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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
...
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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,

(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-
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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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