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
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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

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.
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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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