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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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
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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.

