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
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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
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