurătatea în vâltoarea unei lumi agi
tate. Mama a acceptat legătura adul
teră, tânjind mereu după soţul pier
dut. A fost singură, deşi era iubită.
Femei pudice şi d i screte, bărbaţi
supuşi convenţiilor îşi caută adevărul
ascu ns de propria conştiinţă. Trei
versiuni ale singurătăţii în trei
scrisori, u nde, în absenta comuni
cării, personajele îşi deŞartă pre?
plinul, învingându-şi reţi nerile. I n
spectacol, aceste scrisori sunt trei
monoloage-povestiri întrerupte de
fulgerătoare momente de dialog, de
contact uman real. Cadrul lor este o
grădină ja poneză unde bărbatul
poet-povestitor pune pietricică
lângă pietricică, vizualizând cadrul
minimal al acţiunii, dar şi maxima
concentrare solicitată de împlinirea
estetică a fru musetii
' sever con
trolate. Claudiu lstodor sugerează
premisele stării, dar se instalează în
ea, fără a mai izbuti apoi să-i "joace"
accidentele dramatice. Simona Mihă
escu are dificila misiune de a expune
datele naraţiunii şi de a sugera inten
sitatea dramei. Tânăra actriţă este

ezitantă în trecerile de la o postură la
alta şi, în acest spaţiu al nesigu ranţei,
îşi fac loc stridenţele, vocea spartă,
actiunile scenice dezordonate.
Tntr-o partitură pe deplin meritată,
Rodica Neg rea face dovada marilor ei
calităţi atât de rar prezente pe scenă,
în u ltima vreme. Feminitatea ultra
giată, nemulţumirea faţă de o viaţă a
simţurilor lipsită de împlinirea senti
mentelor, generozitatea cenzurată şi
luciditatea bine ascunsă alcătuiesc
vizibilul şi i nvizi bilul personaj u l u i
expus de actriţă într-o formulă artis
tică fără fisuri. Rodica Negrea con
trolează personajul, lăsând tot tim
pul impresia că este pe punctul de a
pierde acest control. Această "trăire
periculoasă" o apropie de spectator,
d i ncolo de regulile şi convenţiile
străine, d intr-o l u me d iferită.
Trecerile de la " să vă povestesc cum
este această femeie " la " eu sunt
această femeie" antrenează privi rea
în profunzimea sufletului care pal
pită, reţinut de presiunea decenţei: a
fi nefericit este înainte de toate o
greşeală de gust.
Mai sentimentală, mai vizibil pate
tică, I rina Movilă joacă un personaj
limfatic şi plângăreţ, închizând totuşi
drama prin câteva accente puternice,
în acord cu ritm urile partiturii. Tn
spaţiul de la Teatrul Act, incomod şi
trădător, actorii se ajută cu multe
obiecte, poate prea multe. Mane
vrarea paravanelor-oglinzi propune

excesive dificultăţi în comparaţie cu
beneficiul artistic.
Regizoarea este, cred, solidară cu tot
ce se poate spune bun şi rău despre
acest spectacol cu ţinută culturală
sigură şi cu momente intense de
empatie.
Magdalena Boiangiu

Un fragment
de rai balcanic
u o tradiţie a comediei con
sfinţită de festivalul a cărui
a X-a ediţie a avut loc la finele
anului trecut, dar neconfirmată în
u ltima vreme de rea l izări scen ice
notabile, Teatrul Dramatic " Fani Tar
dini " din Galaţi oferă acum publicului
fidel şi oaspeţilor o istorie comică
semnată Dusan Kovaeevic.
Colaborarea lui Claudiu Goga cu o
destul de eclectică trupă, ce cuprinde
actori de valoare şi renume, dar şi
amatori - la propriu sau la figurat -,
constituie un moment important
pentru teatru. Din păcate, nu şi pen
tru regizor, ale cărui izbânzi ante
rioare sunt evident deasupra acestei
montări.
Alternând registre diferite, de la con-

C

TĂRÂMUL CELĂLALT de Du�an Kovacevic e TEATRUL DRAMATIC .FANI TARDI
NI• din GALAŢl e Data reprezentaţiei: 5 februarie 2001 • Reg ia: Claudiu Goga •
Scenografia: Gabriela Bondărescu Catargiu • I l u straţia m uzica lă: Petrică
Dragomir • Distri buţia: Ioana Citta Baciu (Mătuşa Anghel i na), Cătălin Cucu
(Petar), Gheorghe V. Gheorghe (Bărbierul), Liliana Lupan (Lepa), Dan Căpăţană
(lvan), Corina Consta ntinide (Doctoriţa Elena), Carmen Du ru/Crina Stoica
(Mil ica), Petrică Păpuşă (Doctoru l Katic), Lucian Panzaru (Ma rko), Cristian
Gheorghe (Keser), Gabriel Constantinescu (Jan ko), Tudor Vlad Jipa (Rozmari n),
Grig Dristaru (Profesoru l Mihaj lo), Lică Dănilă (Bata Calul) ş.a.

venţia realistă la cea parodică, piesa
tragicomică a autorului sârb se do
reşte a fi o radiografie dilatată a unui
mic spaţiu est-european - o ţară, un
orăşel, o casă - în care se conden
sează esenţa umană a acestui colţ de
lume. Este povestea, bine scrisă, cu o
morală simplă dar adâncă, a profesa-

rului Mihajlo care, spre regretul/bu
curia/nepăsarea celor din jur, ajunge,
în u rma u n u i atac cerebral, pe
"
"tărâmul celălalt . Aici, întâlnirea cu
soţia, prietenii şi vecinii este între
ruptă de întoarcerea - pentru puţin
timp - printre cei vii.
Această aventură fantastică începe
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într-un conventiona l decor ce ne
înfăţişează loc u inţa profesoru lui
arheolog. lgnorându-i agonia, cele
lalte personaje intră şi ies din scenă
în virtutea propriilor interese şi
9 enerează tot soiul de încurcături.
l ncă din această fază putem desluşi,
graţie modului scrupulos de lucru al
lui Goga, potenţialităţile textului:
conturarea unor tipolog i i i ntere
sante, cărora actorii le dau viaţă - mai
intens sau mai palid ... Fiecare reu
şeşte, însă, măcar pentru câteva
clipe, "să fie" personajul, să-i comu
nice substanta cu u mor autentic.
În rolul bărb ierului-vraci de ocazie,
Gheorghe V. Gheorghe, aici cu o
fizionomie de Quasimodo, evocân
du-1, parcă, pe Charles Laughton în
celebra peliculă, izbuteşte o creaţie
inspirată. Ioana Citta Baciu, o altă efi
gie a scenei gălăţene, conferă blân
dei şi stupidei Mătuşi Anghelina o

candoare ce nu o va părăsi până la
final.
În moarte clinică, Profesorul, personaj
asimilat şi construit perfect convin
gător de Grig Dristaru, ajunge, purtat
de o luntre-gondolă suspendată,
într-un cer de mucava: un rai balcanic
mustind de patimile, încrâncenările şi
regretele vane ale celor ce-şi trăiesc
acolo nemurirea. Ecourile prezentu
lui, pe care le află din gura mesageru
lui proaspăt descins de pe Pământ,
furnizează pretextul revoltelor mă
runte. Absurdul convietuirii lor nu e
dat de diferenta de vârstă inversată un tată mort tânăr şi un fiu bătrân sau de obiectele cu care au fost
îngropaţi şi care-i însoţesc, ci de plati
tudinea care-i domină. Fiecare dintre
cei de jos îşi are aici un corespondent
- tată, frate sau sot -, iar relatiile din
tre ei vădesc simţu l lui Claudiu Goga
pentru ridicol şi ironie satirică.

Cu ldiotul
Scriam acum câtva timp despre eforturile Teatru lui " Radu
Stanca " din Sibiu - şi mai ales ale directorului său,
Constantin Chiriac - de a se ridica, prin ameliorarea
dotărilor, prin repertoriu şi prin calitatea montărilor, l a
înăltimea Festivalului I nternational de Teatru din urbe. In
'
luniie trecute de atunci, instituţia a căpătat altă înfăţişare
- întreg interiorul a fost refăcut, rearanjat, remobilat -,
aşa încât arată acum, într-adevăr, ca un teatru european;
există şi proiecte pentru modificarea exterioru lui, nu

Comicul frizează, si
' de această dată,
burlescul, dublat d e replici irezistibile,
presărate, din când în când, cu câte
un picant "soarele mă-tii! ".
În această a doua parte - cea mai
reuşită - se remarcă din plin Cristian
Gheorghe (soldatul sârb, victimă cu
războiul în sânge), într-un portret
inteligent şi susţinut, şi noua achiziţie
a trupei, promiţătorul Tudor Vlad
Jipa, în rolul ţiganului lăutar, pată de
cu loare într-o Europă răsăriteană ai
cărei exponenţi sunt şi bruta rul
expropriat, şi medicul utopist, şi urni
lui ucenic într-ale ştiinţei, ce poartă în
spi nare, ca pe un destin, creanga
copacului de care s-a spânzurat.
Trezit la viată, eroul nostru se în
toarce în casa lui deja vândută, pur
tând mesajele vindicative ale celor
de dincolo. Agitaţia pe care o stâr
neşte, prea mare, îl doboară, şi acest
cercetător pasionat va pleca defintiv.
Luntrea îl coboară din nou în peisajul
de un bleu idilic, ce se aseamănă cu
străvechi ruine.
Şi aici, şi acolo dom neşte bâlciul zgo
motos al desertăciunilor...
Dincolo de �alităţile pomenite, între
gul suferă de un exces de butaforie,
de gaguri nu întotdeauna inspirate,
de un stil simplist, cuminte - care
aparţin tot regizorului.
Poate că această piesă şi acest specta
col cu muzică de Bregovit (cu care, de
altfel, Kovacevit s-a întâlnit pe ge
nericul filmului lui Kusturica, Under
ground) ar fi "cerut" o adevărată ne
bunie scenică, grotescă şi zgudui
toare. Ar fi fost pe măsura aşteptărilor ·
iscate de talentul şi sensibilitatea
lucidă a lui Claudiu Goga. Aşa, avem
de-a face doar cu o simplă comedie,
punând în valoare actori de valoare. Şi
asta, spre deliciul unui public care are,
în mod cert, nevoie de teatru.
Octavian Saiu

A

1n Europa

foarte atrăgător, al clădirii. Lucru şi mai important, au fost
contactaţi regizori de anverg ură (printre alţii, Silviu
Purcărete) şi actori de renume, care vor colabora cu
teatrul sibian; unii lucrează deja aici. Rezultatele au
început să se vadă, chiar dacă există încă dezechilibre şi
disfunctionalităti' deloc mici. Dar, cum Constantin Chiriac
are daru l nu prea des întâlnit de a transforma inimagi
nabilul în posibil, viitorul se anunţă, la Sibiu, cel puţin
interesant.
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Scoa l a u c ra i n ea n ă d e teat ru
1

stă primăvară, la Sibiu, cel mai
comentat spectacol a fost, în
timpul festivalului, ldiotul
după Dostoievski, prezentat de o
trupă din Ucraina în care juca (în
Rogojin) şi Constantin Chiriac. Nu apu
casem să văd reprezentaţia, aşa că
ascultam cu interes cum feluritele voci
descriau în extaz un moment sau altul,
mârâiau blazate la evocarea câte unei
"
" rezolvări regizorale, exaltau ori
veştejeau cutare sau cutare " prestaţie"
actoricească ş.a.m.d. Oricum, specta
colul nu lăsase pe nimeni indiferent,
ceea ce devenea în sine un merit.
S-a întâmplat, apoi, să întâlnesc nu
mele regizorului ucrainean Andriy
Zholdak - în ortografii dintre cele mai
fanteziste (aşa cum, mă bate gândul,
este şi aceasta) - pus în legătură, de
obicei, cu nonconformismul, inventivi
tatea, noutatea. Având reflexele for
mate în climatul dezbaterilor sterile pe
care intelighenţia teatrală românească
încearcă să le işte în jurul unui obiect,
după părerea mea, foarte aproximativ
definit - spectacolul "de tip nou" -, am
căpătat, cvasi-inconştient, o rezervă
interioară apriorică faţă de posibilele
isprăvi scenice ale unui personaj ocu
pat, mi se părea mie, mai ales cu "fa
cerea de valuri" a n'importe quel prix
(Zholdak are şi unele experienţe occi
dentale, anume la Paris). Această re
zervă s-a menţinut, minute lungi, la
premiera sibiană a ldiotului, un re
make parţial al montării ucrainene. S-a
mentinut nu doar nezdruncinată, dar
chia � alimentată de o seamă de acţiuni
scenice ostentative (stropirea specta
torilor cu apă ţâşnită din gura actorilor
- şi amestecată, hiperbolizam eu cara
gialian, cu milioane de bacterii viru
lente ...), excesiv lungite sau inutil
repetitive. Nu mai zic că şi greu de
înţeles, întrucât din romanul dos
toievskian au rămas în textul de spec
tacol doar vreo şaisprezece pagini,
întrucât nici rarele vorbe ce se rostesc
pe scenă nu sunt întotdeauna inteligi
bile şi întrucât, în sfârşit, puţină lume

A

IDIOTUL, scenariu de Andriy Zholdak şi Valeriy Mamontov, d u pă
rom a n u l l u i Feodor Mihailovici Dostoievski. Ada pta rea în l i m ba
română: Constantin Chiriac e TEATRUL wRADU STANCN d i n SIBIU
• Data reprezentaţiei: 25 ianuarie 2001 • Reg ia: Andriy Zholdak
• Scenog rafi a : Olexa ndr Bilozu b • Muzica: Vadym Ra kochi
• Distribuţia: Virgil Flonda (Mîşkin), Constantin Chiriac (Rogoj i n 1),
Gelu Potzolli (Rogoj i n I l), Diana Văcaru Lazăr (Nastasia F i l i ppovna), _..,;;.;..
;..;;; �
Ovidiu Moţ (Lebedev), Codruţa Vasiu (Ag laia lvanovna, Pafnutievna),
****
Dana Marina Lăzărescu (Pafnutievna), Viorel Raţă (Că l ugărul). La pian:
w
Sena Ducariu, la violoncel: Aurel Tancu; tarafu l wCindrelul .

poate pretinde, cred, că ţine minte pas
cu pas acţiunea din ldiotul, înde
lungile discuţii ale personajelor, mul
tele lor întâlniri, vizite, plimbări etc.
Treptat, însă, şi aproape fără să-mi dau
seama când, această rezistenţă a în
ceput să se topească. Pe măsură ce, pe
scenă, prindea viaţă o lume de sine
stătătoare, care trăia prin gesturi, gri
mase, " poze" ce caracterizau dintr-o
dată un personaj; pe măsură ce se
succedau imagini scenice construite
nu doar "frumos" (regizorul a făcut şi
studii de artă plastică), dar şi cu sens şi
rost - vezi finalul părţii 1, cu Mîşkin şi
Nastasia Fil ippovna în picioare pe
masa festivă " pătată" de o eşarfă roşu
aprins (vin? flori? sânge?); pe măsură
ce sunetele adesea discordante, stri
dente ale vocilor se combinau cu
tăcerile şi cu muzica tulburătoare cân
tată la pian şi violoncel, alcătuind un
involucru sonor ce pulsa, şi el, de o
viaţă aparte; pe măsură ce lemnul şi
focul de pe scenă - elementele domi
nante - vorbeau, cu glasuri proprii,
parcă, despre sălbăticia şi puritatea
simţămintelor unor făpturi care se
bucurau, pătimeau şi mureau sau
ucideau cu inocenţa fiinţelor fără de
cuvânt. Pe măsură ce - din păcate îmi dădeam seama de reaua diferenţă
dintre ceea ce voia regizorul şi ceea ce
puteau actorii, fără a fi neapărat vino
vaţi de această puţină putinţă, căci
munca şi dăruirea lor erau vizibile. În
acest punct, intrată, calm, în tabăra
admiratorilor lui Zholdak, am început
să mă supăr (a câta oară, de mulţi ani

încoace?) pe suficienţa şi orbirea care
ne fac să credem în superioritatea
"
"şcolii româneşti de teatru , când este
evident că produsele ei ţin tot mai
greu pasul cu pretenţiile actoriei mo
derne, reclamând control perfect al
vocii şi al corpului, ureche muzicală,
precizie a mişcărilor, acu rateţe a
expresiei etc., etc. Ar fi, totuşi, nedrept
să omit contribuţia lui Virgil Flonda
(intens dramatic, în Mîşkin), a Dianei
Văcaru Lazăr (cu o mobilitate corpo
rală admirabilă) şi a lui Constantin
Chiriac (mizând mai ales pe prestanţa
fizică) la configurarea personajelor pe

care, neîndoielnic, spectacolul se spri
jină; aşadar, cinste lor! Am plecat din
cocheta sală şi cu bucurie, şi cu tristeţe.
Din ele încearcă să se nască, timidă,
speranţa.

Tro pă i e l i î n a l b- n eg r u

cest spectacol este pentru
mine o oportunitate . .
n
(adică o ocazie, un prilej
n.m., A.G.) de a anima picturile şi
muzica secolului al XVIII-lea ( ... ), de a
reinventa un comportament elegant,
sensibil şi spiritual ... care lipseşte din
viaţa majorităţii contemporanilor
noştri ", zice, în caietul-program, regi
zorul spectacolului, Mc. (adică Mihai

A

.

-

NUNTA LUI FIGARO de Beaumarchais. Traducerea: Anda Boldu r,
Valentin Lipatti e TEATRUL .RADU STANCN d i n SIBIU e Data
reprezentaţiei: 26 ianuarie 2001 • Reg ia, scenog rafia, i l u straţia m uzi
cală: Mc. Ranin • Distribuţia: Adrian Răţoi (Contele), Adrian 1ltieni
(Figaro) Diana Văcaru Lazăr (Suzan ne), Geraldina Basarab (Contesa),
Rodica Mărgărit (Marce l i ne), Gelu Potzolli (Baz i l e), Mihai
Coman/George Bonceag (Cheru bin), Miruna Vaju (Fanchette), Ovidiu
Moţ (Bartholo), Viorel Raţă (Don Gusman), Nae Floca-Acileni (Antonio),
Mihai Coman (Double-Ma i n), Florin Coşuleţ (Pedri lle).
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Constantin) Ranin. Şi oricine i-a văzut
spectacolele precedente, din ultimul
deceniu al secolului trecut - chiar şi
numai, ca mine, Avatarii faraonului
Tia şi Venexiana -, nu are, citind
acestea, nici u n motiv să fie ne
încrezător. Regizorul posedă - am
mai spus-o - un preţios simţ plastic,
pe de o parte, şi e atent la caligrafia
imaginii scenice şi la armonia jocului
actoricesc, pe de altă parte. Aşa s-a
manifestat, cel puţin, până acum. De
astă dată, însă, fie că şi-a modificat
percepţia asupra u nor noţiuni, fie că
nu a izbutit să le comunice limpede
actorilor ce doreşte să obţină pe
scenă, fapt este că spectacolul său cu
Nunta lui Figaro surprinde printr-o 
tocmai - absenţă a eleganţei, sensi
bilităţii şi spiritualităţii, cu totul inex
_
plicabilă. In spectacol (" pictat" exclu
siv în alb şi negru, atât în decor - cam
sumar şi strict... decorativ -, cât şi în

De-a v-ati
�

costume, elegante şi somptuoase) se
ţipă, se tropăie, se hăhăie fără nevoie
şi fără haz, de la un capăt la celălalt,
aşa încât chiar şi lucrurile bune începutul a m uzant, jocul precis şi
profesionist al i nvitatului Adrian
Titieni şi a l " băştinaşilor" Diana
Văcaru Lazăr, Gera ldina Basarab şi
Nae F l oca-Acileni (ultimii doi, ve
terani ai excelentei trupe existente,
acum vreo douăzeci de ani, la Sibiu)
sau evoluţia bună, susţinută şi foarte
"
" promiţătoare a tână ru lui Mihai
Coman în Cherubin - se risipesc în
starea de plictiseală şi iritare ce-l cu
prinde pe privitor. Pe deasupra (miş
care de strategie psihologică ero
nată), Nu nta l u i Figaro le-a fost
prezentat invitaţilor după ldiotul...
... Dar, cum se spune, speranţa moare
ultima.
Alice Georgescu

ascunselea

CUM VĂ PLACE de Wil liam Shakespeare e TEATRUL DE STAT d i n ARAD e Data
reprezentaţiei: 1 8 ianuarie 2001 • Reg ia: Ion Mircioagă • Scenografia: Mihail
Călin Păcurar • Distribuţia: Ovidiu Ghiniţă (Ducele, F rederic), Alexandru
Bairactaru (Am iens), Călin Stanciu (Jacques), Radu Cazan (Le Bea u), Costin
Găvază (Charles, Jacq ues de Bois), Florin Covalciuc (Oi iver), Zoltan Lovaş
(Orla n d o), Teodor Vuşca n (Ad a m , U n scri b), Ioan Peter (Toc i lă), Adelin
Ghionghioşan (Sir Ol iver Ma rtext, U n cârci umar), Ion Văran (Corin), Bogdan
Costea (Silvius), Dan Covrig (Wi l l ia m), Aura Călăraşu (Rosa l i nda), Mariana Tefan
(Cel ia), Dorina Darie-Peter (Phebe, O cântă reaţă), Mariana Dănilă (Aud rey),
Adriana Ghiniţă (Zeu l căsătoriei) ş.a.

upă debutul din 1 994, cu
Fontana di Trevi de Gianlo
renzo Bernini şi succesul spec
tacolului de licenţă, din 1 995, cu Ză
pezile de altădată de Dumitru Solo
mon, Ion Mircioagă, regizor şi cadru
didactic la UATC, născut în 1 955, nu
1 995, cum spune caietul-program,
propune acum pe scena arădeană o
exuberantă şi, în bună parte, savuroasă
restituire a piesei Cum vă place.
Spectacolul afirmă triumful spiritelor
capabile de a redescoperi bucuria li
bertăţii, pe care o putem găsi nu nea
părat alergând prin pădurea Ardenilor,
ci chiar în opera lui Shakespeare. Iar
" pădurea lui Shakespeare este în noi şi,
pentru a o afla, trebuie doar să facem
efortul de a căuta (...) teatrul într-o sală
de spectacole", spune regizorul. Dar,
fapt paradoxal - nu şi original -, sala de
spectacol devine, în această montare,

D
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tocmai codrul Ardenilor, iar perso
najele încing adeseori un joc de-a
v-aţi ascunselea printre copacii şi tufi
şurile "întrupate" de spectatori, aceştia
fiind când antrenaţi în dialog, când
poftiţi pe scenă sau invitaţi să cânte
împreună cu eroii piesei: " Ehe, eho,
smerite pom/ Viaţa e dragoste de om ".
Spectacolul are culoare şi nerv, poezie
şi umor. Din distribuţia numeroasă
alături de Zoltan Lovaş (Orlando), per
formerul reprezentaţiei, energic şi con
vingător în " mutaţiile" sale între comic
şi liric, am mai remarcat izbutinţele
interpretative datorate Aurei Călăraşu
(Rosalinda), lui Călin Stanciu (Jacques)
şi Ovidiu Ghiniţă (în dublu rol: Frederic
şi Duce le surghiunit), umorul cuplurilor
Bogdan (ostea (Silvius) - Dorina Darie
Peter (Phebe), Ioan Peter (Tocilă) Mariana Dănilă (Audrey) sau Mariana
Tofan (Celia) - Florin Covalciuc (Oiiver),
precum şi " petele de culoare" aduse de
Ion Văran (păstorul Corin), Teodor
Vuşcan (Adam), Radu Cazan (Le Beau)
şi Costin Găvază (un Charles mai aproa
pe de circ).
Mai puţin " cuminte" ca de obicei,
după propria-i mărturisire, regizorul îşi
permite aici unele "colaborări " cu dra
maturgul, integrând textului scurte
replici sau fragmente cu funcţie lirică şi
parodică din alte piese ori din sonetele
lui Shakespeare. Dacă, prin cooptarea

publicului în peripeţiile eroilor şi prin
lărgirea spaţiului de joc (personajele
apar pe scenă din sală, din loje, din
foaier etc.), povestea din codrul
Ardenilor dobândeşte prospeţime şi
savoare histrionică, trebuie spus, însă,
că supralicitarea acestor soluţii (vezi
finalul primei părţi, cu urcarea unor
spectatori pe scenă) riscă să trans
forme jocul într-o joacă, în dauna con
figurării lăuntrice a caracterelor şi a
relaţiilor dintre ele, cărora le lipseşte

Al

n

bună parte inspirată din propri
ile teorii cu privire la "teatrul floral
spaţial " şi la acele " spaţii de joc
insulă, aparent rupte unul de altul,
însă legate organic între ele", sau
populată de imagini şi trăiri ce îşi gă
sesc un contur mai precis în poeziile
sale, dramaturgia lui George Astaloş îi
pune reale probleme aceluia care în
cearcă să-i dea viaţă, restituindu-i
ambiguitatea conflictuală, într-o expre
sie coerentă, convingătoare. Ultima
încercare (temerară) de acest fel îi
aparţine regizorului Vasile Nedelcu,
deprins, se pare, cu textele dificile,
mai interesante ca lectură decât prin
virtual ităţile scenice. într-un decor
simplu, dar expresiv, ce sugerează
podul şi ceainăria, principalele spaţii
în care se desfăşoară bizarele întâm
plări şi frânturi de dialog ale piesei,
personajele trăiesc intens clipe de
euforie, teamă, revoltă şi stupefacţie,
sau "conversează" într-o manieră nu
mai puţin bizară, desprinsă parcă din
teatrul absurdului. I n această am
biantă, dominată de exotismul cos
tumelor şi de sintagme muzicale bal
canico-orientale, are loc confruntarea
militaro-etnică dintre cei doi soldaţi cândva prieteni de joacă şi de visuri -,
care se va prelungi prin căi nţe şi
întrebări fără răspuns, chiar şi după
moarte. Contrapunctul dintre acest
conflict şi sporovăiala ciudatelor per
sonaje din "ceainărie" este îmbogăţit
prin fulguranta poveste de iubire din
tre foarte tinerii Adacvis si Edeea
(cuplu edenic), care se înfiripă, con
trastant, în imediata vecinătate a oro
rilor frontului şi a disperării " mamelor
violate". Reuşind să fluidizeze discur-

adeseori adâncimea trăirilor, profun
zimea. Apoi, din dorinţa de a închide
cercul discursului scenic în ambianţa
pitorească a unei cârciumi (unde
actorii, părăsind identitatea perso
najelor, îşi etalează apetitul pentru li
bertate), regizorul ne oferă un epilog
pe muzică modernă, parcă li pit la
finalul cu adevărat edificator, când
uriaşele perdele verzi-cenuşii închi
puind codrul Ardenilor se înalţă cere
monios, descoperind privirilor albul

O

nupţial ce înnobilează siluetele împie
trite la orizont ale eroilor, eliberati de
apăsarea unei lumi strâmbe şi fericiţi
de a-şi fi împlinit visul de libertate şi
iubire. Dar ezitările, inconsecvenţele
ori micile impurităţi nu scad prea mult
meritul acestei întâl niri cu Shake
speare, în miez de stagiune, pe o scenă
care a făcut din interesul pentru
teatrul clasic o îndatorire de căpătâi.
Ion Parhon

trădare prielnică

CEAINĂRIA DE ARGINT de George Astaloş e TEATRUL wANTON PANW d i n
RÂMNICU VÂLCEA • Data reprezentaţiei: 2 1 ianuarie 2001 • Reg ia şi i l u straţia
m uzicală: Vasile Nedelcu • Scenog rafia: I leana Mihăescu • M işca rea scenică:
Mălina Andrei • Distri buţia: Corneliu Jipa (Soldatu l mort), Radu Constantin
(Soldatul viu), Cristian Alexandrescu (Jongleru l), Lidia Stratulat (G hicitoarea),
Doru Zamfirescu (Jocheu l), Gabi Tudorin (Arlech ino), Claudia Cacoveanu,
Alexandra Ioachim, Iulia Antonie Alexandrescu (Mame), Adrian Traian Roman
(Adacvis), Ricarda Borocan (Edeea); în a lte rol u ri : Vasile Marinoiu, Vasile Tetea,
Diana I u lia Roman, George Andrei, Răzvan Despina.

sul dramaturgie şi să-i confere actua
litate prin referiri la intoleranţa etnică
şi religioasă, regizorul a găsit totodată
şi măsura potrivită în ce priveşte
lucrul cu actorii. Celor mai mulţi el le
deschide calea spre un joc viu, colorat
cu variate inflexiuni vocale, cu sim
bolistică gestuală şi plasticitate cor
porală. Chiar dacă în evoluţia unor

interpreţi, mai ales în cazul celor
foarte tineri, se simt şi unele stângăcii,
reprezentaţia rezistă prin ţesătura ei
poetică şi prin limpezimea semnifi
catiilor, demonstrând că distantarea
regizorului faţă de text a însemnat, de
această dată, o "trădare" prielnică
ambelor părţi.
Ion Parhon

A

Absurdul romanesc
acă ultimii unsprezece ani nu
au făcut prea mult pentru dra
maturgia naţională contem
porană (ce-i drept nu-i păcat: şi reci
proca e valabilă ...), ei au adus, cel
puţin, certitudinea că, atunci când un

D

EXISTĂ NERVI de Marin Sorescu e TEATRUL "BULAN DRN e Data
reprezentaţiei: 20 ianuarie 2001 • Reg ia: Şerban Puiu • Scenog rafia:
Andu Dumitrescu • D i stri b u ţ i a : Ion Besoiu (P rofeso ru l), Vlad
Zamfirescu (Locatarul), Gheorghe lfrim (Prieten u l), Alina Berzunţeanu
(Femeia necesară), Andreea Bibiri (Femeia în pl u s).
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regizor - şi mai ales un regizor tânăr 
pune în scenă o piesă românească, el
chiar a dorit să pună în scenă acea
piesă, iar nu a cedat rugăminţilor sau
ameninţări lor conducerii teatrul ui;
este, în lipsă de altceva, şi acesta un
câştig.
La o astfel de concluzie îndeamnă spec
tacolul recent absolventului ( 1 998)
regizor Şerban Puiu cu Există nervi,
piesă soresciană destul de rar jucată,
pentru că e socotită mai puţin impor
tantă. E adevărat, în comparaţie cu
densitatea materiei l i rica-filozofice
din Paracliserul, Iona sau Matca, ori
cu amploarea viziunii istorica-ironice
din Răceala sau A treia ţeapă, nara
ţiunea sumară despre omul ce-şi
vede locuinţa invadată, din senin, de
felurite făpturi convinse că se află
într-un compartiment de tren poate
părea nesemnificativă, chiar deri
zorie. În adâncurile textului, sub
farmecul replicilor de un umor ade
sea păstos, a la Băieşu, se ascunde
însă o disperare acută, aproape du
reroasă, care " u manizează " proble
matica piesei (altminteri, destul de
seacă) şi o face sensibilă pentru
receptor.

Este ceea ce izbuteşte, înainte de
orice, montarea lui Şerban Puiu: să
dea carne şi sânge paradoxurilor
absurd-umoristice debitate - dacă nu
cumva "întrupate" de eroii lui Sorescu.
Regizorul înscenează în registru realist
această istorie complet nerealistă,
potenţând prin contrast efectele
replicii. Tot realist joacă şi actorii;
fiecare dă personajului său viaţă şi
consistentă, scotându-1 din zona
abstracţiunilor - fertilă, poate, con
ceptual, dar rareori " digerabilă " în
fotoliul de spectator. Vlad Zamfirescu
şi Ion Besoiu îşi împart prim-planul
atenţiei, cu neaşteptată autoritate, cel
dintâi, cu neaşteptată mobilitate, cel
de-al doilea. Îi secondează armonios
Alina Berzunţeanu, Gheorghe lfrim şi
- într-o apariţie perfect construită,
deşi extrem de scurtă - Andreea Bibiri.
Sarcina de a sugera planul (să-i zicem)
metafizic al intrigii este asumată şi
fericit dusă la capăt de scenografie:
decorul lui Andu Dumitrescu (care a
semnat până acum Marius Alexandru
Dumitrescu) are ca element capital o
uşă foarte ingenios construită, ce se
deschide spre două lumi diferite, una
interioară şi una exterioară.

Dincolo de buna-dispoziţie produsă
de inteligenţa scriiturii soresciene,
sentimentul pe care îl trezeşte spec
tacolul - făcând, parcă, ecou dispe
rării subliminale a textului - este că, în
spaţiul cultural românesc, absurdul e
mai m u lt decât un curent sau o
modalitate de expresie: o stare de
spirit şi, adeseori, o stare de fapt, mul
tiformă şi tenace.
Alice Georgescu

Trezirea din somn
***

CASA DE P E GRAN IŢĂ, d u pă Slawomir Mrozek e TEATRUL wANDREI
MUREŞANU" d i n SFÂNTU GHEORGHE şi CENTRUL DE CULTURĂ
ARCUŞ • Data reprezentaţiei: 26 ianuarie 2001 • Ada ptatea şi regia:
Szab6 K lstvan • Scenografia: Damokos Csaba • în distribuţie: Nelu
Roman, lna Andri ucă, Adrian Ancuţa, Valentin Cazacu, I leana Surdu,
Tudor Smoleanu, Radu Claudiu Sandu, Mirela Bucur Pal, Camelia
Paraschiv, Duţa Guruianu, Sergiu Aliuş, Tiberiu Tudoran.
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nii spun despre Slawomir
Mrozek că este un autor datat. '
Dar asta n u-i împiedică pe
reg izorii româ ni (mai ales pe cei
tineri) să se ocupe de dramaturgia sa.
Iar atunci când ei au un gând coe
rent, încercând să-i dezghioace pie
sele până la înţelesul ultim, montările
lor se bucură de un deosebit succes.
Szab6 K. lstvan, absolvent de anul tre
cut al secţiei Regie de teatru (UAT din
Târgu-Mureş), s-a încumetat să pună
în scenă Casa de pe graniţă. Spun
încumetat, pentru că, de la părăsirea
de către Radu Macrinici a scaunului
directorial şi până la ocuparea acestu
ia de către Doru Mares, Teatrul "An
drei Mureşanu " pare s� fi avut parte
de o lungă hibernare. Or, somnul
adânc al unei trupe duce la lene şi
deprofesionalizare. În asemenea con
text, premiera de la Sfântu Gheorghe
a constituit pentru mine o plăcută
surpriză.
Scoşi din amorţire, actorii s-au stră
duit - unii dintre ei chiar reuşind - să
interpreteze cu grijă situaţiile iscate
de împrejurarea absurdă că graniţa

U

dintre două state este aşezată exact
în mijlocul unei case; fapt care face
ca o parte din aceasta să rămână în
posesia respectivei familii, în vreme
ce la cea la ltă parte să se poată
ajunge doar cu ajutorul paşaportului.
O seamă de grăniceri - personaje
bizare, îmbrăcate şi machiate excen
tric - apărând de peste tot (unul chiar
prin acoperiş, asemeni lui Moş Cră
ciun, dar fără să aibă figura blajină a
acestuia) stau de veghe ca nu cumva
leg ile şi ordi nea să fie încălcate.
Membrii familiei, pe care la început
i-a am uzat gândul de a deveni
vajnicii proprietari ai unei . . . graniţe,
ba au mai şi sperat să aibă unele
avantaje de pe urma afacerii, se simt
din ce în ce mai agresaţi de toţi
intruşii care se perindă prin casa lor
cu diferite treburi . . . de stat. În ase
menea conjunctură, fiecare reacţio-

Un

foarte sugestiv, materializat pri n
gesturi ample, adesea dezarticulate
(de marionete prost mânuite), dis
proporţionate în raport cu situaţiile,
precum şi prin rostirea replicilor în
diverse registre vocale, taman per
sonajul principal (Soţul) a fost inter
pretat de Nelu Roman într-un stil
profund realist. Totuşi, oricât de cu
rios ar părea, acest melanj nu a dău
nat întregului, dimpotrivă, i-a con
ferit o anume stranietate. Grav a fost
doar faptul că, atunci când unul d in
tre eroi " şi-a făcut numărul", ceilalţi
au stat cuminţi " pe margine" aştep
tând să le vină şi lor rândul.
Este evident faptul că Szab6 K. lstvan
a gândit îndelung acest spectacol; re
zultatul poate fi socotit pe deplin mul
ţumitor.
M a rinela Ţepuş

spectacol

a Teatrul de Stat din Arad, o
tânără regizoare, conştientă de
respectul datorat textu lui dra
matic, este, în acelaşi timp, fascinată
de posibilitatea de a se elibera de
forma scrisă, de a da noi sensuri actu
lui scenic, în care se exprimă imagi
naţia ei creatoare. Liana Didilescu
este autoarea unui joc cu imagini şi
cuvinte, su nete şi lumini, în urma
căruia se naşte spectacolul, ce se vrea
o metaforă a existenţei şi a artei. Ea
nu porneşte de la o poveste deja
scrisă, cu personaje ce au un destin
bine conturat, ci creează una. Con
struieşte o situaţie dramatică pe care
o îmbracă apoi cu vorbe, muzică şi
culoare. Pentru aceasta împrumută
cuvinte de la Shakespeare (Hamlet şi
Regele Lea r), acord u ri din Bach
(Patimile după Matei) şi efecte cro
matice de la Pieter Bruegel cel Bătrân
(Cerşetorii). Pentru demersul ei regi
zoral rămân însă importante cuvân
tul şi expresia scenică. Cu atât mai
mult cu cât cele patru personaje ce
prind viaţă sunt... actori. Mai bine zis,
foşti actori, încarceraţi într-o realitate
mizeră, deprimantă: nişte cerşetori,
fiecare având "tomberonul lui ". Posi
bilitatea evadării este anu lată. Le
rămâne doar refugiul în lumea ilu
zorie a rolurilor jucate cândva. Spa
ţiul scenic, cel mai adesea nud, este
însufleţit de fervoarea jocului acto
ricesc. Agitaţi, fără astâ m păr, cei
patru caută în permanenţă o ieşire...
Aleargă şi se lovesc de pereţi invi
zibili; mâini nesigure pipăie ziduri
înalte. Momentele de pantomimă,
răsplătite cu aplauze, sunt cu ade-

L

nează altfel, ajungându-se la o ne
maipomenită harababură.
Spiritul piesei îşi găseşte pe deplin
relevanţă în cadrul scenografic, con
struit cu multă imagi naţie, d i n
puţine elemente. D e u n a l b pur,
du lapul, uşa, masa, closetul sunt
toate puternic înclinate într-o parte.
Stau să se scufunde. Păcat numai că
nu toţi (şi mai ales nu permanent)
actorii au ştiut să se folosească de
simbolistica obiectelor. De pildă, cei
doi diplomaţi (Tudor Smolea n u şi
Radu Claudiu Sandu) dau valoare la
început fiecărui element din decor,
dar pe parcursul reprezentaţiei uită
să mai facă acest lucru. Mai mult,
dacă lna Andriucă (Nevasta), Ileana
Surdu (Mama) şi, pe alocuri, Adrian
Ancuta (Tata), Mirela Bucur Pal si
Camelia Paraschiv (Grăn icerii) au
optat pentru u n joc suprarea l i st,

de

autor

FI ECARE CU TOMBERO N U L LUI, scena ri u de Lia na Didi l escu
TEATRUL DE STAT d i n ARAD • Data reprezentaţiei: 25 noiembrie
2000 • Reg ia: Lia na Didilescu • Concepţia p l a stică: Lumi niţa
Penişoară • în d i stri buţie: Alexandru Bairacta ru, Bogdan Costea,
Costin Gavază, Călin Stanciu.
•

vărat reuşite. Forţa lor sugestivă este
întreţinută pe toată durata specta
colului de mişcarea stilizată a inter
preţilor, de mimica expresivă, ce tra
duce în limbaj non-verbal sentimen
tul incertitudinii existentiale, dar care
mai lasă loc, totuşi, � n u i " poate,
mâine ..." . Aceste elemente teatrale
alcătuiesc, de fapt, spectacol u l .
Ritmul î i este impus de dialogul scurt,
bine punctat. Dar, cel mai adesea,
cuvântul e suplinit de muzică, iar

lumina construieşte cromatica de
coru lui, ton urile imagin ilor. Pri n
intermediul lor am resimţit, timp de
aproape o oră, poezia unui univers
dominat de deznădejde.
Aflată încă la început de drum, Liana
Didilescu a dovedit că înţelege forţa pe
care o au elementele specifice artei
teatrale, dar şi că are capacitatea de a le
coase laolaltă într-un spectacol unitar.
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§OOm'Se întâmplă în teatre ?

Stagiunea bucureşteană
În date
A trecut dejumătatea s tagiunii. Prietenii ne În treabă la ce spectacol să se ducă. Din plăcere,
nu din obligaţie. E greu de ales: cele vechi nu prea se mai joacă, deşi menţinerea lor pe afiş
ar fi principala raţiune de existeh,tă a teatre/ar de repertoriu. Am Încercat să depăşim stadiul
impresii/ar şi am trecut la liste. Premierele nu sun t numeroase. Acolo unde sunt mai multe,
nu sun t bune. Acolo unde sunt puţine - la fel. Cel mai bine e unde nu-i nici o premieră. lată
situaţia din Bucureşti până la data de 20 ianuarie 200 7 :

TEATRU L N AŢIONAL

TEATR U L ODEON

1 7 septem brie 2000. ŢĂRANUL SARON de
Ludvig Holberg. Reg ia: Lucian Giurchescu.
23 septem brie 2000. VECINA DE ALĂTU RI de
Pierre Chesnot. Reg ia: Victor Moldovan.
19 decem brie 2000. MACH INAL de Sophie
Treadwell. Reg ia: Alexander Ha usvater.
21 decem brie 2000. OMUL DIN LA MANCHA
de Dale Wasserman. Regia: Ion Cojar.

7 octombrie 2000. FRAŢI I
de Sebastian
Ba rry. Reg ia: Alexa nd ru Da bija.

TEATRU L ,, L.S. BU LAN DRA"
1 6 septem b rie 2000. TRILOGIE B E LG RĂ
DEANĂ de Biljana Srbljanovici. Regia: Theo
dor-Cristian Popescu.
20 ian uarie 200 1 . EXISTĂ NERVI de Marin
Sorescu. Regia: Şerban Puiu.

TEATR U L C.I . NOTIARA"
"

6 septem brie 2000. SOŢUL PĂCĂLIT de
Moliere. Reg ia: Mircea Cornişteanu.
1 5 septem brie 2000. CU CAPU' DE NICO
VALĂ, a d a pta re d u pă F I ERARI! de M i los
Nikolic. Reg ia: Horaţiu Mălăele.
1 3 octom brie 2000. SCRISOA RE DE D RA
GOSTE CA UN S U PLICIU C H I N EZESC de
Fernando Arrabal. Reg ia: Radu Dinu lescu.
1 5 decem brie 2000. TRAVESTI REA de Ma
rivaux. Reg ia: Alexandru Nicolae.
1 4 ianuarie 200 1 . FRUMOS E ÎN SEPTEMBRIE
LA VENEŢIA, spectacol coupe cu piesele FRU
MOS E ÎN SEPTEMBRIE LA VENETIA si CINE PE
CINE MÂNTUI EŞTE de Teodor Mazi,l u. Regia:
N icolae Scarlat.

�
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TEATR U L M IC
26 noiembrie 2000. N E G UŢĂTO R U L D I N
VENEŢIA de Wi l l i a m S h a kespea re. Reg ia:
Tudor Chirilă.

TEATRU L DE COM E D I E
1 5 decem brie 2000. A N N A KAREN I NA,
d ramatizare de Alexa ndru Vasilache d u pă
Lev Tolstoi. Regia: Alexandru Vasilache.

TH EATR U M M U N DI
N i m ic.

TEATR U L EVR EI ESC DE STAT
28 septem brie 2000. SHYLOCK de Arnold
Wesker. Reg ia: Grigore Gonţa.
1 2 octom brie 2000. U ITE TATA ... NU E TATA!
de Arnold şi Bach. Reg ia: Ion Lucian.

TEATRU L )ON CREANGĂ"
22 noiem brie 2000. CRĂIASA ZĂPEZI I, muzi
cal de Monica Patriciu şi George Marcu d u pă
Hans Ch ristian Andersen. Reg i a : Boris
Petroff.
24 noiembrie 2000. PASĂREA ALBASTRĂ,
adapta re de Angela Mayer d u pă Mau rice
Maeterlinck. Reg ia: Adriana Pereş.
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Crisalida
ână la Hammam, Mihai Mihai
cea şi-a construit spectacolele
pe scenarii proprii. Dar nu e
greu să descoperim ce resort anume,
ascuns în paginile romanelor Copilul
de nisip şi Noaptea sacră - pe care le
mărturiseşte drept sursă a inspiraţiei
sale -, a născut în el dorinta de a ne îm
părtăşi o experienţă uma nă absolută
printr-un spectacol în care textul este
la fel de important ca mişcarea şi
imaginile.
Recunoscut drept cel mai reprezenta
tiv scriitor al Africii de Nord, Taher Ben
Jelloun vine dintr-un vast univers cul
tural, definit prin credinţa în Allah,
dintr-un spaţiu social în care accentul
cade pe delimitarea clară a sexelor.
Islam este un cuvânt arab ce înseamnă
a te supune, a asculta, a fi docil. Dar
credinţa poate însemna şi tiranie, iar
tirania este şi mai periculoasă atunci
când îşi propune distrugerea fiinţei
umane.
Urmând această idee, Mihai Mihalcea
sublimează conţinutul celor două ro
mane, păstrând drept fir conducător
avatarurile personajului principal, Ah
med/Zahra, şi stilul confesiv. Specta
colul său se bazează explicit pe jocul
dintre aparenţă şi esenţă - dintre ceea
ce părem în ochii celorlalţi şi ceea ce
suntem cu adevărat, dintre ceea ce ni
se spune că suntem şi ceea ce simţim
că suntem. Miza devine, astfel, repre
zentarea alegorică a ceva de dincolo
de text sau de coregrafie: libertate,
putere, năzuinţe ale spiritului, desco
perirea identităţii.
Ahmed/Zahra este şi el/ea o alegorie,
o fiinţă (involuntar) androgină. Identi
tatea sexuală i-a fost ocultată, chiar de
la naştere, de către tatăl său, pentru
care obsesia de a avea un fiu se trans
formă într-o sfidare a legilor firii. După
o adolescenţă petrecută în singurătate
şi penumbră, dezorientată sexual, ea
se rupe de trecut şi porneşte într-o
călătorie la al cărei final presupune că
va putea atinge esenţa absolută a pro
priei fiinţe.
Mihai Mihalcea ne face cunoştinţă cu
eroina poveştii - ce pare desprinsă din
Cartea celor o mie şi una de nopţi după consumarea acestui parcurs
iniţiatic. Înzestrată cu toate atributele
exterioare ale unei femei occidentale
"
"educate - o ţinută elegantă, cu fustă
scurtă, mănuşi, pălărie şi portţigaret -,
bănuim că Zahra (acum, doar Zahra)
s-a eliberat nu numai de interdicţiile
sexuale, ci şi de cele socio-culturale.

P

Seherezadei
�

Aşezată în plan vizibil la o măsuţă de
cafenea, în plan real-fantastic ea ne
transportă pe toţi la hammam: con
venţia teatrală nu funcţionează într-o
singură direcţie! La baia publică, într
un colţ, femeile rămase singure obiş
nuiesc să-şi rememoreze în amănunt
viata. Printre văluri, miresme si aburi,
fetele tinere şi băieţii încă mici (care au
voie să îşi însoţeasc� mamele) le urmă
resc cu ochi vii si urechi sensibile. Fas
cinaţi de amăn u ntele surprinzătoare şi
seducătoare ale trupurilor sexuate,
încep să devină conştienţi de modif
icările propriului trup şi de trăirile
lăuntrice iscate de acestea. La ham
mam a început şi povestea lui Ahmed/
Zahra, o fiinţă căreia i se spunea că e
băiat, dar care vedea că este fată.
Glasul Zahrei, "încarnat" de vocea cu o
sonoritate specială a Laurei Stoica,
psalmodiază, ne introduce subtil în
spaţiul geografic oriental, care rever
berează în imagini şi secvenţe create
de muzicalitatea corporală a Mateiei
Stănculescu - proiecţie a personajului
în planul amintirii. Dansatoare cu
excelente calităţi tehnice şi interpreta
tive, Mateia Stănculescu transformă
cuvinte şi situaţii " banale" în ceva mis
terios şi sacru - vezi scena naşterii, în
care un nesfârşit cordon ombilical roşu
(singurul element scenografic, în afara
costumelor) o "coboară " pe eroină
dintr-un meta-spaţiu: pântecul imagi
nar al Geei, din care venim cu toţii.
Deşi importante ca prezenţă scenică,
celelalte personaje nu au o evoluţie
proprie. Ele se manifestă prin gesturi
ce par dictate de logica unui senti
ment care capătă sens doar raportat la
Ahmed/Zahra. Coregrafia lucrează
foarte puţin la sol sau în aer, iar mişcă
rile - care par " inventate" şi interpre
tate într-un stil " individualist" - îşi
dezvăluie semnificaţiile doar spre fi-
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nalul pasajelor de dans, când grupul se
compune într-un fundal de corpuri: un
instrument vital al complicităţii, se
ducţiei sau constrângerii. Duetul din
tre Zahra şi Orb, cel mai expresiv şi
emoţionant moment al spectacolului,
se detaşează din întreg nu numai prin
importanţa pe care o are în dez
voltarea conflictului întâlnirea dintre
eroină si cel ce o transformă în femeie,
ci şi pentru că Mateia Stănculescu şi
Florin Fieroiu adaugă tiparului core
grafic propria emoţie, sensibilitate şi ·
imaginaţie.
După cum avertizează în caietul-pro
gram, Mihai Mihalcea refuză încadra
rea spectacolului său în genurile exis
tente, lăsându-ne posibilitatea de a
umple chiar noi spaţiile goale pentru a
completa forma. Poate de aceea există
între planul cuvântului şi cel al gestului
o ruptură perceptibilă, eventual, ca
dihotomie între tridimensionalitatea
dansului şi dansul văzut ca mişcare
organizată narativ-poetic. " Libertatea"
oferită spectatorilor 1-a costat, pierde
rea cea mai evidentă fiind împărţirea
spaţiului scenic în două coridoare
divergente - unul al naratoarei, celă
lalt al dansatorilor. Singurul punct de
intersecţie este fiinţa androgină. Dar
ea nu mai există, căci femeia care s-a
eliberat prin actul catarctic al des
tăinuirii refuză orice întoarcere în tre
cutul unde a fost doar o păpuşă în
mâinile celorlalţi, dăruindu-ne revela
ţia comună a unui adevăr ce aparţine,
de-acum înainte, tuturor. Libertatea
de a fi tu însuţi o capeţi doar în clipa în
care, spărgând crisalida, nu trăieşti
sentimentul înlăturării unor interdicţii
impuse de alţii, ci ai conştiinţa unei
sfâşieri a propriei fiinţe.
Carmen Stanciu

Umor

cu

a figurat, în primul rând (deoa
rece, din nou, regizorul Cristian
Mihăilescu demonstrează că
menirea unei opere comice este să
stârnească hohotele de râs ale spec
tatorilor, nu doar să le smulgă arare
ori vreun zâmbet complezent), dar şi
la propriu mai apoi trebuie înţeleasă
sintagma din titlu. Una dintre cele
mai savuroase scene ale montării la
Teatrul Liric din Braşov a capodo
perei mozartiene Cosi fan tutte
este... " sinuciderea cu polonicul ", ca
rezultantă a unui ingenios lanţ de
acţiu n i independente: în timp ce
Fiordiligi îşi cântă cu ilare excese de
patetism disperarea provocată, chi
purile, de plecarea logodnicului la
război, Dorabella evaluează diversele
modalităti de folosire a cutitului de la
micul-deju n în vederea a ctului sinu
cigaş la care sora ei se pregăteşte să
purceadă - după care, epuizată ner
vos, se prăbuşeşte pe jumătate le
şinată; profitând de moment, Des
pina îi înlocuieşte posibila armă albă
cu inofensiva unealtă de servit supa;
revenindu-şi brusc în simţiri (trezită
de ... acutele finale ale ariei!), Dora
bella nu-şi dă seama de substituire şi
îi întinde prompt lui Fiordiligi obiec
tul pe care îl ţine în mână; aceasta,
transportată de durere, îl ia fără să-I

L

polonicul...

privească şi încearcă să şi-1 înfigă în
piept...
O puzderie de asemenea elemente
scenice de un umor irezistibil (a cărui
savoare rezidă înainte de toate în
rafinamentul intelectual al unei fan
tezii inepuizabile) umplu a m plele
spaţii goale din punct de vedere dra
maturgie ale unei opere în care
recitativele, ariile şi ansamblurile de
lungă du rată abu ndă. Evident, situa
ţiile comice imaginate de către regi
zorul Cristian Mihăilescu sunt gene
rate însă nu n umai de sugestiile la
tente în libretul lui Lorenzo Da Ponte
(scris în italiană, aşa cum este şi cân
tat în recenta premieră în cauză):
muzica lui Wolfgang Amadeus Mo
zart îi furnizează celui care o poate
auzi cu ureche de profesionist (căci,
în cazul de faţă, el a şi studiat-o pe
când învăţa la Conservator, a şi
comentat-o pe când scria în presă, a
şi cântat-o pe când era solist la Opera
din Bucureşti. ..) nenumărate posi
bilităţi de a-i exploata resursele
umoristice. Un singur exemplu: pasul
de defi lare pe ca re Ferrando şi
Guglielmo (înarmaţi şi cărându-şi
lăzile de campanie) se simt îndem
naţi să-I bată din când în când, pe
accentele marţiale ce răsună brusc în
orchestră.
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Cristian Mihăilescu găseşte o justifi
care până şi corului (care, altmi nteri,
din punct de vedere dramaturgie,
n-are defel ce căuta în această operă
da camera din toate punctele de ve
dere!): Alfonso - marele păpuşar care
trage sforile acestui joc al dragostei şi
al întâmplării - îl cheamă sau îl scoate
din scenă, ba chiar îl şi dirijează, flu
turându-şi neli psita batistă. Acest
element de recuzită are de altfel o
prezenţă mereu surprinzătoare, cu
întrebuintări dintre cele mai diverse
(mergân d până la a servi drept...
steag alb în confruntarea lui Alfonso
cu cei doi îndrăgostiţi); acelaşi lucru
se întâmplă şi cu cărţile de joc,
folosite la un moment dat pentru
ghicit. Mânuirea floretelor slujeşte şi
ea acţi u n i i scenice, exerciţi ile de
scrimă sau atacurile veritabile fiind
nu numai motivate de către regizor,
dar şi foarte frumos rea lizate din
punct de vedere plastic. Superbă ca
imagine este şi aru ncarea cu confetti
din scena căsătoriei: o arteziană de
fulgi argintii izbucneşte din loc în loc,
pusă în valoare de măiestria acelui
veritabil light designer care este Ion
Cotârlă (de la Opera bucureşteană).
La rândul lui, cuvântul îşi găseşte
adesea expresia în aspectul pur
vizual al spectacolului, cum se întâm
plă de pildă cu proiecţia trăirii
ardente a iubirii (" un Vezuviu are în
inimă") pe fu ndalul pictat cu vulcanul
fumegând în depărtare. Pandantul
acestei imagini îl constituie cortina
intermediară prin care sunt separate
tablourile operei: ea dezvăluie chi
purile îngemănate ale celor două
surori sub înfăţişarea ... Meduzei lui
Caravaggio! Dar splendoarea deco
rurilor create de către foarte tânăra
scenografă Rodica Garştea este dată
mai cu seamă de grupurile statuare
cu amoraşi rococo, admirabil gândite
şi executate, până la a crea iluzia
desăvârşită a sculpturii în marmură
(şi provocând ilaritate atunci când
Despina şterge de praf, cu pămă
tuful, diferitele elemente anatomice
ale subiecţilor); două scaune la care
amoraşii servesc drept... spătar sau
sprijin pentru braţ întregesc com
poziţia, lărgind şi mai mult registrul
comic prin relaţionarea lor cu per
sonajele, în d iverse momente ale
evolutiei acestora. La fel de talentată
în ceea ce priveşte realizarea cos-

tumelor, Rodica Ga rştea propune
pentru absolut toţi cântăreţii - fie ei
solişti sau corişti - numai unicate,
consonante atât stilistic cât şi cro
matic; capodopere absolute în
materie sunt însă costumele " sara
zine" ale celor doi tineri, de o bogăţie
fabuloasă a desenului de detaliu şi de
o armonie desăvârşită a ansamblului.
Mai puţin fericit, ca li nie şi colorit, mi
s-a părut costumul de vraci al
Despinei (chiar dacă am a preciat
modul în care se vedea cum aces
teia ... îi scli peşte mi ntea!); şi nici
u neltele (o lu pă şi u n magnet
supradimensionate) cu care perso
najul încearcă să-i vindece pe " sara
zinii " otrăviţi cu arsenic nu mi s-au
părut a fi la înălţimea plasticii ge
nerale a scenografiei.
Secvenţa în cauză este salvată - ca şi
cele două victime ale falsei sinu
cideri! - de şedinţa de sp_iritism ima
ginată de către regizor. (In final, la interminabile! - aplauze, acelaşi fluid

magnetic îi va face să vibreze pe toţi
interpreţii, în vreme ce înaintează la
ra m pă ţinând u-se de mâini.) Dar
principalul atu al momentului îl con
stituie interpretarea sopranei Corina
Klein, care face o adevărată creaţie
vocală în acest " rol în rol " : dacă, mai
târziu, şi travestiul ei ca notar va fi
savuros, valoarea acestuia dintâi este
amplificată de o emisie vocală con
stant "tremurată ", pe cât de comică,
pe atât de dificil de realizat din punct
de vedere tehnic, fără a altera fru
museţea muzicii mozartiene.
Întreaga distribuţie este, de altfel,
excelentă. Tineri cu toţii, cei şase
solişti - Valentina Mărcan (Fiordiligi),
Asineta Răducan (Dorabella), Cosmin
Marcovici (Ferrando), Valentin Marele
(Guglielmo), Corina Klein (Despina) şi
Ştefan Schuller (Aifonso) - demon
strează o ştiinţă a cântului, o
înţelegere a stilului muzicii, o artă a
expresivităţii vocale şi actoriceşti, un
spirit de echipă şi, mai presus de

toate, o bucurie a jocului artistic cum
de multă vreme nu mi-a mai fost dat
să întâlnesc. Sub bagheta fermă a
dirijorului Dorel Munteanu, ei rea
lizează - în compania orchestrei (care
stăpâneşte cu precizie şi lejeritate
dificila dantelărie a partiturii mozar
tiene) şi a corului (temeinic pregătit
de către Mircea Oros) - un spectacol
demn să urce nu numai pe cele două
zeci de scene din Germania, unde va
fi prezentat în curând, ci chiar pe ori
care scenă de operă din lume.
Cea dintâi premieră pe care regizorul
Cristian Mihăilescu o realizează de
când (acum patru luni) a prel uat
directia
' Teatrului Liric din străvechiul
centru de cultură constituie astfel un
argument solid pentru mult-dorita (şi
- iată - cuvenita) schimbare a titula
turii acestei instituţii a rtistice în
Opera din Braşov. Să sperăm deci că
evenimentu l nu va întârzia ...
Luminiţa Vartolomei

Recapitulare
ici în mileniul III nu voi înceta să
pledez/militez pentru teatrul
de televiziune, cu formidabi
lele lui avantaje, care reprezintă tot
atâtea pretexte de experimentare,
continua revitalizare fiind caracteristi
ca primordială a teatrului. Prin amabi
litatea Departamentului de teatru din
TVR, a loanei Prodan personal, am
intrat în posesia listei repertoriale a
ultimului deceniu. Acest lucru mi-a
permis o evaluare statistică ce avea să
se dovedească extrem de elocventă,
fapt care m-a împiedicat să emit
aprecieri encomiastice despre bogata
activitate depusă.
În 1 O ani s-au preluat doar 1 O mari
spectacole din toată ţara, când pro
ducţia naţională a fost infinit mai ge
neroasă. În schimb, preluările diverse
se ridică la 37, la care se mai adaugă
1 7 având drept motivaţie clară marii
actori din distribuţie, nu totdeauna
însă în creaţii reprezentative: Premiere
TV memorabile abia de sunt două
duzini, care se detaşează de alte 53 de
montări mai mult sau mai puţin va
loroase, "de rutină " în condiţiile unui
constant spaţiu de emisie săptămânal
în grila de programe a celor două
canale ale postului naţional. Ultima
categorie o reprezintă hibrizii - 1 5
titluri, dintre care 3 tentative incitante

N

de translare a conflictului dramatic în

p/ein air, două filme (chiar filme) şi

două seriale, dintre care unul cu
interesante premise de teatralitate
intrinsecă.
Analiza detaliată a mu ltora dintre
aceste producţii mi-a dat ocazia să
evidenţiez şi reuşitele, şi eşecurile, să
elogiez realizările şi să amendez
ambiţiile nejustificate. S-a perseverat
însă în eroare.
Încercând să-mi rea rg umentez în
demnurile la respectarea specificului
de te/edramă (nu telefilm ori tele
novelă!), am parcurs mental istoria
devenirii televiziunii înseşi. De la crea
rea pantelegrafului şi consemnarea
fotoconductibilităţii, până la Globe
vision, şi înapoi la discul lui Nipkov ori
tubul lui Braun, de la telefotograf şi
iconoscop la televiziunea prin satelit
sau cablu, transmiterea la distantă a
imaginilor şi-a păstrat obiecti�ele:
prezentarea cu promptitudine a
evenimentelor, asigurarea diversităţii
informaţiilor, permanenta perfecţio
!1are şi înnoire a limbajului televiziv.
In ultima perioadă, suprimarea emisi
unilor adiacente consacrate feno
menului teatral a afectat direct statu
tul creaţiei de teatru de televiziune.
Premierele s-au rărit treptat, până la
dispariţie. Urgent trebuie declanşată o
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campanie pentru reimpunerea în grila
de programe a emisiunilor de teatru,
cât mai variate, cât mai consistente.
Având în vedere virtuala impersonali
tate a textului dramatic, s-ar putea ini
ţia - de exemplu - concursuri de pro
iecte pentru montări concurenţiale
încredinţate unor mari regizori sau
unor tineri debutanţi cu sponsori "sur
priză".
l nsăşi natura teatrului invită la
invenţie, la inedit, la insolit. Nu gli
sarea spre genurile confraterne, ci pur
şi simplu folosirea la maximum a
avantajelor oferite de platoul de tele
viziune trebuie să genereze soluţiile
salvatoare, nu neapărat costisitoare,
cât inteligent interactive. Altfel, se lasă
loc imposturii şi diletantismului, încu
rajându-se proliferarea subproducţii
lor în care primează anecdotica seria
lizată şi standardizată, scheciul ase
zonat cu umor "fizic" . Se antrenează,
astfel - inevitabil - şi degradarea gus
tului, iar procesul s-ar putea să fie ire
versibil.
Reteatralizarea impusă teatrului ro
mânesc în deceniul şase al secolului
XX ar trebui să stea şi în atenţia
teleaştilor, astăzi, în deceniul unu al
secolului XXI.
I rina Coroiu
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Bogdan Z s o lt:

"Şansa actorului
ungur din România"
S-a născut la 23 decembrie 1 964, la Miercurea-Ciuc. A absolvit Da, după ce m-a văzut în Dromio din
Academia de Artă Teatrală din Târgu-Mureş în 1 994. Din sep Comedia erorilor şi în Gâlcevile din
Chioggia, m-a distribuit în Doi
tembrie 1 994 e angajat la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Roluri gemeni veneţieni. La început, când
importante: Fabiano, în A douăsprezecea noapte de Shake nu-l cunoşteam pe Vlad Mugur, eram
reţinut, nesigur, nu ştiam dacă voi
speare, regia V.l. F runză; D romio, în Comed ia erorilor de face fată. Acum îmi dau seama că a
'
Shakespeare, regia: Kăvesdy lstvan; Zanetto/Tonino, în Doi fost o î ntâlnire în sensul sacru al ter
gemeni veneţieni de Goldoni, regia: Vlad Mugur; Prologui menului. Există foarte puţine aseme
nea întâlniri între regizori şi actori,
Thersit, în Troilus şi Cresida de Shakespeare, regia: Tompa între oameni în general. Am avut o
Gabor; Lopahin, în Livada de vişini de Cehov, regia: Vlad Mugur; sansă care nu cred că a fost întâm
p lătoare. A fost să fie, mi-a dat Dum
Caliban în Furtuna de Shakespeare, regia: Dragoş Galgoţiu;
nezeu şansa asta, să ies în calea lui. A
Lenglume, în Crima din strada Lourcine de Labiche, regia: Vlad fost nespus de frumos, de adânc. Şi
Mugur; Clov, în Sfârşit de partidă de Beckett, regia: Tompa acum a rămas ceva: chiar dacă nu
lucrăm îm preu nă, discutăm, la o
Gabor; Alceste, în Mizantropu l de Moliere, regia: Tompa Gabor; bere, despre alte piese, despre alte
Lamberto Laudisi, în Aşa este (dacă vi se pa re) de Pirandello, roluri şi, pe măsură ce vorbim, îmi
regia: Vlad Mugur; Mercuţio, în Romeo şi J u lieta de Shakespeare, dau seama că am mai învătat ceva. Se
întâmplă foarte ra r ca regizorii şi
regia: Keresztes Attila. P remii: Premiul Societăţii Maghiare de actorii să comunice, să existe cu
Cultură din Transilvania ( 1 999), P remiul pentru cel mai bun rol adevărat dialog în actul creaţiei.
masculin (Lenglume) la festivalul de la Kisva rda, 1 999. În Doi gemeni veneţieni jucai foarte ,
Nominalizat la premiul UN ITER pentru cel mai bun actor în diferenţiat cele două personaje.
1 997- 1 998 (Thersit, Lopahin) şi 1 998- 1 999 (Caliban, Lenglume). Cum ai ajuns la asta? Cât au fost in
Actoria e a doua profesie a ta. Cum
ai ajuns la ea?
Eram tehnician veterinar. Mă pregă
team să dau examen la Medicină vete
rinară când am intrat într-o trupă de
amatori. Apoi m-am angajat figurant
la Teatrul de Nord din Satu Mare si, în
1 990, încurajat şi de faptul că, pentru
prima oară după multă vreme, erau
paisprezece locuri la actorie, am dat
examen la Târgu-Mureş. Din 1 994,
când am absolvit, joc la Teatrul Ma
ghiar din Cluj. Şapte din promoţja
mea suntem angajaţi la Cluj.
Să vorbim puţin despre începuturi.
Ce ţi-a dat şcoala de actorie de la
Târgu-Mureş?
Am avut profesori buni, de la care am
învăţat mult. Totuşi, în anul al IV-lea,
lucrând cu Victor Ioan Frunză 'si cu
Tompa Gabor, am învăţat mai mult
decât în toată facultatea.
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Deta liază un pic! Cum a decurs
colaborarea cu Victor Ioan Frunză la
Tom Payne, în care ai avut rolul prin
cipal?
Am învăţat ce înseamnă disciplina,
perseverenţa, lucrul constant, con
secvent. Frunză ne impunea un ritm
de lucru susţinut, la care nu toţi fă
ceau faţă. Pe de altă parte, ne lăsa să
căutăm în echipă, să studiem relaţiile
dintre personaje; mi-a rămas de la el
un anume mod de a privi perso
najele. După şapte ani de la absolvire
nici nu stiu cum s-au adunat atâtea
lucruri pe care mi le-am însuşit fără
să-mi dau seama, lucrând cu regizori
de mare clasă, de la care am furat una
sau alta de-ale meseriei.
Ai lucrat apoi cu Vlad Mugur la Doi
gemeni veneţieni. Într-un fel, cu
rolul (rolurile) de atunci te-ai afir
mat. Cum a fost?
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dicaţiile lui Vlad Mugur şi cât venea
de la tine?
Vlad M u g u r m-a influenţat şi în
acelaşi timp m-a lăsat liber; mă şi m_ir,
pentru că nu pe mulţi îi lasă în voia
lor. M-a dirijat discret, cu o mână
foa rte delicată. M i-a spus de la
început că nu trebuie jucat în forţă
toată piesa; jucatul în forţă miroase,
oricum, a muşchi şi a creier ars. Apoi
mi-a n u m it cele trei-patru scene
importante care trebuie înţelese şi
rezolvate. Dacă poţi juca aceste câte
va scene, ai rolul făcut.

Aş vrea să vorbim acum despre
Mizantropul, u ltimul spectacol în
care te-am văzut. Păreai supărat,
nemulţumit după a doua reprezen
taţie din Festivalul Naţional de
Teatru de la Bucureşti. Ce s-a întâm
plat?
Pe mine eram supărat. Mi-e o frică
teribilă că spectacolul ăsta a murit
d u pă prima reprezentaţie de la

Bucureşti. De la al doilea spectacol
din festival nu mai pot ajunge la linia
de plutire. Mi-e teamă că Alcest a
murit în mine, ceva s-a subţiat... Nu
ştiu dacă o să mai pot avea dialog cu
Alcest. Oare nu m-a părăsit? Ca şi
cum primul spectacol de la Bucureşti
ar fi fost ultimul bun: după aceea,
spectacolele au căzut în şir, şi la
Budapesta, şi la Cluj.
E numai impresia ta sau ţi-a spus
asta şi Tompa Gabor?
Nu, el nu mi-a spus. Dar asta con
tează mai puţin. De altfel, poate
să-mi spună oricine că a mers sau nu
a mers bine: dacă eu simt că a mers,
sunt împăcat; dacă nu, nu.
În orice caz, după spectacol te-am
văzut stors, epuizat.
Mă cam costă orice rol, dar mai ales
cel din Mizantropul. Am jucat două
spectacole cu Doi gemeni veneţieni
în aceeasi zi 'si nu m-au consumat
atât de tare. Aleest are alt fel de
energii, distructive. Alcest e un oxi
moron: urăşte lumea, dar o iubeşte
pe Celimene. Nu are darul de a ierta.
Eu l-am interiorizat pe Alcest, îl cu
nosc, ne tutuim. Ştiu cum se scoală,
cum se spală, cum bea, cum mă
nâncă, e Alcest al meu. Îl înţeleg, dar
nu pot să accept că-i li pseşte puterea
de a ierta. Convieţuirea cu el mă con
sumă.

alt stil, joacă un teatru mai raţional
decât noi, au alt fel de a percepe şi de
a transmite teatrul. Un actor renumit
acolo chiar i-a reproşat lui Bocsardi
Laszl6: " De ce nu spunem numai tex
tul, de ce trebuie atâta mişcare?" . Pe
de altă parte, spectatorii au reacţio
nat foarte bine, mai ales la noi trei,
Maia, Zoli şi cu mine. Eu intrasem în
rolul jucat înainte de Claudiu Bleonţ,
aşa că un critic maghiar a spus că
Bleonţ a învăţat ungureşte atât de
bine încât rupe dinadins propoziţiile,
ca să pară străin. Noi trei am fost ime
diat remarcaţi ca având un stil de joc
deosebit, acelaşi la toţi. Şcoa la
românească de teatru - indiferent de
limbă - e mult mai rafinată, mai flexi
bilă, jocul are mai multă mobilitate.
Nu e şi un pericol aici?
Este, în măsura în care se rămâne la
suprafaţă, iar jocul nu are adâncime.
Dar noi, actorii unguri din România,
avem şansa de a putea prelua în stilul
nostru de joc elemente tipice şcolii
româneşti de teatru. Astfel, ne îmbo
găţim.
Vine lumea la teatru la Cluj?
Poate că sala mare (de aproape o mie

Lupţi să te perfecţionezi şi să te
depăşeşti, dar împreună cu colegii,
nu în competiţie cu ei; e loc pentru
toată lumea. Trebuie să ştii să coope
rezi cu colegii, să fii oricând pregătit
să colaborezi cu ei. Apoi, când e, pu
blicul contează, te influenţează când
îţi transmite o energie bună. Sunt şi
seri când ai invitaţi, prieteni; atunci
jocul e mai personal, dăruirea e mai
directă.
Ştiu că ai jucat m u lt în u ltima
vreme. Continui în acelaşi ritm, fa
ceţi şi turnee?
Vom face un turneu mai lung în mai:
Turda, Sfântu Gheorghe, Târgu-Mu
reş, Oradea. Până atunci, însă, vom
mai monta câteva piese în care joc şi
eu; acum lucrăm la Romeo şi Julieta,
apoi Mona Chirilă va monta Nunta
însângerată de Garcia Lorca, Domi
nic Dembinski va pune O scrisoare
pierdută; în fine, un regizor irlandez,
David Green, va pune un text con
temporan irlandez. Voi juca în toate
aceste spectacole, asta mă ţine în
contact permanent cu publicul, cu
regizorii, cu scena, în contact direct
cu teatrul, mă ţine în formă. Pe de
altă parte, e rău că nu ai timp să iei

Totuşi, când joci, tu transmiţi ener
gie înspre sală. Ar trebui să fie şi
invers. Simţi sala?
Sala are întotdeauna altă energie, o
simţi pe piele şi, în măsura în care
vine o energie bună - semn că sala te
acceptă -, poţi să dai şi tu mai mult.
Cu o sală rece cazi şi tu, joci mai din
rutină. De fiecare dată e altfel.
Din tot ce mi-ai spus până acum am
impresia că pregătirea rolului, pro
cesul construirii personajului ocupă
locul cel mai important în munca ta.
Parcă ar conta chiar mai mult decât
interpretarea personajului pe scenă.
Căutarea este mai vastă. Încerci
mereu, la orice nivel ai fi ajuns, să te
depăşeşti. De fiecare dată când treci
la un nou personaj înţelegi ce nu ţi-a
reuşit la personajul anterior. Cău
tarea aceasta e o purificare, chiar şi
atunci când personajul e malefic.
Atunci degajezi tot răul din tine, te
eliberezi.
Eşti actor de limbă maghiară în
România, aşadar ai un public fatal
mente limitat. Te-ai gândit vreo
dată să mergi să lucrezi în Ungaria?
Chiar în vara asta am lucrat, împre
ună cu Maia Morgenstern şi Zoltan
Octavian Butuc, alături de colegi
maghiari. Actorii de la Budapesta au

de locuri) e prea mare pentru un oraş
de cinci sute de mii de locuitori, din
tre care doar o sută de mii sunt de
naţionalitate maghiară. Dar, la spec
tacolele de tip studio, cum e Mizan
tropul, ar trebui să se ocupe cele o
sută de locuri. Nici asta nu se întâm
plă, însă. Nu ştiu de ce. Poate din
cauza sărăciei, poate din cauza tele
viziunii, ori din indiferenţă.
Atunci, care e satisfacţia profesio
nală, care e miza căutărilor?
Miza e lucrul cu tine şi cu colegii.
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aer, să citeşti o carte; există riscul să
intri în rutină. Nici vara nu sunt liber,
vacanta trecută am muncit continuu,
am ju c at la Budapesta.
Te-ai gândit vreodată să pleci de
tot?
Nu ştiu cum vor evolua lucrurile în
ţară. Nu aş pleca de bunăvoie, ci
numai dacă aş fi nevoit. Mă simt bine
aici şi cred că am ceva de spus, ceva
ce se poate exprima numai pri n
teatru.
liana Ornea
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[;le>glinzi paralele
O lume dispare, În indiferenta unora, Însoţită de nostalgia şi regretele altora, ochean Întors spre zba
terile sufletului derutat. Cine ar fi bănuit că piesa unui doctor rus, scrisă cu peste o sută de ani În urmă,
despre stăpânii uşuratici ai unei livezi de vişini, poate să pună atâtea Întrebări-capcană, căutarea
răspunsului la ele devenind o necesitate vitală pentru spaţiul teatrului universal? La Londra, lumea
care dispare Îşi merită soarta. La Timişoara, tăvălugul modernităţii distruge frumosul şi adevărul.
Oglinzi paralele plasate În inima spectacolului lumii...

A

In absenta
poez1e1, moartea
•

•
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Livada de vişi n i l a Teatru l N aţio n a l d i n Ti m i şoa ra
a începutul reprezentaţiei, preţ
de câteva minute, toate per
sonajele stau încremenite pe
scena cufundată în întuneric, mo
ţăind parcă, asemeni lui Lopahin,
care, în toiul nopţii, îşi aşteaptă ve
cinii să sosească de la gară. Cumva
terifiant, în tente de recviem, comen
tariul muzical al lui Ilie Stepan induce
insidios, progresiv sentimentul im
placabil al mortificării. De-abia după
ce - acceptăm această cheie de lec
tură, visul (coşmarul tăierii livezii)
poate să înceapă. Spectatorului i se
rezervă o perspectivă l i psită de
puseuri sentimentale, în timp ce
"
" stăpân ii livezii îl vor (re)trăi paroxis
tic o dată cu reîntoarcerea lor - vai,
pentru scurtă vreme - pe moşia
depozitară a atâtor amintiri. Pentru ei
focar al tuturor sensuri lor, livada
devine, pentru noi, o punte sedu
cătoare dinspre noi înspre noi înşine.
"
" Moşiereasa Ranevskaia, cu suita ei,
se întoarce de la Paris, iar " negus
torul " Lopahin ţine numaidecât să o
întâmpine. Există in nuce, în această
scenă expozitivă, premoniţia întregii
catastrofe care va urma, sunt adu
nate aici, parcă, toate semnele pre
vestitoare ale transferului de putere
şi de sens. Tn această ordine, superba
frivolitate a lui Liubov Andreevna ori
paralizanta imaturitate a lui Leonid
Andreevici - în fond, reprezentări ale
inconştienţei lor funciare - par nu
atât o simplă, şi explicabilă la urma
urmei, inadaptabilitate la o realitate
care nu-i defineşte deşi îi conţine lao
laltă cu ceilalţi, cât o imprescriptibilă
predestinare. Roşeaţa amurgului,
spune undeva Kundera, este fru
moasă prin promisiunea zorilor, pe

L
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care o conţine. Aici, crepusculul unei
lumi, milimetric disecate de Cehov şi
proiectate tridimensional de regi
zorul Sabin Popescu, nu mai vesteşte
nimic. Sau, poate, anunţă, sfâşietor
de trist, un viitor pentru alţi benefi
ciari. Până şi Lopahin, îmi place să
cred, nu se bucură pe deplin de
izbânda lui şi nu doar pentru că "are
un suflet delicat", dacă e să-i dăm
crezare lui Petea Trofimov. Tn specta
col nu se vede suficient de clar o
asemenea nuanţă; tot aşa, mi-aş fi
dorit un lermolai Alekseevici de-a
d reptul fascinat de Ranevska ia,
a meţit de şarmul ei până la rela
tivizarea i nflexibilului său pragma
tism. Nu m-ar fi surprins să-I vedem
retrocedându-i moşia doar pentru a
menti ne realitatea de acum. Dar
Lopahin e un simplu parvenit, nu are
sânge albastru şi îi lipseşte autentici
tatea gesturilor aristocratice. Ce se
degajă, însă, cu claritate de pe scenă
şi te învăluie ca un parfum discret şi
senzual este superioritatea până şi în
moarte a lumii lui Gaev şi a Ranevskăi.
Superioritatea vulnerabilităţii.
Singurul care animă spaţiul, acredi
tând iluzia posibilei racordări la viaţa
de odinioară (de altfel, unica legătură
palpabilă cu aceasta), este - întrucât
va paradoxal, pentru că apariţiile sale
hieratice sunt lipsite de orice urmă
de vitalitate - tocmai Firs. Dar aproa
pe nimeni nu mai e dispus să îl ia în
seamă. Simbol al vechii ordini (de
bonnes manieres), bătrânul lacheu
devine blazonul casei, spiritul livezii
care moare o dată cu el. Fracul, ges
turile anchi lozat�, vocea uscată,
traiectoriile de păpuşă mecanică
sunt ingrediente pe care Horia lo-
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nescu le foloseşte într-o compoziţie
plauzibilă, integrată firesc gândului
regizoral.
Liubov Andreevna şi Gaev parcurg în
tra n să u lti m u l viraj existenţial şi,
după gustul meu, ar fi trebuit să fie
mai atenţi cu Fi rs, să-i fie recu
noscători. Larisa Stase Mureşan joacă
ambiguitatea, nu se înţelege dacă îşi
doreşte cu adevărat să plece din nou
la Paris, dar cu siguranţă "îi este peste
poate" să accepte că moşia va în
chide ca într-un cavou tot trecutul
acela minunat. Conştientizăm, dim
preună cu eroina, că nu poate fi dele
gată una d i ntre facu ltăţile fu nda
mentale a le individului, aceea de a
visa.
Pentru noul proprietar, poezia livezii
nu înseamnă nimic. Cel mult, ea se
reduce la forma finită a bucăţii de
cherestea. Ranevskaia ar vrea să-I
poată înţelege pe pragmaticul Lo
pa h i n, dar l u mea pe care el o
reprezintă nu o atrage, nu o intere
sează n ici măcar documentar. De
aceea, lermolai Alekseevici e parali
zat în faţa ei, e anulat ca bărbat, îi
lipseşte pornirea erotică, pe care i-o
intuim la lectură, pentru această
"
"femeie vicioasă . Se lasă purtat, în
interpretarea oarecum liniară a lui
Damian Oancea, doar de gustul par
venirii pe care îl explicitează în forţă
în monologul de după întoarcerea de
la licitatie.
'
Gaev e un bon vivant incurabil. Ti sunt
străine disperările, chiar dacă per
spectiva u nei slujbe de funcţionar la
bancă, pentru 6 000 de ruble pe an,
nu e cea mai confortabilă. Tnfrânt în
licitarea livezii, el are tentaţia irepre
sibilă a gesturilor delicate, care îl

a bsolvă. De la oraş vine cu u n
pacheţel de sardele de Kerci, n u
n u m a i cu vestea pierderii moşiei;
Vladimir Jurăscu îl compune ataşant,
copilăros în obsesiva lui pasiune pen
tru biliard şi caramele, împrumutân
du-i o voioşie molipsitoare.
Pentru prima oară în spectacologia
ultimilor ani ne e dat să vedem un
Petea Trofimov copleşitor de uman
în naivităţile lui idealiste. El e chiar
convins de ceea ce spune, nu e un
demagog de duzină. Pavel Bartoş
mizează pe credibilitatea care face
din acest etern student un inocent
incompatibil cu conformismele u nei
vieţi meschine. Tn această "vreme a
negustorilor" ar putea deveni scep
ticul de serviciu al unei lumi în derivă,
fără să-i lipsească o doză conside
rabilă de vitalitate. Ne regăsim în
nevoia lui de a munci ori numai de a
vorbi despre muncă - şi înregistrăm
o izbândă certă a distribuţiei.
La antipod, Simeonov-Pişcik, ca orice
profitor măru nt, prinde val u l d i n
mers, adaptându-se instinctiv, i a r nu
din inteJ igenţă, noului context eco
nomic. Intre atitudinea lui si cea a
fraţilor scăpătaţi mă las sedus de cea
din urmă. Daniel Petrescu îngroaşă
din loc în loc conturul unui personaj,
altfel atent schitat.
·
Cu contrastul dat de u mbra re-

semnării pe chip - Ana Maria Co
jocaru (Varia), sau arborând o juve
nilă exaltare - Anca Jurchescu (Ania),
cele două fete ale moşieresei între
gesc un peisaj fermecător prin fru
museţea inutilă a unui modus vivendi
inaccesibil şi îndepărtat.
Aş remarca, de la o vreme, o îngri
jorătoare atenuare a forţei de joc în
registrul realismului psihologic. Acto
rii s-au dezobişnuit să mai întrupeze
personaje verosimile, mulţumindu-se
să fie " numere" într-un ansamblu.
Aproape nu mai ştiu să fie regi,
regine, chiar " nebuni ", ci doar pioni.
Tn montarea Naţionalului timişorean,
austeritatea în economia obiectelor
scenice e productivă şi serveşte
admirabil coerens�i întregului. Emil ia
Jivanov găseşte soluţia vizualizării
livezii. O livadă care a fost deja tăiată
şi se regăseşte în duşumeaua extinsă
până în sală, în pereţi, în grinzile de
lemn ale casei, împlinindu-şi noile
rosturi li psite defin itiv de poezia
mugurilor. O scenă emoţionantă, cu
adevărat mişcătoare, e cea în care,
pentru o clipă, pereţii masivi se dau
la o parte şi personajele privesc în
l u m ina crudă a d i m i neţii de pri
măvară livada înflorită. Noi n u o
vedem, o bănuim numai şi ne in undă
gândul că doar poezia, ca stare, mai
poate salva lumea. Implicit, livada.

Dinspre livadă nu vine spre noi decât
conturul voalat a ceea ce fiecare,
după propria sensibilitate, crede a fi
descoperit în sine la capătul acestui
drum iniţiatic.
Adrian Palcu

Implacabila
logică a istoriei
Livada de vişi n i l a Roya l N ati o n a l Th eatre d i n Lo n d ra
cenog rafia spectacolului e
creată de Maria Bjornson, care
a mărit spaţiul de joc al minus
culei săli Cottesloe, reducând si
. mai
mult numărul de locuri pentru spec
tatori - n-au rămas, pe cele trei părţi
ale spaţiului de joc, decât două-trei
rânduri de scaune pentru public, la
pa rter şi la balcon. Pintenul pe care
se joacă piesa este un dreptunghi de
lemn, încadrat de un alt dreptunghi
un pic mai înalt, pe care aleargă mai
mult servitorii, aducând si scotând
obiecte din scenă. Ca să l e îngăd uie
mişcarea, spectatorii din primul rând
trebuie să-şi tragă picioa rele sub
scaune... În peretele care "închide"
scena se află două nişe îmbrăcate în

S

La început a fost - probabil - un gimmick: fraţi i Redgrave, Va
nessa şi Cori n, în rolurile Ran evskăi şi al fratelui ei, Gaev. Există
un fai mos precedent: Trei surori cu cele trei surori Redgrave şi
cu fratele lor, Cor i n , în regia lui Robert Sturua.
lemn negru, între care e o uşă, iar
deasupra există o imensă dioramă în
care vedem, la înălţime, mult peste
nivelul scenei, livada de vişini, schim
bându-şi înfăţişarea din primăvară şi
până în toamnă, când Ranevskaia
pleacă înapoi la Paris - în noaptea
vinderii livezii, în august, copacii sunt
împodobiţi cu luminiţe, ca pomii de
Crăciun în mai toată Eu ropa ... În
spaţiul de joc se pătrunde nu numai
prin uşa de sub dioramă, ci prin încă
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alte trei uşi situate în spatele rân
durilor de spectatori, aşa încât puţinii
care au avut şansa să obţină bilet la
mult-solicitatul spectacol au într-a
devăr sentimentul că se află în odaia
copiilor, sau în salonul din conacul
Ranevskăi, sau pe câmp, printre per
sonajele piesei.
Montarea se bucură de un imens suc
ces si în curând va fi transferată în
uria Şa sală Olivier, cea mai mare din
tre sălile teatru lui. Profesionalismul
37
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actorilor englezi este mai presus de
orice îndoială, dar mă întreb ce se va
pierde - irecuperabil - din intimi
tatea aproape necuviincioasă cu pu
blicul pe care o instituie spectacolul
de la Cottesloe.
Precizia în detalii - regizorală şi sce
nografică deopotrivă - a montării de
la Londra e uluitoare, de la mobilier la
recuzită şi de la costume la obiceiurile
cotidiene ale conacului; derogările de
la adevărul etnografic sunt minime şi
fără nici o însemnătate.
Spectacolul este situat sub semnul
necruţării. Lumea care agonizează în
livada lui Cehov este o lume stupidă,
rea, dăunătoare, care îsi merită moar
tea şi de care nu trebuie să ne fie
deloc milă. Dacă a produs în trecut
valori, frumuseţe, acum ea a rămas
iremediabil sterilă; celebra livadă e
menţionată în Enciclopedie - asta e
prea de aju n s ... Acesta pare a fi
unghiul din care au văzut piesa
Trevor Nunn şi echipa lui.
Vanessa Redgrave e cu câţiva ani mai
în vârstă decât personajul. Marea
actriţă a transformat handicapul
într-un atu: ea joacă o Ranevskaia
care îmbătrâneşte urît, neglijându-se.
Când, la petrecere, apare cu floricele
albastre în păr, sau când, înainte de a
pleca înapoi la Paris, se fardează ca şi
cum n-ar urma să întreprindă o
călătorie de câteva zile, ca şi cum indi
vidul care se lasă acolo întreţinut de
ea ar întâmpina-o peste câteva clipe,
efectul e aproape grotesc. Nu e nimic
aristocratic în această Liubov An
dreevna, care vorbeşte, desigur, per
fect frantuzeste, dar e cu desăvârsire
lipsită de graţie. Şi e iremediabil 'lip
sită de minte. Trebuie văzută expresia
de stupoare revoltată, expresia
tâmpă cu care Vanessa Redgrave
ascultă de două ori explicaţiile lui
Lopahin despre cum ar putea fi sal
vată livada ... E indignată că i se ră
peşte timpul şi că e chinuită cu expli
caţii de neînţeles...
Ranevskaia Vanessei Redgrave e telu
rică şi, atunci când îşi mărturiseşte
păcatele, în actul al 1 1-lea, confe
siunea ei trebuie înţeleasă ca expri
mând perfect realitatea, fără nici un
element metaforic - e vorba de o
femeie căreia i-a plăcut dragostea
trupească şi nu i-a păsat prea mult
dacă amanţii ei erau de calitate sau
nu. Eroina Vanessei Redgrave este o
femeie falsă până în măduva oaselor.
Nu e artificială sau artificioasă, e falsă.
Până şi sentimentul durerii a devenit
la ea un joc, o poză. O vezi mângâind
obiectele din camera copiilor, de
plângându-şi fiul înecat, o auzi de
clarându-şi patetic sentimentele - şi

�
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totul e cu desăvârşire fals, totul nu e
decât poză teatrală de efect şi nimic
mai mult, cabotinaj curat.
E nevoie de un rafinament actoricesc
fenomenal pentru a-i strecura per
sonajului şi un strop de vulgaritate;
trebuie văzut gestul cu care, codo
şindu-i-o lui Lopahin pe Varia, Ra
nevskaia îşi uită palma pe genun
chiul acestuia ...
Nu e nevoie de mai puţin rafinament
actoricesc pentru ca un actor precum
Corin Redgrave, care este întruchi
parea farmecului scenic, să joace un
Gaev cu desăvârşire lipsit de şarm.
Leonid Andreevici nu e, în inter
pretarea actorului, decât un id iot
bătrân, limbut, ridicol, resemnat să
fie mereu pus la punct şi rugat, destul
de brutal, să tacă din gură. Nici măcar
gluma, repetată întruna, cu loviturile
de biliard nu are pic de haz, ci e mai
mult un mod de a ieşi - chipu rile, ele
gant, bombănind o frază stereotipă 
din situaţii delicate.
Ania (Charlotte Emmerson) e ilus
trarea proverbu l u i potrivit căruia
aşchia nu sare departe de trunchi. E
proastă ca maică-sa şi ca unchiul ei.
Ad m i raţia necond iţionată pentru
Ranevskaia, ca şi cea, tot necondi
ţionată, faţă de Trofimov provine din
nepricepere, nu din dragoste şi nici
din ingenuitate.
Fără a fi profund înnoitoare, viziunea
regizora lă e nemi loasă şi faţă de
Lopahin (Roger Allam); acesta o ado
ră pe Ranevskaia şi încearcă disperat
să-i satisfacă rugămintea de a se în
sura cu Varia, care nu-l atrage deloc;
sinistra lui explicaţie cu aceasta din
urmă, în ultimul act, este construită
pe efortul fizic deznădăjduit al per
sonajului de a se pune, cum scrie la
carte, într-un genunchi ca să-i ceară
Variei mâna; actorul se flagelează pe
sine însuşi încercând să se prelingă
de pe fotol i u pe podea, dar se
dovedeşte absolut incapabil să-şi
impună efectuarea acestei mişcări ...
Faţă de nici unul di ntre personaje
spectacolul nu vădeşte milă, nici faţă
de jucăuş-cinica Charlotta lvanovna
(ad m i rabila Suzanne Bertish), nici
faţă de lamentabilul Epihodov (Ri
chard Henders), nici faţă de Firs, care
nu e decât un idiot senil, satisfăcut cu
condiţia de sclav - regizorul îi acordă
numai, generos, şansa unui atac de
inimă înainte de a muri de inanitie în
conacul unde a fost uitat si încu'iat la
'
plecarea stăpâni lor.
Punctul în care, neaşteptat, dar logic,
spectacolul se reech ili brează, su
gerând o anumită acceptare a con
diţiei umane, o anumită împăcare cu
realitatea inacceptabilă a vieţii este
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Trofimov. După ce, timp de peste 30
de ani, am văzut, unul după altul,
numai Trofimovi care nu mai oste
neau să-şi bată joc de ei înşişi şi de
ideologia lor, în spectacolul lui Trevor
Nunn am văzut din nou un Trofimov
- excelent jucat de Ben Miles - care
nu e ridicol în credinţele şi convin
gerile lui. Se spune în text că arată ca
un vagabond - şi aşa şi arată ... E exal
tat şi lucid în acelaşi timp, stângaci şi
plin de încredere în sine însuşi, şi are
un acut sentiment al dreptăţii ...
Fraza-cheie a rolului - şi a specta
colul ui, îndrăznesc să afirm - este o
frază a cărei existentă în text nu m-a
'
frapat odinioa ră. Trofimov îi sem
nalează Aniei că în fiecare copac din
livadă se află un suflet de rob şi că
strămoşii ei i-au exploatat şi chinuit
pe toţi aceşti robi. Tn anul 2000, după
ce, în mai puţin de 15 ani, lumea s-a
schimbat cu totul, şi având istoria
prăbuşirii Imperiului Britanic în moş
tenirea ta culturală, simţi piesa lui
Cehov despre sfârşitul Imperiului Rus
altfel decât, cu doar câtiva ani în
urmă, în tările pe atunci socialiste ...
Tşi face oare Trevor Nunn iluzii asu pra
viitorului pe care îl proroceşte Trofi
mov? Nu, câtuşi de puţin. " Rămas
bun, viată veche !", exclamă Ania în
final, mai curând tristă decât entuzi
a stă. "Te sal ut, viaţă nouă !. .. ", o
corectează Trofimov, la obiect, fără
nici un strop de entuziasm. Nu, lu
mea nouă nu va fi mai bună decât
cea care moare acum, ea va fi altfel,
dar la fel de rău întocmită ...
Tn actul al l i-lea al piesei există o indicaţie a lui Cehov cu care nu ştiu să se
fi descurcat vreodată până la capăt
vreun regizor - sunetul îndepărtat, ca
venit din cer, sunetul de coardă care
plesneşte, sunetul care moare trist...
Nici în recentul spectacol londonez
nu s-a găsit pentru acest sunet miste
�ios şi simbolic o soluţie memorabilă.
In schimb, personalitatea trecătoru
lui uşor pilit care se interesează de
drumul către gară, care declamă ceva
foarte teatral şi care cere bani este
precizată în spectacolul lui Trevor
Nunn fără ambiguitate: trecătorul e
ag resiv şi primejdios, şi un vânt de
CEKA-NKVD-KGB suflă rece prin
scenă la trecerea pe acolo a necunos
cutu lui nitel băut...
Tn locul unei lumi care moare pentru
că trebuie să moară va veni o altă
lume, care şi ea va muri pentru că şi
ea va trebui cândva să moară.
Aceasta e implacabila logică a isto
riei, pe care o Ranevskaia şi un Gaev
nu o pot pricepe...
Gheorghe Miletineanu

•

•

•

Mesterul
�

u mulţi ani în urmă, l-am întâl
nit în pivn iţa actualei Să l i
" Majestic ", unde fu ncţiona
"Teatrul nostru ", o mână de om,
potrivind lumi na la u n spectacol
făcut de Şahighian. Ti spuneau toţi
" Mestere" si fusese adus de la Teatrul
" Lig a cultu rală ", unde se remarcase
în 1 936 luminând actorii "într-o
poiană de la Vălenii de Munte" . Mi-a
spus odată (şi am toate motivele să-I
cred): "Tatăl meu a fost cizmar la
Teatrul Naţional, aşa că eu am băut
apă d i n teatru de când m-a m
născut".
Avar, a strâns din cutiuţele cu talent
ale lui Ion Sava, Victor Ion Popa,

C

Marietta Sadova, Liviu Ci ulei (de fapt,
de la toţi) pensulele cu care ani în şir
a tot tras dâre de lumină pe fundalul
negru al "cutiei" . Tony Gheorghiu i-a
deznodat beteala strălucitoare cu
care îşi împodobea scena şi i-a orga
nizat-o în spaţii de alb-negru, dăruin
du-i toate culorii� şi ştiinţa luminării
unui decor.
Cheltuitor, şi-a pus talentul şi fan
tezia în toate spectacolele la care a
colaborat, fie că s-au făcut în săli mari
sau mici, ori în nopţi cu lună plină, în
grădini.
Vedetă, cronicarii au scris despre el ia
fiecare spectacol ca despre interpre
tul principal, iar străinii profesionişti

I-au trecut pe acest " poet al luminii"
în rândul maeştri lor cu epoleţi de va
loare europeană.
Conservator, I-au tras de mânecă,
gata să i-o rupă, destui, ca să se mute
pe alte scene. A ră mas până la
sfârşitul carierei la Teatrul Mic. Aflând
că intentionez să scriu câteva rânduri
despre e l, mi-a spus emoţionat că "e
bine că, din când în când, cineva îşi
mai aduce aminte şi de cei pe care
publicul nu-i vede, dar îi simte. Şi asta
este marea noastră mulţumire" .
Titi Constantinescu este o fă râmă din
teatrul românesc.
Constantin Dinescu

unui artist

Maestrul Reus

"
"Şi când toate astea nu vor mai exista, ce va fi în locul lor? (Eugen Ionescu)
egizor cu un talent pedagogic nemaipomenit. Obsedat de poezia lui
Ion Barbu, Holderlin, obsedat de viaţă, de munca actorului - actor fiind.
Regizorul se impl ica, de fiecare dată, până la epu izare; minuţios în
urmărirea detaliului, devenea diabolic atunci când lucra la "facerile", "zidirile"
l u i, care erau viaţă-existenţă-ardere. Emil Reus era un împătimit de
Dostoievski, un psiholog nemaipomenit, un riguros, dar şi un " spurcat la
gură", un " geambaş de actori ", cum îi plăcea să-şi spună. " Am ucenicit în
preajma doamnei Marietta Sadova, am fost «ţuţărul» marelui Ţuţea! " - zicea,
atunci când lucrurile mergeau bine la repetiţie şi - spun eu - merita transpi
raţia, pentru că deveneam cu toţii, pe rând, "George bun ", " Mihai bun ", " Ucu
bun ", "Tăticu, te-am făcut om! " .
Sigur, mai erau şi momente când "catharsis-ul trecea pe lângă noi " (vorba
unui coleg) şi " nu ne atingea " - şi atunci deveneam brusc " inculţi ", "agramaţi ",
"
"
"Asta la Ciacova, nu la Reus! . " La -ul lui Reus devenise proverbial şi, dacă
nu-l luai ... nu te spăla toată Bârzava, Timişul, Bega şi nici măcar Dunărea, de la
Baziaş până la vărsare. " Meşterul " a rămas pentru mine "Omul în sandale",
"
"Omul descheiat la cămaşă . Am avut bucuria să joc în Pădurea împietrită în
regia lui, să văd un grandios spectacol Brecht - Arturo Ui -, montat la
Timişioara şi care ar fi putut rămâne în arhiva teatrului drept lecţie pentru
tinerii, mereu tinerii actori.
Demn de " Promoţia de aur" a I.A.T.C., din care a şi făcut parte, actor, pedagog,
regizor, personalitate complexă - după atâta zidire -, a trecut spre odihnă.
Binemeritată şi veşnică recunoştinţă, Meştere!

R

George Drăg ulescu, actor
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La penitenciar,
a începutul secolului, Caragiale,
geniul dramaturgiei, îşi închide
berăria Gambrinus şi se hotă
răşte să părăsească ţara. E dezgustat
până la saţietate de proşti, aflaţi la dis
creţie în jurul lui şi care-I şicanează fără
răgaz. " Nu mai pot trăi aici", spune el
cu multă durere. Şi se exilează la Berlin.
Acum, la început de veac şi de mileniu,
situaţia dramaturgilor români e la fel
de rea, dacă nu aproape catastrofală.
Piesa românească e pe cale de dis
pariţie. Ca şi specia dramaturgilor,
marginalizată şi împinsă spre pieire.
Mulţi dintre cei ce ne-au dăruit opere
de valoare şi şi-au mutat viaţa în pagi
na de manuscris, cu sacrificiu doar de
ei ştiut, au trecut pe celălalt tărâm; cei
rămaşi bat în retragere, sunt îngrădiţi
precum chiaburii pe vremuri şi se
ascund ca în faţa unei molime. De alt
fel, regizori importanţi declară cu voce
tare că nu există dramaturgie româ
nească. Criticii nu o observă decât în
treacăt sau o înconjoară cu solemni
tate funebră. Valentin Silvestru, care
apăra cu înţelepciune creaţia româ
nească şi o încuraja, a plecat şi el în
lumea umbrelor. Avem azi festivaluri
naţionale de dramaturgie contempo
rană, gale ale Naţionalelor, fără piese
româneşti! Se fac adaptări de către
regizori prestigioşi, care n u-şi dau
seama de ridicolul făcăturii lor. Ei în
torc spatele dramaturgiei naţionale.

Dramaturgul român, care a izbutit
opere de valoare în vremea dictaturii,
cenzurii şi "vizionărilor" crunte, e mar
ginalizat, împins în lada de gunoi a
istoriei. Acum, în statul de drept, în de
mocraţie - atâta câtă e! -, acum, când
lumea aclamă drepturile fundamen
tale ale omului nedramaturg! E posibil
c� la Gala Naţionalelor să fie doar o pie
să românească, şi aceea adusă de
Teatrul Naţional din Chişinău? lată că e!
Nu mai există dialog între scriitor şi
teatre. Nici măcar urmă de respect.
Dacă trimiţi o piesă fără să fi discutat
înainte cu directorul sau cu secretarul
literar, nu ţi se spune nici măcar că au
primit-o! Nici o vorbă. Tăcere! Stai cu ei
la masă, te înţelegi, trimiţi apoi piesa;
rezultatul e acelaşi: nu-ţi răspunde
nimeni nimic. Te întâlneşti cu cei în
cauză pe urmă, la un spectacol, la un
festival, vin spre tine ca vechi şi buni
prieteni, ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. lndiferenţa e sublimă. Bună,
proastă, piesa trimisă unui teatru ar
trebui să primească un răspuns, ori
care ar fi el. Speranţe inutile... Uşile
teatrelor sunt bine zăvorîte. Le poţi
descuia cu bani, cu o sponsorizare
bună şi piesa ţi se joacă, chiar dacă e o
prostie, un rebut literar. Ministerul
Culturii e mort pentru dramaturgia
românească: nu sunt bani!
Ce au de făcut dramaturgii noştri? Nu
se pot exila. Şi exilul se a probă greu de

L

N um e

birjar!

către cei din Vest, numai după " lupte
seculare". Eu am găsit o soluţie! O
împărtăşesc şi altora. Voi reveni pe
scene cu mari onoruri, cu surle şi trâm
bite. Cum? Voi comite o infractiune
penală, voi fi judecat, condamnat. La
puşcărie voi începe o viaţă nouă, lip
sită de griji; acolo vin actori, pictori,
sociologi, cântăreţi de muzică uşoară,
să facă viaţa criminalilor, jefuitorilor şi
violatorilor mai usoară, mai frumoasă;
nu ai de plătit lu m ină, gaz, apă, chirie!
Mai mult: chiar deţinuţii scriu sau joacă
piese de teatru, deschid expoziţii de
artă ... Întemniţaţii sunt mai bine îngri
jiţi, ocrotiţi şi ajutaţi decât cei ce au tru
dit cinstit o viaţă întreagă şi care
trăiesc sub pragul sărăciei; unii locu
iesc în bordeie şi peşteri, se hrănesc cu
carne de pisici sau câini morţi, în
vreme ce deţinuţii nu pot vedea emisi
unile TV c;lecât... color! Eu voi scrie în
penitenciar piese, mă vor descoperi
regizorii care vin acolo şi mă vor lansa
cu pompă - că dă bine şi pentru Vest 
pe scene, arătând ce umană, ce lumi
noasă e societatea noastră. lată, dar,
şansa mea de a mă relansa în dra
maturgie. Singura care mi-a mai
rămas. Nu pot s-o las să-mi scape. Care
va să zică, mă sui degrabă într-o birjă şi
comand:
- La penitenciar, birjar!
Viorel Cacoveanu
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Se mnătura.
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��ri secunde

publicul
stadioanelor"
"Nu-mi place

- d e vo rbă c u M i h a i O rovea n u , d i rector
exec utiv al fu n d a ţ i e i A rtexpo şi d i recto r
a l Ofi c i u l u i N a ţ i o n a l pentru Doc u m e nta re
ş i Expoziţi i d e A rtă -

Domnule Mihai Oroveanu, mergeţi
cu o anumită regularitate la teatru
sau doar la spectacolele care vă in
teresează ?
De obicei merg la piesele care mă in
teresează. Tn acelaşi timp sunt şi un
"
"infractor pentru că pătrund foarte
des la repetiţii, aici, în Teatrul Naţional
(Artexpo se află în incinta Teatrului
Naţional n.n.), unde stau într-un col
ţişor şi urmăresc câte un sfert de repe
tiţie, pentru că mai mult nu am timp.
Pe vremea când era aici Andrei Şerban,
mergeam mult mai des la repetiţii.
Marea " iluminare" am avut-o când
eram student, prin '68, şi am asistat la
spectacolul lui Şerban cu Ubu Rege.
Acum îmi place, de exemplu, teatrul
lui lureş, teatrul acesta mic de pe Calea
Victoriei (Teatrul Act - n.n.). De altfel,
Marcel lures este unul dintre actorii
mei preferaţi şi urmăresc tot ce face el
în teatru. Am fost la foarte multe spec
tacole, merg şi în provincie ...
-

cu ochi critic afişele şi reclamele la
spectacolele de teatru. Cum vi se par ?
Una din marile mele frustrări este că
nu mai am timp să fac fotografie de
teatru. Acum văd că se fac la specta
cole fotografii de reclamă, care nu au
spontaneitate; sunt "făcături" şi lucrul
acesta se simte. Cât despre afişe, ele
sunt foarte diferite, asta şi pentru că
nu toţi autorii au conştiinţa impactu
lui grafic, dar şi pentru că este costi
sitor să tipăreşti un afiş în ziua de azi.
Tn fapt, un afiş trebuie să aibă o expre
sie grafică de o calitate artistică egală
cu întâmplarea de pe scenă. La Teatrul
Naţional, de pildă, anunţurile pentru
spectacole arată destul de mizer, dar
au fost şi momente când acestea au
fost mai pregnante, mai căutate.

Credeţi în separarea aceasta, teatru
din provincie şi teatru din Bucureşti ?
Depinde de cine face spectacolul. Ţin
minte că pe vremea când eram stu
dent fugeam la Piatra Neamţ, să văd
spectacolele lui Andrei Şerban, de
acolo, la Cluj, la Turda, pentru specta
colele lui Aureliu Manea, cu toate că
era foarte greu atunci. M i-aduc
aminte că făceam blatul la tren, dar
aj u ngeam la spectacole. Sunt un
îndrăgostit de teatru.

De la afişe la experimentul în teatru
Acum vreo şase ani, am avut prilejul
să-i iau un interviu lui Peter Brook la
Avignon, u nde am avut parte de
nişte spectacole absolut extraordi
nare. Nu se întâmplă de multe ori în
viaţă să ai asemenea ocazie. Mi-am
compus o întrebare foarte compli
cată despre I ntegrala Shakespeare,
pentru că se juca atunci Furtuna într-o
carieră de piatră. Actorii erau şi me
canici de scenă, era o familie foarte
unită, îşi coseau singuri costumele, se
ajutau între ei. Erau oameni de toate
naţionalităţile şi culorile; japonezi,
africani, nordici. Peste toţi trona, cu
u n firesc şi cu u n aer atât de simplu şi
participativ la toate micile meschi
nării ale acestei întâmplări, Peter
Brook. La întrebarea mea complicată,
Brook s-a uitat indulgent la mine şi
mi-a zis că altul este mesajul pe care
vrea să ni-l transmită: " Părăsiţi clă
direa aia oribilă şi ieşiţi în stradă ".

Presupun că un îndrăgostit de tea
tru, de formaţie fotograf, urmăreşte

Presupun că se referea la clădirea
Teatrului Naţional din Bucureşti, pe

•.•
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care a vizitat-o atunci când a venit
în România
Era absolut evident că n u-i plăcuse
Teatrul Naţional şi ne-a transmis să
jucăm în poieniţe, în parcu ri, să
jucăm pe stradă, dar nu în clădirea
asta oribilă, cu tot acel angrenaj ad
ministrativ care pe el îl şocase. Asta
nu însemna că numai teatrul din Bu
cureşti îl şocase pe Brook, ci şi Opera
Bastille de la Paris, cu structura sa cu
sute de angajaţi. E foarte limpede că
ideile lui Brook sunt pentru un alt
gen de teatru, mult mai popular,
mult mai direct, mai simplu. Asta nu
înseamnă că nu îmi plac şi montările
fastuoase, care au hazul lor: Andrei
Serban a avut o astfel de montare la
Teatrul National, ca să nu mai vor
besc de ce i de la Craiova, de Pur
cărete...
•••

Aceştia sunt regizorii dumneavoas
tră preferaţi ?
Avem nişte regizori care mie îmi plac
foarte mult, cu personalităţile lor di
ferite, de la Purcărete până la To
cilescu, de la Tom pa Gabor până la
Măniuţiu.
Vi se pare că publicul românesc este
cu adevărat racordat la ceea ce se
întâmplă în teatru la ora actuală ?
Din nefericire, există la noi un fel de
neadecvare, cauzată de unele medii
culturale ca re n u prea mai sunt
atente la ceea ce se întâmplă în lu
mea teatrului. Teatrele nu duc lipsă
de public, dar se simte necesitatea
unei participări mai punctuale a pre
sei la spectacole; nu consider sufi
cientă o singură cronică. Mi-ar plăcea
să pot să particip la o discuţie în toate
jurnalele, să fie avanpremiere care să
aibă un reflex imediat în presă, ca în
străinătate. Ca peste tot, şi în cultură
există un "comando" care participă
41
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ri secunde
activ, dar diferenţa între publicul larg
şi acest "comando" este puţin prea
mare. Este o d iferentă de calitate, de
disponibilitate de în'ţelegere a feno
menului. Mass-med ia ar putea să
facă ceva mai mult pentru teatru.
Aici vă referiţi şi la înregistrarea pe
bandă magnetică a spectacolelor
de teatru ?
Nevoia este evidentă, pentru toate
aspectele, inclusiv pentru scene
grafie. Eu simt nevoia unei expoziţii
de scenog rafie pentru că sunt spec
tacole care se joacă de puţine ori, dar
la care au lucrat scenografi foarte
buni şi care se pierd. Cred că ar trebui
să se revină la o bienală de scene
grafie făcută inteligent şi nu doa r
ocazional, pentru că tot ce duce de la
schiţă la produsul finit merită să fie
expus. Travaliul de atelier are aspecte
extraordinare; îmi aduc aminte de
schiţele lui Bortnovski, care erau în
fapt mici bijuterii grafice. E păcat că
lucrurile acestea sunt atât de pasage
re si nu rămân în constiinta unei ar
hive de artă. Teatrul este o artă efe
meră, a re o secvenţă de timp în care
se joacă, produce un impact şi după
aceea dispare.
Şi cum este mai bine: să-i respectăm
caracterul efemer sau să l uptăm
contra lui ?
Măcar în scopuri documentare şi di
dactice, spectacolele ar trebui păstra
te. Mi se pare anormal să nu existe o
arhivă. Încercând să facem o retro
spectivă a marilor noştri scenografi,
am căutat documente şi, spre surprin
derea mea, am descoperit că mai
există foarte puţine fotografii, docu
mente, cronici. Multe s-au pierdut.
Deocamdată nu am nici timp, nici bani
şi nici oameni preocupaţi de aşa ceva,
pentru că este vorba despre o muncă

de cercetare care cere mu lt efort,
multă dedicare. Este un efort, e ade
vărat, dar e un efort care trebuie făcut
la un moment dat, măcar selectiv.
Revenind la spectatorul de teatru
Mihai Oroveanu, ce fel de spectator
sunteti dumneavoastră, cum vă ma
nifestaţi ?
Nu-mi place publicul stadioanelor,
publicul de arenă şi nici cinismul unui
c�c roman în sala de teatru nu mi se
pare corect. M-a surprins să văd astfel
de reactii la Fenice, de mult, si am
fost foarte uimit. (Râde.) Se protesta
chiar în timpul ariei unui tenor, la
câteva falsete. Am auzit chiar un:
"
"Manca la voce! . În teatru, însă, este
o anumită stare la care eu particip,
mă las purtat într-un mod chiar
infantil, pentru că îmi place atmo
sfera. Sunt mai degrabă indu lgent ca
spectator. Şi cred că noi, românii,
suntem un public mai degrabă gen
til. Acum, sigur, intervine şi rolul pre
sei şi prestigiul cronica rului de teatru,
care la noi diferă de ceea ce se întâm
plă în străinătate. Aici, în general,
oamenii sunt strict constatativi, cu
foarte puţine adjective. În alte părţi,
şi chiar la noi, cu ceva vreme în urmă,
o cronică făcută cu haz şi cu bun-gust
putea' să dă râme un spectacol. Nu e
nimic anormal ca lucrurile să se pe
treacă aşa, dar eu prefer mijloace mai
urbane decât manifestări de public
de fotbal.
Există spectacole la care v-aţi dus
de mai mult de două ori?
Da, dar puţine. Mi-a plăcut prestaţia
lui Horatiu Mălăele în rolul dublu din
piesa lu( Goldoni pusă de Vlad Mugur
(Doi gemeni veneţieni, Teatrui " Not
tara "). Am fost de mai multe ori, pen
tru că la unii actori există o variaţie în
joc şi îmi place să o urmăresc. L-am

Notiuni uzate
�

upă 1 990, au fost expulzate din
limba română o seamă de
noţiuni, onorabile până atunci.
De pildă, cine s-ar mai încumeta să
vorbească despre mesajul unui spec
tacol sau despre teatrul de amatori

D

�
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fără teama că va fi luat peste picior?
Am fost prezentă, acum câtva timp,
la Festiva l u l formaţiilor de teatru
neprofesioniste din armată, desfăşu
rat la Craiova şi ajuns la ediţia a X-a.
Manifestare culturală organizată cu
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remarcat pe Mălăele şi în calitatea lui
de regizor şi se vede că, în cazul lui,
ceea ce face este rezultatul unei în
delungi experienţe, al unei disponi
bilităţi foarte energice şi vivace. El are
şi bunul-gust de a-şi cunoaşte foarte
bine registrul în care poate să se
mişte. Pe Mălăele nu îl poţi folosi la
orice. Are o disponibilitate foarte pre
cisă şi inteligentă. Cred că sunt oa
meni care au construit un teatru în
treg în j u rul personalităţii lor şi lucrul
acesta mi se pare pozitiv, pentru că
asigură un fel de alternativă. Când
personalitatea este puternică, mar
chează trupa. Pentru mine, Harag era
un exem plu de asemenea d i rijor.
Cum este şi Pintilie. Este foarte g reu
pentru astfel de oameni să lucreze cu
trupe diferite şi să se schimbe de la
un spectacol la altul. Ei sunt într-un
fel preitizibili, dar previzibili în sensul
bun al cuvântului, pentru că rămân
într-o zonă de bun-gust şi de su rpriză
adevărată.
Ca organizator de expoziţii, aveţi
vreun proiect pe termen scurt?
Mi-ar plăcea să găzduiesc expoziţii în
care să se insereze şi mici spectacole
de teatru. Astfel de lucruri se întâm
plă în arta contemporană; mai des în
alte părţi decât aici. Am avut şi noi
astfel de expoziţii, ca " Experiment" şi
alte expoziţii personale cu zone de
happen ing. Este deschisă acum o
expoziţie importantă a lui George
Apostu, dar foarte puţină lume ştie
că Apostu a făcut decor de teatru şi
că a acceptat, cam prin anii '80, ca
lucrările lui să fie prezentate pe o
scenă din Canada, la o piesă a l u i
Astaloş. Către lucruri d e genul acesta
ne putem înd repta şi noi.
Miruna Berescu
ianuarie 2001

grijă, gazde politicoase (de o amabi
litate aparte a fost colonelu l Eca
terina Oreviceanu, directoarea Cer
cului Militar din Craiova şi a festivalu
lui). Spectacole au fost de toate
felurile, de la cele reuşite şi până la
elucu braţii ale unor regizori care au
profitat de buna-cred inţă a unor
oameni mai puţin fa miliarizaţi cu
" modernismul" în artă. Este lăudabil
faptul că mai toate Cercurile militare,
făcând faţă sărăciei, au reuşit să

angajeze pentru îndrumarea tru
pelor regizori profesionişti ori actori.
Totuşi, o mai atentă selectare a aces
tora se dovedeşte necesară. Am
putut vedea reprezentaţii de ţinută,
realizate după toate regu lile a rtei:
Repetabila scenă a balconului de
Dumitru Solomon, reg ia: It. col.
Constantin Ştefănescu (Teatrul Tine
mar din Mangalia), ln căutarea sen
sului pierdut de Ion Băieşu, regia:
Mihai Lungeanu (Cercul Militar din
Caracal), Galeria condamnaţilor de
N . Goga, reg ia: Viorica Geantă
Chelbea (Cercul Militar din Braşov) creaţii ce mă fac să cred că teatrul de
amatori nu şi-a găsit sfârşitul o dată
cu evenimentele din '89, că el poate
constitui pentru mulţi o îndeletnicire
aducătoare de satisfacţii, iar pentru
unii, posibilitatea de a avea un prim
contact cu arta scenică (teatrele de
amatori - militare sau civile - îşi con
tinuă activitatea în primul rând în
oraşele fără instituţii profesioniste:

Caracal, Mangalia, Vatra Dornei,
Lugoj, Făgăraş etc.).
Ar mai fi de remarcat faptul că, în
cadrul manifestării de la Craiova, la
mare ci nste s-a aflat dramaturgia
românească: din cele zece producţii
prezentate, în şase suportul au fost
piesele autohtone, patru aparţinând
unor autori contemporani (Dumitru
Solomon, Ion Băieşu, N. Goga, Petra
Zurba). De altfel, în fruntea " plutonu
lui" au fost asezate - datorită
voturilor juriului; dar şi aplauzelor
publicului - Repetabila scenă a bal
conului şi In căutarea sensului pier
dut.
Importantă mi se pare a fi dăruirea şi
mai ales tenacitatea cu care aceste
trupe d� artişti amatori continuă să
lucreze. In timp, cu siguranţă, ei vor
reda întreaga onorabilitate cuvântu
lui "amator", care, în fond, înseamnă
" iubitor de . . . "
Marinela Ţepuş

O scoală
pentru spectatori
�

acă nu am şti că românul s-a
născut poet, am putea fi ten
taţi să credem că s-a născut
francofon. Semnul cel mai pregnant
al acestei calităţi pare a fi interesul
din ce în ce mai larg pe care limba lui
Voltaire, ca şi întrebuinţarea ei sce
nică, îl stârneşte în rândul tinerei şi
foarte tinerei generaţii.

D

Aşa că s-a găsit un " copil mai mare",
care să le întreţină copiilor şi adoles
cenţilor visul francofoniei. Se n u
meşte PapaDidi, alias Florin Didilescu,
şi a pus pe picioare, la Arad, un festi
val internaţional de teatru dedicat
trupelor şcolare.
Prezenţă hors concours, trupa Ami
fran din Arad a fost revelaţia festiva-

lului. Spectacolul lor cu Tom Jones
după Fielding a fost singura montare
care a ţinut în sală cinci-şase sute de
tineri. Mulţi profesionişti care cred că
fac comedie, deşi au cam pierdut
ingen uitatea harului comic, ar fi
putut lua lecţii. .. Au mai convins
trupa celor de la Liceul francez din
Viena, precum şi francezii din Saint
Jean de Monts. Juriul internaţional,
ale cărui criterii au vizat deopotrivă
calitatea limbii vorbite pe scenă şi
virtuţile a rtistice, a d istribuit dis
tincţiile după cum urmează: Marele
Premiu - Vivre ses vies, Liceui "Mihai
Eminescu " din Baia Mare, Premiul ! le perroquet de Charles Qui nt,
Liceul " Mihai Eminescu" din Cluj,
Premiul 11 - l'Epouvantail, Colegiul
Naţional " Andrei M u reşa n u " din
Bistriţa, Premiul III - les Precieuses
Ridicules, Grupul Şcolar Industrial
Tehnoton din laşi. Cu premii sau fără
premii, aceşti tineri francofoni vor
păstra în ei, o viaţă întreagă, poate,
"
" microbul a rtei teatra le. Şi vor
deveni, cu siguranţă, într-un futur
proche, buni spectatori de teatru.
Adrian Palcu
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De ce merge dracu la teatrU
Ca în orice redacţie, şi la noi se vorbeşte mult. Vrute şi nevrute,
despre spectacole, despre oameni, despre cărţi, despre viaţă.
Uneori înregistrăm aceste discuţii şi le publicăm - după o
minimă prelucrare - sub adăpostul anonimatului, în speranţa
că expresia directă, sinceră, completează, fără a accidenta
i reparabil, lustru i elaborat din articolele "serioase".
- Spuneţi-mi, câţi au citit textul inte
gral al marilor cărţi lliada, Odiseea
sau Divina Comedie? Pot să mai dau
câteva exemple de opere mari, de
bază, ale culturii u niversale pe care,
de fapt, nimeni nu le citeşte.
- Eu, în orice caz, nu! Recunosc!
- Aflăm despre ele din diverse rezumate, studii critice, din felu l cum
ne-a u explicat alţii în ce constă
măreţia lor.. .
- Din citate ...
- Aflăm care sunt miturile întemeietoare şi nu le mai citim.
- Eu făceam literatură universală cu
Vianu şi el povestea ·�:�tât de intere
sant despre literatura1u n iversală ...
- Tncât nu te mai oboseai să citeşti!
- Nu, dimpotrivă, îţi trezea curiozitatea să pui mâna pe carte. Avea
nişte " idei fixe" : Homer, Goethe,
Dante, Shakespeare. Pe ei îi consi
dera stâlpii literaturii universale. Tţi
trezea interesul! Citeai măcar jumă
tate din Infernul lui Dante; sigur, unii
nu citeau deloc şi spuneau numai
prostii, dar...
- Treceai pe acolo, respirai aerul de
acolo!
- Da, exact. Goethe nu este un scri
itor foarte simpatic, dacă te intere
sează doar subiectu l . Din Homer
probabil că unii au citit primele ver
suri, dar nu s-a prea citit întreaga
lliadă sau Odisee.
- Nu, dar accesul la ele era favorizat
de traduceri în proză, repovestiri...
- Şi dacă acceptăm că pentru marile
poeme ale a ntichităţii e legitimă
această prelucrare, de ce suntem atât
de retractili când este vorba · de
d ramă? De ce ne jenează când cineva
intervine, cu mâinile sau cu picioare
le, în Cehov sau Shakespeare?
- Păi, una-i u na şi alta-i alta.
- Cine ar vrea să-I popularizeze pe
Cehov, ar putea scrie nişte poveşti
după piesele lui. Pe mine m-ar fi ten
tat ideea. Ar fi foarte interesant, dar
să povestească piesele lui Cehov şi
nu propriile obsesii.
- Şi în poveştile tale ai omorî-o la
sfârşit pe Ranevskaia?

�
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- Nu, s-ar termina ca la Cehov. Dar cu
cuvintele mele, la fel cum regizorul îl
povesteşte cu mijloacele sale.
- Sunt situaţii când regizorul traduce
opera literară cu har, cu talent; alteori
o comentează, producând prin spec
tacol o critică a operei dramatice,
ceea ce eu consider a nu fi întru totul
legitim.
- De ce?
- Pardon că mă bag aşa de brusc, dar
cred că, înainte de a o comenta, ar fi
onest din partea lui să expună opera
în datele ei esenţiale, iar după aia
n-are decât să o comenteze cum
vrea. Se presupune însă că eu trebuie
să iau cu noştinţă simultan şi de
opera ca atare, şi de comentariul lui.
Ceea ce nu pot să fac citind în sală
textul! Şi nici nu se poate pleca de la
premisa că eu am venit la teatru cu o
lectură proaspătă a textului.
- Eu nu înţeleg despre ce comentariu
vorbiţi.
- Victor Ioan Frunză, în Visul unei
nopţi de vară, producea un comen
tariu critic la adresa acestei piese. El
nu era întru totul satisfăcut de Visul...,
a mai luat de colo, de dincoace...
- Din Marchizul de Sade...
- Hausvater, în Magister Machiavell i, producea o lectură critică a tex
tului, chiar mai manifestă.
- O făcea şi în Livada de vişini de la
laşi.
- O făcea, dar acolo era mult mai
bine.
- Noi nu discutăm acum cât de bine
sau cât de rău, ci constatăm că el nu-l
descoperea pe Cehov, ci îl acoperea
cu comentarii personale.
- Povestea este în fel u l u rmător:
când iau o carte despre Rebreanu,
mă aştept să citesc un comentariu
despre operă. Autorul presupune că
eu am citit romanele, sau o parte din
ele, şi-mi spune ce pă rere are el
despre toate acestea, cum au fost
receptate în epocă etc. Se poate face
acest lucru prin spectacol?
- Tăcere, tăcere, tăcere...
- Păi, se poate face, cred, dar cu
condiţia ca opera să fie foarte bine
·
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cu noscută . . . Poate doar în cazul
Caragiale...
- Pentru că se învaţă în şcoală.
- Noi mergem de obicei la premiere,
u nde este un anumit gen de public,
dar este suficient să mergi la un spec
tacol cu public plătitor ca să-ţi dai
seama, din reacţiile celor din jur,
chiar la Caragiale, că oamenii desco
peră încă textul. Au reacţii la text, nu
la tălmăcirea lui scenică. Nu se râde
pentru că s-a auzit o replică arhi
cunoscută, ci de mirare: ia uite, dom
nule, ce chestie a spus!
- Apropo de reacţie, am fost aseară la
piesa lui Dario Fo N-avem bani, nu
plătim! Publicul reacţionează puter
nic la şopârle şi acum, la 1 1 ani de la
câştigarea libertăţii cuvântului. Oa
menii sunt extrem de fericiţi când se
spune pe scenă: " Cresc preţurile! ".
- Păi de ce credeţi v.oi că a reacţionat
atât de bine publicul la Andrei Şer
ban, la spectacolele lui cu şopârle?
Şopârlă era şi faptul că i-a plasat pe
Clitemnestra şi pe Egist în loja lui
Ceauşescu şi acolo mureau, iar loja se
u mplea de sânge. Era o şopârlă, iar
publicul reactiona pentru că făcea
legătura între aceste l ucruri. Tn
Noaptea regilor era un televizor pe
scenă, u nde se puteau vedea "Actua
lităţi le" zilei. Ce treabă aveau "Actua
lităţi le" respective cu Shakespeare?
Şi toate astea deşi Andrei Şerban şi
alţi regizori veniţi din Occident, în
România, să facă teatru, sau să nu
facă, dar măcar să-şi spună părerea,
au zis: să se termine cu şopârlita, cu
teatrul metaforic, hai să facem teatru
direct. Ce legătură avea Oedip cu
Stalin? Nici u na, dar legătura se face
prin public. Critica a fost totuşi
împărţită.
- Ciudat, dacă într-un spectacol,
Antigona să zicem, e foarte clar
descifrată - la nivelul conflictului, al
confruntării dintre personaje - re
laţia dintre legea cetăţii şi cea a indi
vidului, publicul nu simte că-I pri
veşte pe el, deşi e prins în toate aces
tea. Dacă i se spune că dictatorul e
un ticălos, reacţionează imediat şi
zgomotos.
- Nimeni nu stă acasă şi-şi spune: ia
să mă duc eu la teatru ca să mă
implic într-o problemă socială impor
tantă! Cred că nici dracu', zău! Nici
Kant nu cred că se ducea la teatru cu
gândul să se umple de energii pozi
tive sau de a lte prostii, la modă
acum.

- Nu cred că el se ducea la teatru . . .
Victoria cea mare se obţine când u n
om, venit l a teatru ca să mai iasă din
casă, să se mai distreze, ca să mai
vadă pe cineva, să mai fie văzut, să se
uite la actorul preferat, capătă - într-o
formă accesibilă - un ceva la care să
se gândească. Adică, după ce râde de
nu mai poate că au crescut preţurile,
dacă regizorul e bun şi deştept, spec
tatorul mai şi cade pe gânduri şi-şi
zice: ia să vedem, ce e cu chestia
asta?
- Piesa lui Dario Fo nu e cu abisuri
filozofice, actualitatea ei are vârsta
de 25 de ani, locul ei de naştere e în
Italia, iar noi o percepem ca pe o
actualitate a noastră, cu mesajul ei
radical anti-capitalist cu tot.
- Publicul la noi, dacă ne uităm şi
cum a votat, putem spune că e un
public de stânga. Anticapitalist.
- E o masă supusă inerţiei. Dacă
acum ar veni un lider şi un grup care
să spună: hai să facem comunismul la
loc!, nu s-ar mişca nimeni. Câştigă
tarii alegerilor nu le-au promis miş
care, ci doar că reasezonează ceva şi
ei vor fi cum au fost, nu vor fi daţi
afară etc.
- Creatorii care contestă o rdi nea
primesc şi Premiul Nobel. Or, ordinea
stabilă e cea capitalistă şi nu cea
comunistă. Comuniştii, după cum am
văzut, nu au reusit să facă ordine.
- Nu, au primit P remiul Nobel şi scri
itori anti-comunişti.
- Un scriitor care glorifică o ordine
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spectacol să fie văzut de foarte multă
lume.
- Asta în America, u nde funcţionează
principiul "timpul e bani ", iar oamenii
citesc ca să vadă dacă merită să chel
tuiască două ore din viaţă ducându-se
la un anume spectacol.
- Două ore, bani, benzină etc.
- Da, şi atunci eu îl citesc pe omul în
care am încredere şi el îmi spune
dacă să merg sau nu. E foarte prag
matic totul ...
- Şi e bine aşa, sau nu?
- ... E discutabil.
- O cunoştinţă de-a mea din America
citeşte pe un critic despre care ştie că
are un gust total pe dos decât al lui.
Atunci când respectivul spune că spec
tacolul e prost, el se duce. Şi invers.
- Totuşi are un criteriu! (Râsete.)
- Eu pot să spun că a m fost de
curând la o premieră cu sala plină,
unde mi s-a părut că toată lumea a
fost de acord. La spectacolul lui
Gavriil Pinte. Sancţiunea mi s-a părut
tulburătoare: a fost o tăcere de mor
mânt la o comedie la care toată
lumea ar fi trebuit să râdă. A fost mai
ceva decât la o tragedie.
- Aţi observat că, atunci când specta
colul e prost, se fuge imediat din
sală ? Toată lumea stă la garderobă cu
ochii în pământ, nu intră· în vorbă
chiar oamenii care se cunosc între ei.
Când spectacolul e bun, se stinge
foarte târziu lumina în hol. Nu se
comentează neapărat spectacolul,
dar oamenii rămân împreună.

•

care-i miza?

oda recitalurilor actoriceşti
pare să fi apus. Totuşi, din
când în când mai răsare câte
unul te m i ri de unde. Nimic rău.
Actorii simt uneori nevoia de a se
exprima prin intermediul unui text
ales de ei înşişi şi despre care cred că li
se potriveşte ca o mănuşă. Şi dacă-şi
găsesc şi un regizor care să-i ajute
într-un asemenea demers - cu atât
mai bine.
Am văzut o astfel de încercare pe
scena cochetă a Teatrului "Al. Davila"
din Piteşti (de fapt, este vorba de o
coproducţie a acestuia cu Teatrul
Naţional din Craiova). Scenariul (rea
lizat de semnatarul regiei şi ilustraţiei
muzicale, Bogdan Cioabă) cuprinde o
seamă de scrisori ale Veronicăi Micle
adresate lui Mihai Eminescu, printre

M

anumită nu e interesant.
- Doar dacă e mai şmecher de felul
lui, precum Mol iere . . . Tntâi dina
mitează ordinea şi, la sfârşit, scrie o
frază unde glorifică ce trebuie.
- Mai importantă este " scuturătura "
produsă în societatea respectivă şi
nu întoarcerea din final. Dar un scri
itor din comunism, critic la adresa
ordinii, dorind să împace la sfârşit
lucrurile prin secretarul de partid,
care să rezolve toate problemele,
este ridicol. Moliere n-a fost ridicol,
sau - cel puţin - nu-l percepem noi,
acum, astfel.
- Moliere avea geniu comic.
- Ei, şi Baranga avea talent comic şi
făcea cam acelaşi lucru. Şi el înjura ce
înjura, iar apoi întorcea lucrurile.
- Dar tăietura lui Ba ranga în uman şi
social e mai puţin profundă. El se
ocupa de nişte situaţii şi nu de cate
gorii, caractere, pe când Moliere tăia
adânc, pentru că se ocupa de sufletul
omenesc, de caracterul uman.
- Lumea râdea, cum nu mai are prile
jul s-o facă acum, când e libertate.
ideo
Fără să tină seama de obiectiile
'
logice sa u de strâmbăturile estetice.
- Funcţiona principiul plăcerii. Pă
rinţii nu-l pot obliga pe un tânăr să
iubească sau nu pe cineva, şi tot aşa
un critic nu poate obliga pe nimeni
să se bucure sau nu la un spectacol.
El îi poate explica, îi poate oferi un
termen de comparaţie, dar nu îl
poate obliga să fie de acord cu el.
- Nu, dar poate determina ca un

care sunt presărate versuri "cuminţi"
de-ale aceleiaşi poete. Spun "cuminţi"
pentru că sunt lipsite de har - simple
încercări juvenile de felul celor cu care
ne delectam pe vremea adolescenţei.
(Vă amintiţi, desigur, caietele cu "ora
cole" pe care le completam în orele de
matematică - eu -, pe sub bănci.)
Versuri pe care, de altfel, interpreta le
rosteşte cu perceptibilă ironie. Decorul
(semnat: Cristina Ciucu) este "croit" din
lumină şi din câteva elemente strict
funcţionale: un cuier, două mane
chine, un fotoliu. " Prestatia" Mirelei
Cioabă (în rolul Veronicăi) este plină
de nerv. În plus, actriţa are o voce pu
ternică şi o dicţiune impecabilă însuşire din ce în ce mai rară la artiştii
români contemporani. În totul, e o
prezenţă agreabilă.
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Un singur lucru n-am înţeles: care-i
miza acestei producţii dedicate,
chipurile, Anului Eminescu? (Aflăm
asta din caietul-program.) Căci şi
Mirela Cioabă, şi regizorul Bogdan
Cioabă s-au străduit - în mare măsură
reuşind - să ne dezvăluie personali
tatea iubitei lui Eminescu ca pe aceea
a unei femeiuşti oarecare, cam limi
tată, cam nevricoasă. În orice caz,
departe de imaginea marilor muze
(Laura, de pildă, sau Beatrice). Lipsită
de inefabil, Veronica Micle seamănă
mai degrabă cu simpatica Ziţa. O şi
vedem îngurgitând "toate romanţu
rile Parisului" şi plictisindu-se de
moarte în aşteptarea iubitului. Cam
nepăsător, după cum reiese din epis
tole.
Să fiu bine înţeleasă: nu protagonista
se face vinovată că trezeşte în mine
asemenea reflectii. Însă scrisorile alese
pentru recital ta man asta înfăţişează.
Marinela Ţepuş
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u cred că pieselor publicate şi
jucate în u ltimii ani le va dato
ra Arthur Miller nemurirea; ele
n-au sporit în mod considerabil pres
tigiul celui care a scris Moartea unui
comis-voiajor, Vrăjitoarele din Sa
lem şi încă două sau trei texte ce se
numără printre cele mai elocvente
mărturii dramaturgice despre secolul
al XX-lea: nici Coborîrea de pe Mun
tele Morgan, o ciudată pledoarie
pentru cauza bigamiei, nici chiar
Sticlă spartă, în care dramaturgul
încearcă să lămurească, pe fondul
prigoanei anti-evreieşti din perioada
premergătoare ascensiunii lui Hitler
la putere, ce reprezintă condiţia de
evreu, dar face aceasta prin inter
mediul unui caz clinic, o paralizie al
cărei tratament e de domeniul psi
hanalizei.
Titlul celei mai recente piese a lui
Arthur Miller, Mr. Peters' Connec
tions, e greu de tradus, pentru că în
su bstantivul connections există şi
semnificaţia de legături (cu şi în
lumea exterioară), dar si semnificatia
de asociaţii de idei. In româneşte e u
aş numi piesa Gândurile învălmăşite
ale domnului Peters.
Acţiunea se desfăşoară în mintea, în
imaginaţia eroului principal; piesa
urmăreşte persoanele care se ivesc
acolo pe neaşteptate, se ciocnesc, se
înfruntă între ele, se confruntă cu
acela care le gândeşte sau închipuie
şi se despart, se evaporează - totul, în
mintea eroului, năpădit de amintiri,
sau în visele acestuia, vise în stare de
trezie.
Personajul central este un fost avia
tor, devenit conferenţiar universitar
şi ieşit acum la pensie. El se trezeşte
în pragul unei bizare inaugurări a
unor încăperi cu destinaţie imprecisă
(un spaţiu care există deopotrivă în
plan real - simbolic prin i mprecizie şi într-un hău oniric); în acest spaţiu
abstract se întâl nesc diverse per
soane care au jucat un rol în viaţa lui:
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un frate, Calvin, care a murit demult,
Charlotte, nevasta care trăieşte (în
truchipare a optimismului stenic),
fiica eroului, Rose, şi iubitul acesteia,
chitaristul Leonard, o iubită de care
s-a despărţit cu ani în urmă, bărbatul
cu care această iubită s-a măritat mai
târziu şi pe care eroul nici măcar nu
1-a cunoscut vreodată etc.
Adele, o negresă alcool ică (sau
aproape) şi lipsită de cămin - home
/ess - este o prezenţă permanentă,
neimplicată în acţiunea propriu-zisă
a piesei, dar u rmărind-o de departe,
dezolată şi înţeleaptă. Arthur Miller
mărturiseşte că destinele populaţiei
afro-americane nu au stat niciodată
în centrul preocupărilor sale, dar că a
simţit în preajmă, în fiecare clipă a
existenţei sale, prezenţa mută, obse
sivă a unui afro-american oropsit.
Tn iubita de care eroul s-a despărţit
cititorii şi spectatorii trecuţi de 50 de
ani vor recunoaşte uşor personajul
Maggie din După cădere, personaj
care, la rândul lui, poate fi identificat
cu eroina unui episod din biografia
dramaturgului. Acest episod a făcut
cândva vâlvă şi a fost luminat cu
voluptate în presa de scandal şi nu
numai în cea de scandal. Astăzi,
măsura adevărului autobiografic din
piesă nu mai are nici o însemnătate.
Ca şi Maggie, Cathy-May este o în
truchipare a instinctualităţii feminine
în stare pură, o instinctualitate răvă
şitoare. Soţul i magi nat al acestei
femei, Larry, este o brută capabilă de
viol. Cathy-May, iubita de odinioară a
lui Peters, devine, în imaginaţia aces
tuia, victima unui asemenea viol. Iar
Peters se trezeşte simţindu-se res
ponsabil, vinovat de acest viol.
Domnul Peters încearcă înverşunat,
cu disperare, deznădăjduit, să gă
sească un sens, o noimă episoadelor
disparate ale vieţii sale, o semnifi
caţie care să dea existenţei sale o
anumită valoare. Un asemenea sens
e însă de negăsit.
https://biblioteca-digitala.ro

Trebuie să spun apăsat că textul
vădeşte o virtuozitate dramaturgică
fabuloasă. Alunecările actiunii din
planul real, atât cât e el de real, în cel
imaginar şi înapoi în cel real sunt
realizate scriitoriceste
' cu un rafina
ment extraordinar, ambivalenţele şi
ambiguităţile fiecăruia dintre ele
mentele care a l cătuiesc mozaicul
piesei sunt luminate cu o necruţare
fără seamăn şi, paradoxal, cu o
extremă limpezi me. Textu l, de o
fluenţă ireproşabilă, este extrem de
concentrat, de concis, laconic aproa
pe, şi denotă o capacitate fantastică
de a caracteriza fiecare personaj
printr-o singură trăsătură de condei.
Numai marii desenatori, marii acua
relişti sunt capabili să obţină această
maximă sugestivitate cu asemenea
economie de mijloace.
Gândurile învălmăşite nu este un
text de profunzime ameţitoare, dar el
oferă o imagine puternică şi răscoli
toare a angoaselor senectuţii, printre
care cea mai cumplită, cea mai chinu
itoare pare să fie întrebarea " De ce ai
trăit?", o întrebare sortită, s-ar zice, să
rămână de-a pururi fără răspuns.
Jucată la New York într-un spectacol,
pare-se, neizbutit, ancorat prea tare în
realism, cu Peter Falk - distribuire
nefericită - în rolul central, piesa a mai
fost montată la Teatrul Guthrie din
Minneapolis, într-o înscenare de care
autorul s-a declarat, în public, satisfăcut.
...

Ultimii ani ai vieţii i-au fost întunecaţi
lui Tennessee Williams de absenţa
succesului; nimic din ce a scris şi s-a
jucat n-a mai fost bine primit nici de
critică, nici de public. Recent, însă,
interesul pentru creaţia dramaturgu
lui s-a înviorat din nou. 1 se pun iarăşi
în scenă piesele majore, dar şi piese
le uitate. Au fost descoperite în arhi
va scriitorului şi publicate cel puţin
două lucrări importante.
Una, Nimic despre privighetori, a
fost tipărită ceva mai de mult. Este o

dramă puternică, în culori tari, inspi
rată dintr-un fapt istoric real şi a cărei
acţiune se petrece într-o închisoare;
piesa descrie revolta unor deţinuţi şi
pedepsirea lor sălbatică.
O a ltă piesă, Furtună de primăvară, a
fost publicată recent, după ce a fost
prezentată publicului în 1 996 la New
York într-un spectacol-lectură. Este o
dramă scrisă în 1 937, pe vremea când
autorul participa la un seminar de
dra maturgie la U niversitatea d i n
Iowa. Textul a fost rău primit de către
conducătorul seminarului si de către
colegii din seminar; mai târziu dra
maturgul a luat, la un moment dat, în
considerare posibilitatea transfor
mării lui în scenariu de film, după
care piesa a fost uitată cu desăvârşi re
timp de mai multe decenii. Acum,
editată cu remarcabil scrupul filolo
gic, se înfăţişează cititorilor ca prima
izbândă de seamă a scriitorului în ca
litate de dramaturg.
Actiunea se desfăsoară într-un orăsel
di n delta Mississi p pi-ului. În centrul
acţiu n i i se află Heavenly, o fată
emancipată, fiica unei mame din aris
tocraţia Sudului, o femeie plină de
prejudecăţile clasei sale, şi a unui tată
iubitor, înţelegător, _dar molâu, domi
nat de nevastă. In casa fam iliei
Critchfield mai locuieşte şi mătuşa
fetei, sora maică-si, Ula, care nu s-a
măritat niciodată, fiindcă iubitul ei,
bărbat bogat, n-a vrut să se însoare
cu ea, iar ea nu a vrut să accepte nici
un fel de compromis sentimental.
Ula este conştiinţa !ucidă, dezabu
zată, înţeleaptă, involuntar cinică a
familiei şi, într-un fel, raisonneur-ul
spiritual şi mordant al piesei. Hea
venly este îndrăgostită de Dick Miles,
un tânăr plin de farmec, seducător,
dar obsedat de dorinţa de a-şi păstra
pe de-a-ntregul independenţa. Dick
Miles nu ştie nici el prea bine ce vrea,
dar e animat de un fierbinte dor de
aventură. Heavenly i s-a dăruit în
taină - ceea ce, dacă s-ar afla în târg,
i-ar compromite definitiv reputaţia -

si ezită între dorinta de a-1 urma si
teama de a-şi pericl ita poziţia social �,
şi aşa precară.
Un alt tânăr, Arthur Shannon, fiul
unui om foarte înstărit din localitate,
cel pe care 1-a iubit cândva mătuşa
Ula, revine de la studii în orăşel şi îşi
mărturiseşte iubirea pentru Hea
venly, o iubire pe care a simţit-o din
totdeauna, dar care nu s-a bucurat
de reciprocitate, ci a trezit batjocură;
acesta este, de fapt, şi motivul pentru
care Arthur a părăsit odinioară oră
şelul. Deşi maturizat acum, după ce a
dobândit oarecare experienţă - de
viaţă, în general, şi sexuală -, Arthur a
rămas un tânăr timid, inhibat, cu
îndrăzneli subite, nebuneşti, tipice
timizilor. El îsi mărturiseste senti
mentele faţă de Heavenly, care şo
văie să-i dea un răspuns limpede.
Dornic să-şi dovedească virilitatea,
Arthur îşi încearcă, băut fiind, pute
rea de seducţie asupra bibliotecarei
de la biblioteca din orăşel, inteligen
ta si
. sensibila Hertha Neilson, care e
pe punctul de a deveni fată bătrână;
aceasta îl iubeşte cu deznădejde şi,
când real izează că n-a fost decât vic
tima unei manipulaţii, umilită, se sin
ucide. Doborît de sentimentul vino
văţiei, Arthur, deşi ajuns între timp în
pragul unei căsătorii cu îndelung râv
nita Heavenly, se declară incapabil
să-şi clădească fericirea pe conştiinţa
faptului că preţul acesteia a fost viaţa
unui om şi se desparte de Heavenly.
Ca pedeapsă pentru faptul că, sfâ
şiată între îndemnul inimii şi al sim
turilor si ceea ce îi dicta ratiu nea, n-a
Ştiut s� facă la timp aleg erea cea
bună, Heavenly e condamnată - ca
atâtea dintre eroinele de mai târziu
ale lui Tennessee Williams - la aştep
tare şi neîmplinire.
Amintind pri n problematică de
Deşteptarea primăverii, piesa e
înţesată de trimiteri la realităţile
sociale specifice Sudului american şi
sugerează subtil atmosfera epocii.
Tennessee Wil liams considera că a

scris o lucrare inocentă, un " studiu de
ca ractere" care nu avea c u m să
supere opinia publică. Probabil însă
că personajul fetei care îşi afirmă cu
tărie dreptul la o sexualitate împlinită
era prea îndrăzneţ pentru epoca
scrierii textului şi aceasta a fost una
dintre cauzele pentru care piesa nu
s-a impus atunci. Şi asta cu toate că
este excelent construită, cu grijă pen
tru menajarea iscusită a loviturilor de
teatru, şi propune personaje vii, com
plexe, de neconfundat, surprinză
toare în evoluţia lor.
Este impresionant să găseşti in nuce
în textul de tinereţe al autoru lui
motive care, dezvoltate, aveau să
devină pivotul marilor sale creatii de
mai târziu. În Heavenly se ghiceşte de
pe-acum Alma din Vară şi fum, în
Hertha - Hanna din Noaptea iguanei,
Dick Miles îl anunţă pe Val din Orfeu
în infern şi pe alţi cavaleri ai bravurii
virile din dramaturgia lui Williams. Şi
aşa mai departe. Mama eroinei "este"
Amanda din Menajeria de sticlă,
mătuşa Ula, scăpărătoare de inte
l igenţă, umor şi blajină maliţie, le
prefigurează pe eroinele afurisite din
piesele târzii ale dramaturgului.
Se anunţă, în Furtună de primăvară,
predilecţia lui Tennessee Williams
pentru marile " arii ", pentru mono
log u rile l i rice în care se revarsă
nestăvilite sentimentele şi gândurile
eroilor. Dramatur9ul stăpâneşte deja,
în această piesă de la începutul carie
rei sale, arta ambiguităţilor şi un stil
poetic rafinat, care conferă fiecărui
cuvânt din text adâncime şi relief, o
multitudine de sensuri şi semnificaţii,
la mai multe niveluri concomitent.
Încă neurcată pe scenă, piesa, aşa
cum a fost tipărită, se înfăţişează ca
una dintre lucrările mature din punct
de vedere artistic ale dramaturgului
şi îşi aşteaptă montarea concludentă,
ca şi alte piese majore ale lui
Tennessee Williams.
Gheo rg h e Miletineanu

M a rea B rita n i e
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coajă de nuca

intr-o întâmplare pe care nu
are rost să o comentez, am
ajuns să văd, venit în turneu la
Lond ra, Le Costume, montat de
Peter Brook la teatrul parizian Bouffes
du Nord, pe textul dramaturgului
african Mothobi Mutlvaste, după o
poveste de Can Themba, având, în
unul dintre cele patru rol u ri, pe
actorul Sotigui Kouyate (care a mai
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jucat, la Brook, în Mahabharata,
Furtuna şi Omul care), cu sceno
grafia semnată de Chloe Obolenski
(cunoscuta colaboratoare a regizoru
lui). Acum, că am rostit/ pus pe hârtie
dintr-o răsuflare toate numele de mai
sus, care ar da palpitaţii oricărui prie
ten al teatrului, ce se mai poate
spune?, vă întrebaţi. Ohooo, incredi
bil de multe ! De pildă: am învăţat că,
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la un regizor mare, teatrul nu înseam
nă pasivul a arăta (orice: că eşti talen
tat, că ştii să lucrezi cu actorii şi să
"
" pui cu aplicaţie decorul sau lu
minile, că anii n u au trecut degeaba
peste tine, artistul), ci activul a face.
Sunt la premiera de presă (cu toate
numele mari, inclusiv Michael Billing
ton), la prima reprezentaţie lon
doneză a spectacolului, care se
47
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bucură şi de prezenţa ambasadorului
Franţei. Tn sală e Brook însuşi, uşor
îmbătrânit, deşi păstrează /ook-ul pe
care i-1 ştiu din poze. Tmi amintesc,
din Spaţiul gol, cât de mult îi dis
place publicul oficial, scrobit, de car
ton. Alături stă Richard Eyre, care se
simte privit, aşa că joacă rolul gazdei:
din când în când, se apleacă spre
"
" maestru şi îi şopteşte ceva la ure
che, cu un aer patern, ocrotitor.
Mă uit pe scenă şi mă pufneşte râsul:
decorul i-ar face pe marii şi compli
caţii scenografi pe care-i cunosc să
zâmbească superior: un pat de o sin
gură persoană, acoperit cu o pătură
banală, de lână. Lângă el, două cadre
de metal, pe unul sunt agăţate un
costu m şi o pălărie bărbătească.
Modest, meschin de modest.
Se face linişte, e timpul să înceapă.
Aşteptăm. Nu se întâmplă nimic. Mai

calităţi de povestitor", spune Brook
în caietul-program. Aşa că pe scenă
apare un bărbat. El începe să isto
risească ceva, uitându-ni-se drept în
ochi, în timp ce îşi explică vorbele cu
privirea, cu mâinile, cu întregul corp.
Se pare că, după felul grav, deloc
patetic însă, în care se înşiruie cuvin
tele, povestea e tragică. Tntr-adevăr,
de îndată ce apar şi celelalte perso
naje, aflăm că un bărbat îşi prinde ne
vasta cu un " musafir" în pat. Ca să o
pedepsească, o obligă să se poarte
cu costumul pe care din grabă îl uită
amantul, de parcă ar avea de-a face
cu posesorul, deci cu o fiinţă: să-i dea
de mâncare, să-I plimbe etc. Nevasta
se supune (vi na este oricum mai
mare decât felul în care ea e ispăşită),
dar, nu se ştie de ce, până la urmă,
soţul o găseşte moartă în pat.
Da, e dramatică povestea. Totuşi,

aşteptăm un pic, ne uităm la Brook, el
are soluţiile, nu-i aşa? Tncă nimic, o
rumoare, şi apoi iar linişte, pe care o
simt ca pe o reculegere.
Porneşte povestea. Pătura dispare,
sub ea se iveşte un pled portocaliu,
care, într-o lumină şi ea portocalie,
capătă aspect fantastic. Şi se po
triveşte de minune cu pielea smeadă
a actorilor (toţi sunt de culoare). În
Sophiatown, unde se petrece acţiu
nea, prin anii '50, "toată l umea are

actorul are o anume neimplicare şi
simplitate în glas. Ba chiar un fel de
stângăcie, pe care o regăsim mai ales
la actorii amatori. O fi amator, mă
gândesc. Surpriză: aflu apoi că era
Sotigui Kouyate, un obişnuit în spec
tacolele l u i Brook; face teatru de
mulţi ani, ba chiar a luat un premiu
pentru întreaga activitate în 1 994, la
Cannes. Şi, totuşi, de unde detaşarea
asta?
Povestea, îmi dau seama pe parcurs,
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se referă mai curând la esenţa tea
trului decât la consecinţele apart
heid-ului, în Africa. Care e esenţa
teatrului, aşa cum o înţeleg eu din
ceea ce văd pe scenă? Imaginaţia,
construirea unei realităţi paralele. Ne
jucăm cu costumul, nu cu persoana,
mânuim ficţiuni, invenţii, nu carne şi
sânge. Ne jucăm, cam asta se întâm
plă în faţa mea. Ad�sea, cu dans şi
cântec, tot tacâmul. Imi amintesc ce
ştiu despre experienţele lui Brook în
Africa, unde, cu vreo douăzeci de ani
în urmă, s-a dus cu actorii europeni
ca să afle, lângă nişte aborigeni nes
pălaţi dar ingenui, ce e asta teatru.
Povestea, jocul, constru i rea unei
realităţi secunde, toate vin de acolo.
Au actorii ăştia un stil de a " imper
sona "... nu ştiu de unde să-I iau, cred
că e prima oară când îl văd. N u
trăiesc, mimează stări ş i acţiuni. De
exemplu, fac... nu ca trenul, ci, mai
exact, ca autobuzul. Un u meraş e
telefon. Mâncarea de la micul-dejun
e în mintea noastră, nu pe scenă,
concret. La un moment dat, doi din
tre bărbaţi se travestesc: îşi pun pe
cap câte o pălărioară caraghioasă de
damă şi, deodată, habar n-am de ce,
devin personaje feminine. Nu se
scălâmbăie, e a ltceva la mijloc ...
Brook ştie ce.
Pe de altă parte, ceea ce văd sea
mănă cu teatrul oriental, fiecărui gest
îi corespunde o stare şi invers. Jocul
actorilor se înrudeste si cu ce am citit
despre Brecht: gestus-ul e în faţa
ochilor mei. E greu de explicat în
vorbe un întreg proces: mi se po
vesteste instalarea stării, nu se identi
fică n'imeni cu ea. Ca să ajungă aici,
Actorul-Povestitor-Mim se concen
trează cum nu am crezut că se poate.
Nu cu broboane de sudoare ori în
cruntări. Nu văd " sforile" . Totul e lin,
fără hop uri. Dar fiecare mişcare şi fie
care sunet vin " din călcâie", dacă se
poate spune aşa. Le percep drumul
prin fiecare ungher al corpurilor din
faţa mea.
Sunt multe de spus. Din păcate, nu e
posibil, oricât de mult aş vrea să pun
în vorbe tot ce am văzut.
A pune ceva într-o coajă de nucă în
seamnă, la englezi, a rezuma o infor
maţie. Se pare că, pentru ei, coaja de
nucă are perfecţiunea sferei care, am
învătat la fizică, este maximum de
continut în minimum de formă. În
dou� vorbe, cam asta aş spune despre
spectacolul lui Peter Brook: adună, fără
dinadins, tot ceea ce, precum ştiu de la
şcoală, " respiră" producţiile marelui
regizor englez. Teatralitate pură.
Mirona Hărăbor

Teatru ambulant
1n secolul XXI

A

ootsbarn Travelling Theatre ·5
practică o formu lă de teatru �
veche, devenită inedită, fiind o �
trupă ambulantă cu stil de viaţă �
nomad şi preferând turneele lungi �
unui loc stabil. "Călătoria ca mod de �
viaţă" a fost filozofia pe care au afir- �
mat-o încă de la crearea companiei, '"'"
în 1 97 1 , în Cornwall, în sud-vestul
Marii Britanii, când Oliver Foot şi
John-Paul Cook au decis să reînvie
traditia teatrului medieval, încercând
să-şi ' cucerească aud itoriu! prin
poveşti simple, comice, pe înţelesul
tuturor. Foot şi Cook au mai găsit
câţiva artişti interesaţi de proiectul
lor şi şi-au început activitatea în ham
barul (" barn") lui Foot, care a şi dat
numele companiei: Footsbarn Thea
tre. Dorinţa trupei era să joace în
locuri publice, unde să se adreseze
direct spectatorilor, într-o comuni
care nesofisticată, simplă, dar pene
trantă, în aminti rea u nei tradiţii
uitate, păstrate numai de tratatele de
istorie a teatrului. Această filozofie
a rtistică şi modul de viaţă mai puţin
obişnuit le-au experimentat cei de la
Footsbarn în tot Cornwall-ul, prezen
tându-şi producţiile de început în
pieţe publice, parcuri, şcoli şi săli de
festivităţi.
Tn 1 97 1 , trupa, compusă din actori
care studiaseră arta teatrală în Euro
pa şi în Statele Unite, a achiziţionat făcute de acest teatru neobişnuit. Tn
un cort, după care s-a decis să adopte fiecare loc de popas şi reprezentaţii
stilul de viaţă al artiştilor de circ: compania câştiga noi aderenţi (acum
actorii trăiesc în rulote în care şi că trupa are în componenţă actori de
lătoresc, întreg patrimoniul trupei diverse naţionalităţi) şi învăţa lucruri
este încărcat în camioane, caravana, noi din culturile spaţiilor pe u nde a
compusă acum din vreo douăzeci de trecut. Multiculturalitatea a devenit o
asemenea maşini viu colorate, nouă trăsătură a trupei Footsbarn, nu
mutându-se din loc în loc în căutarea numai la nivelul componenţei, ci şi în
spectatorilor. Pentru a-şi putea ţine planul creaţiei, diversitatea culturală
copiii aproape, în 1 980 trupa a inau şi lingvistică acţionând ca elemente
gurat o şcoală ambulantă, care-i cruciale.
însoţeşte şi acum peste tot, cu un Footsbarn funcţionează pe principiul
profesor angajat cu normă întreagă, deplinei egalităţi. Trupa are azi
care îi învaţă pe descendenţii celor treizeci de membri - actori, adminis
de la Footsbarn tot ceea ce învaţă cei tratori, tehnicieni -, care primesc toţi,
de vârsta lor în şcolile "clasice" . în fără nici o deosebire, acelaşi salariu,
acelaşi an, 1 980, Footsbarn a decis să dar care lucrează tot atât de egal la
părăsească Anglia, începând u n montarea cortului, a decorurilor şi la
turneu î n jurul lumii, care a durat un crearea noilor producţii. Acelaşi prin
deceniu. După zece ani de activitate cipiu al egalitarismului funcţionează
în zona Cornwall, o nouă etapă înce şi în plan artistic. Alegerea unui nou
pea pentru Footsbarn. Austral ia, text, regia şi tot ceea ce este legat de
Portugalia, Spania, U.R.S.S., Nigeria spectacol devine creaţie colectivă, în
au fost câteva dintre escalele mari care i ndividualitatea, li bertatea şi

F

inventivitatea fiecăruia sunt invitate
să se exprime. Toată lumea îşi spune
părerea în alegerea piesei, a distri
buţiei, decorurilor, costumelor, acce
sori ilor, mecanicii. Fieca re di ntre
membrii trupei cunoaşte şi câte o
meserie practică, pentru a putea
interveni cât mai variat în crearea
unui nou spectacol şi pentru a parti
cipa activ la viata micii comunităti.
În 1 990, un alt' eveniment a marcat
viaţa trupei. Cuceriţi de fa rmecul
unui sat, Herisson, din departamen
tul Allier, în centrul Franţei, au decis
să cumpere, tot împreună, un com
plex de clădiri, " La Chaussee", de
venit punct-matcă al trupei. Aici
Footsbarn se întoarce "acasă" după
fiecare şase-nouă luni de turnee prin
lume. Tn urmă cu trei ani, tot aici a
fost fondat Centrul I nternaţional
pentru Teatru Itinerant (CITI), care
urmăreste crearea unei retele a
teatrel o r ambulante d i n întreaga
lume.
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luiriii
Demersul artistic al trupei Footsbarn
vizează un teatru viu, fără frontiere,
deschis elementelor descoperite şi
adoptate în cursul turneelor. Măştile,
dansul, muzica, pantomima, bufona
da sunt mijloace de expresie uzuale.
Diversitatea lingvistică nu constituie
o barieră în comunicare, iar specta
colele sunt astfel construite încât să
poată fi receptate adecvat chiar şi de
cei care nu cunosc limba în care sunt
jucate. Proiectul anului 2000 a fost
Revizorul de Gogol, prezentat în tur
neu la Avignon, Dublin, în Cornwall şi
aşteptat, în primăvara lui 200 1 , la
Paris, în grădinile de la Tuilleries, iar
în vară, în Europa Centrală, inclusiv în
Româ nia. Spectacolul se joacă la
orele serii, într-un cort, fără micro-

foane, cu muzică live. Distribuţia e
cosmopolită: actori francezi, englezi,
germani, americani, vorbind franceza
cu un adorabil accent anglo-saxon.
"
"Ochiul ţarului , Hlestakov, e inter
pretat de un actor pirpiriu, de
culoare. Singurul negru din distribu
ţie. Una d intre replicile lui - "Cum de
nu mă pot ascunde ? " stârneşte de
la sine râsul. Soţia guvernatorului e
un travesti adorabil, actorii au măşti
sau cel puţin machiaje tip mască, iar
în cursul reprezentaţiei, foarte ani
mate, " arsenalul " scenic cuprinde
păpuşi, dansuri, căţărări, sărituri, jon
glerii.
Trupa joacă din profundă convin
gere, stabilind cu publicul o legătură
unică, ratată frecvent de multe dintre
-

teatrele stabile. Nici nu-i de mirare că
prin multe dintre locurile pe unde a
trecut, Footsbarn a lăsat în urmă
fideli ce-i urmează exemplul: în
Germania există, după acelaşi model,
"
"Ton u nd Kirschen , în Portugalia,
", iar la Herisson
Teatro
ao
Largo
"
fu ncţionează alte două companii cre
ate după acelaşi model: " Le petit
Theâtre Dakote" ("d'a cote") şi " Le
Theâtre des Racines Nees".
Vara lui 2001 înseamnă aniversarea a
30 de ani de teatru itinerant la
Footsbarn. Pe care compania o va
marca tot cu Revizorul. Următorul lor
proiect, " Footsbarn-Shakespeare", va
ajunge la public în primăvara lui 2002.
Oltiţa Cîntec

Traducere
liberă
N

oul administrator general al Comediei Franceze,
Marcel Bozonnet (n. 1 944), a fost actor, a jucat
zece ani chiar în trupa pe care acum a fost
chemat să o condu că; a fost apoi d i rector a l
Conservatorului Naţional Superior d e Artă Dramatică. A
practicat şi regia, cele mai recente montări fiind
Antigona de Sofocle, Principesa de Cleves şi Didon et
Enee de Purceii. Dacă nu va interveni nimic deosebit,
mandatul său va dura cinci ani.
Ziarele se ocupă pe larg de această numire, dar nu
pomenesc despre vreun concurs, deşi scriu că el a can
didat alături de Daniel Mesguich, Andrzej Seweryn şi
Jean-Louis Benoit. Ministrul Culturii 1-a ales fără a mai
mima vreun examen, pe baza a ceea ce se ştia despre el,
investind în el speranţa de a redresa activitatea unui
teatru stagnant, simbolizând tradiţia. (Ceea ce s-ar tra
duce prin "ca să poată exista, tradiţia trebuie revigo
rată ".) Despre predecesorul noului director se spune că
"
" n u a fost un învingător . (Ceea ce s-ar putea traduce
prin " odioasa, greaua moştenire".) Despre planurile
celui nou, adversarii ar putea spune că sunt eclectice,
prietenii I-ar putea susţine, afirmând că proiectele
anunţate dovedesc o largă deschidere intelectuală:

�

50

" Repertoriul grec şi latin nu a fost abordat de foarte
mult timp. Cred că această stare de fapt trebuie reme
diată. Tragedia greacă se poate reînnoi graţie noilor tra
duceri. ( ...) Comedia Franceză trebuie să lucreze mereu
pentru acest tip de resurecţii. E nevoie de exuberanţă
din punctul de vedere al dorinţei de a monta cel mai
prestigios repertoriu posibil, da� ţinând seama şi de
posibilitatea de a încasa reţete. Imi aduc aminte cum
Antoine Vitez conducea Comedia Franceză cu mânecile
suflecate, cu un ochi pe încasările de casă, ca un şef de
garaj. Se presupunea că nu acolo este locul său, dar el
era acolo. Şi cred că aşa trebuie. Această preocupare
permite imagina rea u nor proiecte vitale pentru trupă şi
pentru public". an traducere liberă: artă şi manage
ment.)
Tn încheierea interviului acordat ziarului " Le Monde",
Marcel Bozonnet spune că .trupa trebuie reînnoită în
permanenţă. Dar trebuie dovedit respect faţă de per
soane, de artişti, de arta fiecăruia şi u neori faţă de pro
priile limite" . (Traducerea e confuză, pentru că, în
româneşte, n i meni nu poartă respect nimănui, iar
oamenii nu au limite.)
M.B.
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