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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
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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
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NUNTA LUI FIGARO de Beaumarchais. Traducerea: Anda Boldu r,
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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
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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
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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,
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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

