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portret

ând privesc lumea,
personajele
interpretate de
Gheorghe Dinică observă
întotdeauna ceea ce este
urât, foarte urât, a�a cum o
făcea şi Thersit în Troilus �i
Cresida, unul dintre
spectacolele care au marcat
modernitatea teatrului
românesc. Hohotul de râs
sarcastic, adresat atunci
lumii, răsună cu aceeaşi
putere; se modifică doar
puterea de a stăpâni
durerea care îi dă naştere.
Autorul satiric se situează în
afara sau deasupra
realitătii; actorul nu
funcţi o nează decât în
relatie cu aceasta. Puterea
de a ctor a lui Gheorghe
Dinică vine tocmai din
firescul cu care extrage din
real datele monstruosului şi
le redă privirii celuilalt,
după ce le-a integrat în
suportabil. încordarea
trupului, incandescenţa
stăpânită a vocii, fiinţa
scenică a acestui actor sunt
d-eterminante pentru
evoluţia conflictului, a
oricărui conflict. într-o viată
,
de artist intră şi marile
roluri, şi prezenţele scenice
din alcătuiri dialogate
lipsite de substanţă
dramatică. Şi dacă, în ceea
ce priveşte prima categorie,
Dinică impune imagini
memorabile, când este
nevoit să slujească un text
mai prejos decât el,
prezenţa lui pe scenă ne
aminteste ce înseamnă
într-ad evăr teatrul. 5-a spus
că talentul nu aşteaptă
numărul anilor; se poate
adăuga că nu se modifică o
dată cu trecerea lor.
Spunând cât de urâtă este
lumea, Dinică i-a dat o
şansă de a deveni mai
frumoasă.

C

,,Urât,
foarte urât!''

Magdalena Boiangiu
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Drama
dramaturgilor
xistă o dramă a dramaturgilor contemporani: dificultatea de a se descurca în labirintul post
decembrist pentru a-şi culege temele şi subiectele adecvate, care să dea satisfacţie atât
realităţilor în necontenită mişcare, cât şi regizorilor, sătui - d upă mărturisirea celor mai mu lţi
dintre ei - de ocolişuri le metaforic-fabulistice şi de schematismul maniheist al anilor de atotputernicie
a cenzurii, dar şi unui public din ce în ce mai capricios şi mai supus, la acest început de secol, tentaţii lor
diverse ale delectării. Noii dramaturgi nu sunt nici ei scutiţi de g reutăţi şi obstacole în dorinţa de a
ajunge pe scenă, deoarece fie n u găsesc tonul potrivit comunicării cu publicul, fie nu găsesc managerii
care să-şi asume riscul de a-i promova. Pe de altă parte, există regizori care ar dori să-şi a propie un dra
maturg (vezi, în acest sens, declaraţia făcută de Alice Barb, la una d intre mesele rotunde publicate în
,.Scena ", că nu a reuşit să ia legătura cu un dramaturg pentru spectacolul ei Poveste de cartier), dar nu
descoperă întotdeauna drumul spre el. Bineînţeles, au fost şi întâlniri fericite între dramaturgi tineri şi
regizori tineri, din care au rezultat spectacole în orice caz interesante (Ping Body, Eu când vreau să
fluier, fluier, Infanta. Mod de întrebuinţare etc.). Oricum, nemu lţumirile, făcute publice sau nu, există
şi de o parte, şi de alta.
Am apelat în acest sens la câţiva colaboratori tineri ai revistei " Dilema ", reporteri pe care i-am citit cu
plăcere în paginile publicaţiei amintite, pentru a ne oferi subiecte posibile de teatru. Le vom publica sperăm, număr de număr - într-o nouă rubrică a " Scenei ", intitulată " Dramaturgie virtuală ". Drama
turgii se pot inspira din subiectele propuse, reporterii înşişi pot deveni dramaturgi, în aşa fel încât să
se unească din ce în ce mai rar lacrimile scriitorilor cu cele ale managerilor şi cele ale regizori lor pentru
a forma şuvoaie care să inunde bietele noastre treatre. Rubrica rămâne deschisă.

E

Dumitru Solomon
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Artisti si critici
�
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o

masă dreptunghiulară

în după-amiaza aceea de iarnă-primăvară, la UNITER am jucat
o altfel de piesă decât de obicei: una cu intrigă, evoluţie dra
matică şi momente comice. Toţi actorii au fost în rol, deşi unii,
hămesiţi, simţind lumina pe faţă, i-au cam împins pe ceilalţi în
penumbră. Creatorii de teatru, respectiv regizorii şi criticii invi
taţi să-şi clarifice relaţiile, au făcut-o fără să ocolească formula
rea cinstită a revendicărilor. Transcrierea discuţiei a fost greu de
făcut, din cauza vocilor suprapuse, a nerăbdării de a-i lua vorba
din gură celuilalt, din cauză că exprimarea colectivă a acordu
lui şi dezacordului depăşeşte sensibilitatea benzii de magneto
fon. Limbajul corporal, semnificaţia gesturilor au dat viaţă unor
momente care la lectură pot să pară convenţionale. Convin
gerea că solidaritatea reală se poate construi de-abia după ce
ne-am exprimat toate diferenţele ne determină să promitem
că asemenea discuţii vor mai avea loc.

Dincolo de şantaj

Magdalena Boiangiu: Am organizat
această dezbatere cu gândul la un
conflict niciodată exprimat ca atare,
dar existent. Când am anu ntat că
vom discuta despre autoritatea cri
ticii, ştiam că, până la un punct, nu
poate fi vorba decât despre autori
tatea criticu l u i, a persoanelor care
practică, sub o formă sau alta, critica
de teatru. Dar simetric, o dată cu
slăbirea autorităţii instituţiilor statu
lui şi altfel decât în sfera economică şi
socială, se instalează, şi în domeniul
nostru, haosul în confirmarea valorii
şi în descoperi rea imposturii. în dia
logul cu creatorii, vocea criticii tea
trale este tot mai stinsă. Şi totuşi, fără
consemnarea critică, creatorul nu
există; doar criticul poate depune
mărturie despre existenţa regizori lor,
a actorilor, despre evoluţia creati
vităţii lor. Este în interesul tuturor ca
domeniul criticii teatrale să fie ocu
pat de oameni pregătiţi sub raport
teoretic, cu aplicaţie pentru practică.
Spre deosebire de a utoritatea de
stat, criticul nu emite legi şi nu face
liste cu cine le-a respectat şi cine le-a
încălcat. Se presupune că el judecă în
funcţie de un sistem de norme, afir
mat de-a lungul anilor. Criticul tânăr
se afirmă, de obicei, prin solidari
zarea cu colegii de generaţie. Îl ajută
asta să emită judecăţi obiective faţă

de ceilalţi? Ar mai fi de discutat şi
despre autoritatea criticului în raport
cu publicul: în presa cotidiană se
tipăresc informaţii, în general, fără
raport cu performanţa estetică. Dar
numai 8% din populaţia ţării citeşte
presa. Este de presupus că informaţia
despre spectacole se dobândeşte pe
alte căi si ne întrebăm dacă sunteti
mulţumiti de evoluţia acestui proces .
Alexandru Darie: Am perceput aver
tismentul din introducere. De aici şi
pornesc, şi observ că tocmai în
domeniul consemnării spectacolelor
importante critica nu-şi face datoria.
Dacă vă u itaţi la ce s-a scris despre
spectacolele importante din ultimii
zece ani, veţi constata că ele au fost
declarate evenimente, au beneficiat
de un mare număr de adjective, dar
nu se poate reconstitui cum arătau.
Dacă, pe timpul cenzurii, criticul se
lupta să transmită un mesaj şi-1 putea
transmite explicând mesajul specta
colului, acum analiza spectacolului a
dispărut. Există norocoşi care au avut
repetiţii fil m ate, dar u rmele altor
spectacole dispar. Acum trei luni mi
s-a cerut, pentru o expoziţie, un afiş
de la Trei surori, spectacol făcut la
"
" Bulandra . Nu am găsit, dosarul
spectacolului Trei surori nu există.
Mihai Măniuţiu şi-a scos pe banii lui
un album despre el şi va rămâne ast
fel în istorie...
https://biblioteca-digitala.ro

Alexandru Tocilescu (intonaţie greu
de reprodus): . . . dând impresia că a

fost cel mai important regizor.
Alexandru Darie: Pe urmele lui, s-ar
putea ca vreo fundaţie să finanţeze
filme despre spectacolele te miri cui.
Există şi accidente pozitive: cartea
Marinei Constantinescu despre Da
naidele lui Purcărete. Păstrarea spec-·
tacolelor importante ar trebui să fie
un fel de datorie creştinească, aşa
cum e pomana la înmormântare.
Cred că modelul ar putea fi volumele
franţuzeşti " Les Voies de la creation
theâtrale" . Nu a apărut nici un studiu
serios despre u ltimul deceniu teatral,
de înregistrare şi analiză a vieţii spec
tacolelor, cu bune şi cu rele: foto
g rafii, schiţe de decor, de mişcare,
reportaje ...
Alexandru Tocilescu: Să se vor
bească despre starea dominantă din
această perioadă.
Alexandru Darie: Este evident că
Anuarul editat de U nitext, unde apar
pe lista spectacolelor premiere care
nu au avut loc niciodată, nu poate
îndeplini această funcţie.
Alexandru Tocilescu: Din revista
editată de Ta rom pentru pasagerii săi
a matorul de teatru află că la
Bucureşti poate vedea, la " Bulandra ",
Pericles, spectacol făcut de mine.
Acest spectacol a fost doar o
intenţie...
Alexandru Darie: Intr-un ziar am citit
că Iluzia comică este regizat de
Alexandru Dabija .. O să spuneţi că e
un fleac, dar eu meditez la ce va
putea afla cineva despre faptele ge
neraţiei noastre. Imaginea generală
este ori palidă, ori deformată. Pe de o
parte, în presa cotidiană apar prostii,
iar în cea de specialitate, cum ar fi
"
"Scena , apar cronici la spectacole
fără semnificaţie, regizate de necu
noscuti.
' Iluzia comică nu a avut nici
un fei de reclamă, nu a fost promo
vat, nu are caiet-program, dar, la a
patruzecea reprezentaţie, mai e lume
în picioare: s-a d us vestea din g u ră-n
gură. Iar în " Evenimentul zilei " citesc
că actorul Costin Mărculescu şi-a
cumpărat un căţel. Peste o sută de
ani se va crede că marii actori ai
epocii au fost Toma Caragiu şi Costin
Mărculescu. După părerea mea, nici
revistele de specialitate nu trebuie să
•

.

scrie despre tot ce se produce, ci
doar despre ceea ce este foarte bun
sau foarte prost. Când s-a scris prost
despre nişte emisiuni făcute de mine
la o televiziune, mă oprea lumea pe
stradă ca să-mi spună că e de acord
sau nu ... A fost o reclamă fabuloasă.
Alice Georgescu: Dacă ne-am ocupa
numai de spectacolele foarte bu ne,
revistele de specialitate ar fi extrem
de subţiri.
Alexandru Darie: De ce? Spectacolul
Clasa moartă al lui Kantor a fost
descris pas cu pas de către critica de
specialitate.
Alexandru Tocilescu: Şi a devenit u n
spectacol important tocmai pentru
că a atras atenţia tuturor criticilor.
Sunt convins că unii s-au întrebat ce-i
cu tâmpenia asta şi discuţia, dez
baterea, scandalul I-au făcut celebru.

caii s-au mirat foarte tare de pro
cedeele teatrale folosite de mine,
deşi ele nu erau o noutate pentru
teatru. S-au mirat că se cântă în timp
ce se miscă
decorul. Iar criticii de
'
teatru nu scriu despre spectacolele
de operă.
Octavian Saiu: Poate că e mai bine
asa: cineva, la curent cu ceea ce se
î�tâmplă pe scena mondială, a obser
vat că Bizarmonia, spectacolul lui
Alexandru Tocilescu, semăna foarte
tare cu un spectacol al Pi nei Bausch ...
Alexandru Tocilescu: ...spectacol pe
care eu nu l-am văzut! . . .
Alice Barb: Această realitate influ
enţează şi cronica dramatică: nimeni
nu a observat rolul muzicii în specta-

N u se discută despre ei. La
Scrisoarea decorul a fost făcut de
Sever Frentiu. Nimeni nu a scris nicio
dată despre ce a fost el ca pictor, ca
artist... Un rând, undeva ... Asta, când
nu s-a scris că îl cheamă Sever
Frenţian ... Eu am colaborat cu el pen
tru că l-am considerat cel mai mare
artist plastic. La spectacolu l la care
lucrez acum muzica va fi făcută de
lrinel Anghel. A luat anul acesta
Premiul Academiei pentru compo
ziţie; anul trecut a pri mit premiul
Uniunii Compozitorilor, împreună cu
Aurel Stroe. Câti stiu cine este lrinel
Anghel? Sunt creatori cu care lucrăm
luni de zile, încercăm să obţinem
subtilităţi, rafinamente - neobser-

colele mele. E pen i bil ca eu să
povestesc cum folosesc muzica unui
singur a utor în spectacolele mele,
sau - dacă se poate- o singură piesă
muzicală. Probabil că pentru cronicar
este lipsit de importanţă, dar pentru
mine este esenţial. Se presupune că
un om autorizat să-şi spună părerea
despre arta spectaco l u l u i are cu
noştinţe, măcar medii, în domeniile
conexe. În Căsătorie în stil olandez
am folosit muzica di ntr-o singură
operă, de altfel celebră: Carmen. U n
cronicar important şi matur a scris că
ilustratia
' muzicală este .,un potpuriu
de arii celebre din opere" . În specta
col u l modern, muzica, m işcarea,
coregrafia, luminile sunt importante,
dar ele nu sunt nici măcar pomenite
în cronici. Ce să mai vorbim despre
analiză?
Alexandru Tocilescu: Exact asta
vroiam să spun. Avem coregrafi im
portanţi: uneori fac bine, alteori nu.

vate nici măcar de spectatorii .,spe
cialişti" .

...

N-am citit, dar ştiu
că nu s-a scris
Magdalena Boiangiu: Spectacolul
tău cu Scrisoarea pierdută n u a
născut asemenea dezbateri?
Alexandru Tocilescu: Nu a născut
nici o polemică. Nimeni nu s-a con
trazis cu nimeni, nimeni n-a produs
argumente contrarii faţă de poziţia
unuia sau a altuia. Unii au scris aşa,
alţii altfel. Pe mine m-aţi chemat la
revista .,Scena " să vă povestesc şi să
vă dau socoteală cum a fost cu spec
tacolul, eu am venit şi am g reşit cu
toţii. Eu, că am venit şi voi, că m-aţi
chemat. S-a ajuns astfel la situaţia
absolut ridicolă că în revista voastră
nu a apărut şi o cronică.
Magdalena Boiangiu: Nu-i adevărat.
Alexandru Tocilescu: Ce, s-a scris?!
Alice Georgescu: Da.
Dumitru Solomon: Dacă tu te citeşti
numai pe tine!
Alexandru Tocilecu: Îti aduci tu
aminte că ai scris cronică la specta
col u l ăsta?
Alice Georgescu: Da, la ăsta!
Alexandru Tocilescu: Mie nu mi-a
spus nimeni! Senzaţia e că trăieşti
într-o lume închisă: tu faci, tu te cri
tici. Singurătatea nu e bună în teatru,
pentru că duce la desincronizare. Noi
nu suntem si ncroni în cu ltură, în
informaţie- în modă, dacă vreţi. Prin
natura meseriei lui, regizoru l este
obligat să fie la curent cu tot ceea ce
se întâmplă pe l u me: în fi lm, în
muzică, î� artele plastice, balet şi li
teratură. I n acelaşi timp, însă, criticii
nu sunt la curent cu noile repere cul
turale. Citind .,referatele" critice la
spectacole, am mereu impresia că
nici nu vorbim aceeasi limbă.
Alexandru Darie: E foarte evidentă
această defazare când e vorba de
spectacolul de operă. Eu am expe
rienţa cu Don Giovanni. Criticii muzi-

Cine Îi cheamă
pe nechemaţi?
Alexandru Darie: Să vă povestesc
ceva. Adrian Enescu se întâlneşte pe
stradă cu un cronicar: .,Bună ziua,
domnule Enescu... Aş dori tare mult
să vă iau un interviu " . Stabilesc ziua,
se întâlnesc si omul îl întreabă: .,Am
văzut spectaco l u l I luzia comică.
Dumneavoastră aţi fost plecat multă
vreme din tară si am înteles că acesta
este primu i spectacol pe care îl faceţi.
C u m v-aţi întâlnit cu regizorul
Alexandru Darie?" . .,Domnule - zice
Enescu - eram în lagăr la Roma şi
Darie a venit la mine, avea si el o
problemă, şi ne-am întâl nit pe stradă,
şi m-a întrebat dacă eu sunt Adrian
Enescu. Am confirmat, mi-a spus că el

https://biblioteca-digitala.ro

7

�

rotundă
este Alexandru Darie si m-a întrebat
dacă vreau să lucrez cu el. Şi uite aşa
am lucrat împreună." Povestea a fost
reprodusă întocmai!
Alice Georgescu: Nu cred că era
vorba de un critic.
Alexandru Darie: N-o fi critic, dar are
rubrică permanentă la un post de
radio, unde s-� şi difuzat convorbirea.
Felix Alexa: In regie funcţionează
nişte ierarhii - dinamice, schimbă
toare, dar ierarhii. Un regizor netalen
tat nu rezistă şi nu ajunge în top. În
critică, aceste ierarhii nu funcţio
nează, nici în ceea ce priveşte i nfor
maţia, nici în ceea ce priveşte talen
tul. Oameni care nu prea ar avea ce
căuta pe terenul criticii găsesc, totuşi,
un spaţiu unde să se exprime. Scriu în
ziare, mai citite decât revistele de
specialitate. Oameni cărora noi, cei
din interiorul breslei, nu le dăm nici
un credit, scriu m u lt şi prost, şi
nimeni nu-i poate opri. Şi atunci, noi,
regizorii, devenim violenţi cu dum
neavoastră, dar din cauza altora, a
celor absenţi. Dar cred că dumnea
voastră sunteţi responsabili pentru
curăţenia din interiorul breslei.

marcat de aceşti ,.ţigani"; prin simpla
lor prezenţă, ei îi împied ică pe
oamenii cu gust şi cu stil să pătrundă
pe teritoriul care li se cuvine.
Cristina Modreanu: Nu am auzit ca
vreun regizor să refuze să dea un
interviu unei asemenea domnişoare
- sau domnişor -, aşa că impostura
este încurajată din mai multe locuri.
Alexandru Tocilescu: Când am trimis
la plimbare o reporteră, ea s-a dus la
directorul teatrului si acesta a insis
tat, duios, cu ,.Hai, dom'le, că o dă
afară de la ziar".
Alexandru Darie: E adevărat, despre
mine se spune că aş da interviuri şi
pentu ,.Pif", dar eu mi-am însuşit afir
maţia lui Goethe: pe critic te superi
doar când spune că ai furat tacâ
murile de la petrecere. Sunt iritante
intervenţi i l e neprofesioniste, mai
ales când nu li se pot opune lucrările
de sinteză, documentate, pomenite
înai nte.
Ludmila Patlanjoglu: Există aseme
nea tentative. Ai citit cartea lui
Marian Popescu Oglinda spartă?
Alexandru Darie: E interesantă, dar e
un eseu. Nu la asemenea lucrări mă

Alexandru Tocilescu: E ca la piaţă:
omul se plânge că produsul e scump,
când, de fapt, marfa e scumpă pentru
că producătorul trebuie să i-o dea
intermediarului şi acesta o vinde cu
cât vrea el. La teatru, noi ne plângem
că avem o critică nesatisfăcătoare,
dar ceea ce ajunge la spectator este

refeream eu. Să rămânem la ziare!
Alexandru Tocilescu: l-aţi putea
exclude pe toţi neofiţii ... Şi la ziare se
întâmplă lucruri ciudate. La ,.Liber
tatea ", de exemplu, lsabela Francia
ce nume! - scrie, în felul ei, despre
teatru, alături de un critic profesio
nist de cinema, cum e Alex Leo
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Şerban. La film, se poate, la teatru nu!
Alexandru Darie: Cine nu e critic să
nu aibă dreptul să semneze!
Cristina Modreanu: Câtă vreme
ziarul l-a angajat, nu-l poate împiedi
ca nimeni; conducerea publicaţiei
decide.

Pungi de aer
În jurul unui cadavru
Sebastian-Vlad Popa: Nu rezolvăm
nimic cu excluderile. Colegii regizori
deplâng un dezechilibru de comuni
care rezultat din explozia de vital itate
pe care o trăieşte presa de la noi.
Această vitalitate, uneori bolnavă, nu
întâlneste, în mod simetric, vitali
tatea fenomenului teatral. Presa se
h ră neşte d i n cu ltura abjectului.
Teatrul ar trebui să ofere societăţii
alţi parametri culturali. Criticii nu se
pot constitui într-un sindicat pentru
apărarea valorii. Eu cred că relaţia
voastră substantială este cea cu criti
ca profesionisd, cu cei care pretind
că fac analiză de spectacol.
Alexandru Darie: E adevărat, în
ultimii zece ani s-au produs multe
spectacole fără gând. Dar există şi
câteva spectacole foarte interesante,
în ciuda faptului că sistemul în cadrul
căruia acţionăm este mort. Noi
fu ncţionăm după legile lui Ceau
şescu, şi astfel s-a creat falsa pro
blemă a teatru lui a lternativ, de fapt o
încercare disperată de a ieşi din sis
tem, nu de a oferi o alternativă este
tică. Se creează nişte pungi de aer în
jurul unui cadavru.
Sebastian-Vlad Popa: Eu am spus cu
totul altceva ...
Alexandru Darie: Iartă-mă! Dar, de
fapt, ce ai vrut să spui? Că n-am
înţeles! (Râsete.) Eu vreau să spun că,
în timp ce regizorii sunt obligaţi să
trăiască la nivel european, cei care
scriu despre noi trăiesc într-o provin
cie culturală. Noi nu mai facem teatru
ca acum douăzeci de ani.
Magdalena Boiangiu: Şi dacă mie
îmi place şi comunic cu teatrul de
acum douăzeci de ani, care e defec
tul meu?
Alexandru Darie: Nu este obligatoriu
să-ţi placă, dar când judeci trebuie să
ai argumentele sistemului meu.
Claudiu Goga: Un spectacol trebuie
judecat cu argu mente, ind iferent
dacă e vechi sau nou. Nu poţi să-I
judeci pe Picasso cu criteriile picturii
impresioniste. Fiecare trebuie jude
cat prin ceea ce propune.
Alexandru Tocilescu: Nu în raport cu
gusturile celui care scrie, ci în raport

cu personalitatea creatorului. Când
l ucra la Teatrul " Bulandra " , Lena
Boiangiu era martoră la repetiţii şi
comunicam în mers pe marg i nea
operei care se alcătu ia. Altădată,
cineva mi-a fi lmat repetiţiile la un
spectacol. Bogdan U l m u şi Radu
Anton Roman, pe vremea când prac
ticau critica teatrală, urmăreau traiec
toria unui regizor, judecau fiecare
nou spectacol în funcţie de cele
vechi, observau dacă am evoluat,
dacă am decăzut. Acum, am senzaţia
că de fiecare dată sunt luat de nou, că
sunt la debut. Iar la avizierul Teatru lui
Naţional cronicile neprofesioniste
stau alături de cele profesioniste.
Nimeni nu pune un pluş roşu special
pentru revista " Scena ". O cronică pro
fesionistă mă poate supăra, dar nu
mă poate jigni. Însă simpla semnă
tură a unor... persoane sub o cronică
unde se pomeneşte numele meu mă
jigneşte.
Sebastian-Vlad
Popa:
Vorbim
despre nevoia de coerenţă şi despre
nevoia de comentariu sintetic asupra
fenomenului teatra l. Acestea ar
putea legitima fenomenul teatral în
integralitatea sa. Dar, pentru realiza
rea acestui scop, nu este suficient
comentariul critic sub raport strict
estetic. Mai mult decât oricare altă
artă, teatrul înseamnă umanitate şi
fenomenul teatral ar trebui, poate,
a bordat şi sub raport sociologic,
antropolog ie, raportat la istorie.
Cantonarea în estetic este o moşte
nire a anilor ceauşişti.
Alexandru Tocilescu: Pe vremea
aceea critica era solidară cu artistul:
când am montat lo, Mircea Voievod,
ca urmare a unei presiuni exercitate
asupra teatrului, şi am modificat tex
tul, şi am croit un spectacol relativ
formal, fără mare legătură cu piesa,
critica m-a apărat. Critica este obli
gată să facă mai mult pentru pro
movarea valorilor românesti
' în cir
cuitul mondial. Nu pentru a pune pile
ca să trecem clasa, ci popularizând şi
promovând valorile. U n critic se
mişcă mai uşor şi mai mult decât un
teatru.
Sebastian-Vlad Popa: Exact asta am
vrut să spun: implicit sau explicit, cri
tica trebuie să se raporteze şi la
ambianţă, nu doar la valorile estetice.

Opera deschisă şi
nepriceperea
Magdalena Boiangiu: Poate că este
momentul să auzim şi opinia unui
cronicar venit spre comentarea ope
relor scenice dinspre ştiinţele exacte.
Este motivul pentru care l-am invitat
pe Adrian Mihalache.
Adrian Mihalache: În legătură cu
actorii, Shakespeare îi avertizează pe

cei puternici: dacă nu vă purtaţi fru
mos cu ei, o veţi păţi, pentru că ei
reflectă realitatea l u m i i! Poate fi
reformulat şi în legătură cu criticii:
numai ei reflectă realitatea creaţiei. Şi
criticul este autorul unei " cron ici
prescurtate" a vremurilor teatrale, iar
intenţia celui care prescurtează este
întotdeau na mistificatoare. Eu fac
parte dintr-o generaţie caracterizată
prin suspiciune faţă de critică: ştiam
că nu este independentă, că jude
cătile criticului sunt falsificate din
sta rt; când nu neg lijam judecăţile lor,
le acceptam cu semn sch i mbat:
mergeam la ceea ce ei criticau şi sa
botam prin absenţă ceea ce ei
lăudau. Apoi a apărut plăcerea de a
citi comentariul, din nevoia de a-ţi
confrunta propria opinie, propriile
percepţii cu ale altcuiva. Îi citeam pe
Radu Popescu, pe Gelu Ionescu, pe
cei prezenţi atunci în viaţa teatrală.
Pentru publicul luminat, confrun
tarea e un scop suficient. Dar artistul,
creatorul vrea altceva. Dacă îi
decodez intenţia - sunt bun! Dacă nu
- sunt prost, nu mă pricep!
Alexandru Tocilescu: Şi ce e incorect
în asta?
Adrian Mihalache: E incorect! Când
opera a devenit publică, este dreptul
oricui să o interpreteze cum vrea.
Alexandru Tocilescu: Să o inter
preteze, nu să o denatureze prin
nepricepere.
Adrian Mihalache: Si unde este li mi
ta între interpreta rea deschisă şi
nepricepere? Există o limită?
Alexandru Tocilescu: Da! În bi
bl iotecă.
Adrian Mihalache: Nu-i chiar aşa de
simplu. Există interpretări care la
început au părut şocante şi apoi s-au
impus. Un spectacol nu este o inte-

gramă: dacă ai dezlegat-o, primeşti
un premiu, dacă nu - eşti pus la colţ.
Alexandru Darie: Nu cred că există
creator de spectacole să se supere
când cronicarul descoperă semnifi
caţii la care el nu s-a gândit.
Alexandru Tocilescu: Ba eu m-am
supărat când s-au găsit ecouri din
Proust în Mireasa mută
Alexandru Darie: Astea sunt imbe
cilităţi. Discutăm despre oameni
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serioşi, nu despre idioţi...
Adrian Mihalache: Despre mine e
vorba.
Alexandru Darie: Mă rog ... Dacă eu
fac un spectacol de neînţeles, critica
mă sanctionează.
Cine îl sa nctio
'
nează pe critic când ceea ce scri e el
este de neînţeles? Cum vă explicaţi
că la Londra, când citesc cronica dra
matică dintr-un ziar englezesc,
înţeleg foarte bine cum e specta
colul?
Alice Georgescu: Explicaţia e, proba
bil, aceeaşi ca în cazul actorilor bri
tanici, pe care îi înţelegi pe scenă
chiar dacă nu eşti bun cunoscător de
limbă engleză, în timp ce, deşi eşti
român, înţelegi tot mai g reu ce spun
actorii români pe scenă.
Sebastian-Vlad Popa: Există o critică
de tip academic, care relatează spec
tacolul în termeni exacti, există o cri
tică prin parafrază, care la noi nu se
practică, şi u na mai sofisticată - cum
scrie Adrian Mihalache -, deschisă
faţă de operă şi nu foarte scrupuloasă
în decodificarea structu rii de intentii
'
a spectacolului.

�
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Acţiuni concrete
Ludmila Patlanjoglu: Cred că, dacă
ne desprindem de sentimente şi
resentimente, putem spune că în
ultimul deceniu critica teatrală a fost
pe măsura teatru l u i . La fel ca în
teatru, şi în critica teatrală coexistă
generaţiile. Cred că, în recunoaşterea
spectacolelor antologice şi a capo
doperelor scenice, critica a avut un
rol important. A favorizat comuni
carea breslei cu publicul şi comuni
carea în interiorul breslei. În acest
deceniu şi-a confirmat valoarea o
generaţie de regizori - Măniuţiu,
Dabija, Tompa, Alexa ndru Da rie,
Frunză; şi Toca face parte din această
generaţie ...
Alexandru Tocilescu: Eu fac parte
din mine!
Ludmila Patlanjog lu: ... acum a
început să se afirme generaţia lui
Felix Alexa. Acelaşi lucru se poate
spu ne şi despre d ramaturgi: Vlad
Zografi, Horia Gârbea... mă rog, nu
fac acum liste exhaustive. Nu există o
prăpastie între aceşti oameni şi criti
ca de teatru. Pe lângă ceea ce se
scrie, trebuie luat în consideraţie şi
ceea ce se face. În această perioadă,
exercitiul critic s-a diversificat: criticii
au fost directori de festival, au fost în
jurii, sunt directori de editură, sunt în
secretariatele literare. Sigur că nici în
critică, nici în alte domenii nu se pot
forţa l ucrurile: n i meni nu poate
impune un critic. Ai talent, ai energie,
exişti! Dar în mişcarea de teatru, şi
vârfu rile, şi valorile medii există
datorită criticii profesioniste. Chiar
dacă nu toată lumea citeşte " Scena "
sau " România literară ", se creează,
totuşi, un curent de opi nie care
impune valorile şi declară că regele e
gol! Şcoala românească de teatrolo
gie este preocupată şi de pregătirea
viitorilor cronicari şi din fiecare
promoţie se exprimă deja doi-trei
oameni care vor asigura continui
tatea breslei şi, sperăm, vor înlătura,
pri n simpla lor existenţă, impostura.
Aveţi însă întru totul dreptate când
vorbiti de nevoia de cărti fundamen
tale despre arta teatrulu i . E un capitol
la care criticii sunt încă datori faţă de
valorile teatrului românesc. De exem
plu, pentru ca să existe lucrări depre
creaţiile scenice şi creatorii de spec
tacole, cred că sunt necesare şi
afinităţile spirituale. Referindu-mă la
monografiile despre regizori, ele s-au
născut din asemenea afinităţi fericite,
cum au fost acelea dintre Virgil Pe
trovici şi Ion Sava, Florica lchim şi
Vlad Mugur sau Marina Constan
tinescu şi Silviu Purcărete.
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Rolul esenţial
al ruşinii
Alexandru Darie: Mai exi stă si
pudoare. Nu pot să dau telefon şi să
spun: "Vezi, fii atent, eu fac acum
ceva g rozav. Vino să scrii despre
m i ne!" . Nu pot să fac asta, m i-e
ruşine.
Alexandru Tocilescu: Are dreptate!
Nu pot să spun: " Sunt genial! Ieri am
avut 20 de minute de geniu şi tu nu
erai acolo ca să scrii cum a fost".
Alice Barb: Aţi vorbit despre exer
citiul critic. Pe mine termenul nu mă
satisface, pentru că nu presupune
tandrete fată de actul de creatie. Dar
reveni n d l a problema decant� rii va
lorilor, atât de necesară şi în critică,
vă propun alcătuirea unui top. Aşa
cum în revista " Scena" apar clasa
mente de spectacole, de regizori şi
actori, alcătuite de cronicari, să apară
si un clasament al critici lor, unul
a utopropus şi altul alcătuit de regi
zori, actori, scenografi... Ăsta da, exer
ciţiu! S-a vorbit aici despre iubire.
Până la iu bire, poate ar fi necesar mai
m u lt respect. I nvităm cron icari la
spectacol şi ei nu vin, sau, dacă vin,
nu scriu. După mine, asta-i lipsă de
respect! (Vociferări, râsete.) Daţi-mi
voie! Tonul, vocabularul folosit de
unii cronicari este dovada lipsei de
respect faţă de creator. Citesc arti
colul domnului Florin Faifer şi sunt
şocată de limbaj: teatrul alternativ
care îl irită e făcut de tâmpiţi, agra
maţi, fetiţe "zăltate" ...
Alice Georgescu: Articolul neagă în
mod violent o anume tendinţă, dar
ca limbaj e impeca bil.
Felix Alexa: N ici când un cronicar te
laudă în neştire, dar ceea ce spune nu
are legătură cu spectacolul, nu te
simţi deloc bine.
Magdalena Boiangiu: Tot ce spu
nem noi aici dovedeşte un straniu
deficit de comunicare. Deşi ne cu
noaştem, ne simpatizăm, discutăm,
cronicarii au senzaţia că nimic din
ceea ce scriu nu ajunge la creatori, iar
creatorii cred că evoluţia şi zbaterile
lor îi lasă i ndiferenţi pe critici. Ca şi
cum am trăi în lumi diferite. Este evi
dent fals şi această discuţie, cu toate
nerăbdările şi suprapu nerile ei, do
vedeşte că avem despre ce vorbi
împreună şi că suntem doritori să o
facem.
Alice Barb: Asta înseamnă că trebuie
să ne împrietenim ...
Alexandru Tocilescu: Eu nu vreau să
mă împrietenesc cu tine ... (Rumoare.)
Lud mila Patlanjoglu: Este necesar să
ne acordăm unii altora încredere: eu,
critic, trebuie să cred că artistul a avut

teluri nobile, iar artistul trebuie să
c readă că judecata mea, chiar dacă i
se pare i njustă, e nepărtinitoare.
Altfel, cronica rul este amen inţat,
admonestat în public, aşa cum li s-a
întâmplat unor colegi, ba chiar şi mie.
Dar este tot atât de adevărat că tre
buie să fim deschişi, să răspundem
tuturor provocărilor artistice - cum
sunt experienţele teatrului alternativ
sau montările controversate ca, de
pildă, spectacolul O scrisoare pier
dută de la TNB.
Marina Constantinescu: Nu ştiu cum
o să arate în revistă discuţia. Nici nu
mă interesează acum cel mai mult
acest lucru. Cel mai important mi se
pare faptul că am dorit să ne întâl
nim, să ne privim, să vorbim, să ne
ascultăm. Consider că, dacă s-a
născut o prăpastie între creatori şi
critici sau între regizori şi actori,
aceasta a fost adâncită de lipsa dia
logului. Efect, într-un fel, şi al socie
tătii în care trăim. Nu cred că suntem
u n ii de o parte şi ceilalţi de cealaltă
parte a unei baricade artistice. Iubim
deopotrivă teatrul, ne bucură succe
sele, împlinirile, ne dor eşecurile. Nu
cred că un profesionist al scrisului
vânează nereuşite şi are, chiar, volup-
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tatea de a scrie despre ele. Iar o ana
liză este provocată de ceea ce se
întâmplă extra-ord i nar pe scenă.
Avem nevoie unii de ceilalţi şi pentru
acel mâine care se numeste istoria
teatrului. Tn mod ideal, ceea ce con
struiţi pe scenă trebuie să se regă
sească, poate ca într-o oglindă, în
scrisul nostru. Chiar si atunci când
"
" regele e gol ! Circulaţia ideilor,
privirea din afară, distanţarea, aşa
cum o formula Brecht, punctul pe " i ",
toate acestea sunt lucruri care ar tre
bui să ne apropie şi nu să ne des
partă. Ar trebui să reînvăţăm să dia
legăm, să ne respectăm punctele de
vedere, să le combatem cu argu
mente, şi nu superficial sau injurios,
atunci când nu coincid. Este un exer
ciţiu firesc şi, cred, indispensabil în
lumea noastră. El a funcţionat când
va şi vă dau un singur exemplu: Radu
Penciulescu şi George Banu. Dincolo
de afinităţi sau contradicţii, teatrul
este mai presus de orice. Teatrul în
sine este forma totală a comunicării
şi, în mod paradoxal, prin tot felul de
comportamente cotidiene, noi îi
negă m chiar esenţa. Poate că o
privire aruncată la o repetiţie, poate
că o bere băută împreună să facă să

dispară rigiditatea oficială care, de
multe ori, este inventată.
Magdalena Boiangiu: S-a vorbit la
un moment dat despre noua ge
neraţie de critici. Un reprezentant al
ei s-a plictisit stând lângă mine, după
ce a încercat zadarnic să intervină de
câteva ori în d iscuţie. Acum, să-I
ascultăm.
Octavian Saiu: Nu vreau să o luaţi ca
pe o obrăznicie, pentru că nu vreau
să jignesc pe nimeni, dar cred că
problema autorităţii cronicarului de
teatru ţine şi de legăturile acestuia cu
cultura românească în ansamblu.
Critica este asimilată, poate pe
nedrept, cronicii de teatru şi, atât la
nivelul instrumentelor cât şi la cel al
atitudinii, ea nu se înscrie în curentul
major al gândirii critice din România.
Este vorba despre nivel ul intelectual
şi moral care să-i dea autoritatea de a
înscrie valorile teatrale în circuitul
cultural naţional şi un iversal. Este
vorba despre sincronizarea discursu
lui axiologic...

În lumina acestor nobile idealuri, masa
rotundă a continuat, În mod informal,
lângă o sticlă de vodcă ieftină.

Valori, urgenţe,
detergenţi

nainte de acest deceniu, un secol de-a rândul actorii
s-au împărţit în comici şi trag ici, iar valoarea lor a fost
dată de rolurile "g rele" jucate. O actriţă care făcuse în
tinereţe Julieta şi Nina putea trece, datorită experienţei,
la Maria Stuart şi Lady Macbeth, apoi urma să fie aplau
dată firesc în reginele mai bătrâne. Pe altă linie, actriţe
mai puţin înzestrate treceau de la subrete la roluri de
doici. Sau, cele cu temperament, de la nebuna Ofelia la
Nebuna din Chaillot. Rolurile care compuneau, pe rând,
o carieră dădeau "genul " şi instituiau şi gradul de va
loare al actorului.
Vremurile s-au schimbat. Cum linia dintre tragedie şi
farsă e tot mai neclară, actorii se clasifică mai lesne în
actori de detergenţi şi actori de tampoane. Sigur, sunt şi
specializări marginale. Precum pe vremuri erau actori
hâzi specializaţi în Rigoletto şi Richard III, azi avem
câţiva excentrici experţi în asigurări auto şi bere. Dar
ăştia sunt rari. Amprenta unui actor se vede numai în
detergent sau cosmetică. Rar o mai poţi ghici în cafea.
Tânăra promiţătoare începe cu rolul mic al fetiţei care
şi-a pătat rochiţa, trece apoi la cel de ingenuă şi
foloseşte neştiutoare un detergent scump. Ajunge mai
târziu la treapta nevestei iubitoare albind rufele unei
familii întregi. Şi încheie cu soacra exigentă care-i aduce
nurorii mustrări şi un detergent miraculos. Sigur, sunt

mii de nuanţe. Există actriţe care rămân toată viaţa în
roluri negative: vecina care se încăpăţânează să spele
cu detergent obişnuit sau femeia de afaceri ce ignoră
mătreaţa. Tn teatru totul e să-ţi găseşti repede vocaţia.
Dar să nu ignori diversitatea: trebuie să joci şi în roluri
clasice din spoturi cu detergenţi de forţă, dar şi în roluri
mai bizare, mai feminine, cu înălbitori, afânători de
prosoape, în comedii acide cu detergenţi de vase.
Numai aşa o carieră se poate împlini perfect şi, la 70 de
ani, o mare artistă îşi poate stupefia critica apărând
episodic într-o reclamă de bigudiuri.
Tn ce mă priveşte, cer organizatorilor viitoarei Gale a
Premiilor Anuale să acorde un premiu pentru cea mai
bună actriţă într-un rol cu detergenţi sau tampoane.
Concurenţa va fi acerbă şi numele mari nu vor lipsi,
nu-i asa?
Credeţ i că glumesc? Câtuşi de puţin. La câtă mizerie e în
ţara asta, trebuie să recunoaştem: popularizarea deter
genţilor e chiar mai importantă decât arta şi mai
urgentă decât reforma teatrelor. Dacă 99 la sută dintre
compatrioţi merg cel mult o dată pe an la teatru, măcar
o dată pe lună ei ar putea folosi un detergent. Chiar şi
unul "obişnuit" .
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Ce se Înţelege
uneori pr1n m1mes1s
•

•

•

Revoluţionarii produc epoci revoluţionare. Şi invers,
după ce trec evenimentele sângeroase sau pur şi sim
plu periculoase, epocile revoluţionare creează re
voluţionari, în toate domeniile de activitate. Critica
teatrală nu putea rămâne în afara acestei dinamici a
conectării la istorie.
upă '89, domeniul a cunoscut
înnoiri remarcabi le, datorate
schimbului natural de gene
raţii, accidentelor rutiere şi energiei
celor ce doreau să se afirme. Din
torentul astfel creat au aju n s pe
creasta valului câteva nu me, dintre
care cel al lui Doru Mareş s-a impus
cu osebire, prin ceea ce scrie, zice şi
îndrumă.
Întrucât societatea nu a acceptat o
lege a lustraţiei şi nici măcar ceva
asemănător, cronicarul a încercat să
o aplice pe materialul atât de ge
neros al dramaturgiei universale şi al
scenei autohtone. Din setul de cri
terii aplicat consecvent de el, reiese
că valorile estetice sunt strict depen
dente de regimurile politice sau de
afilierile- reale sau bănuite - ale cre
atorului. Acum câtiva ani, montarea
unei piese de Bul gakov la Teatrul de
Comedie era 110 gafă politică ", iar
mesajul piesei De partea cui eşti? de
Ronald Harwood, jucată la Teatrul
Naţional, era repudiat d i n cauza
bănuielii că autorul este, a fost sau o
să fie de stânga. Premisa majoră a
raţionamentului: sub raport ideolo
gic, teatrul bun este anticomunist;
cea minoră: toţi ruşii sunt comunişti;
concluzia: nu are i mportanţă că
opera lui Bulgakov, un mare scriitor
rus, foarte aproximativ sovietic, a
fost ră u tratată de a utorităţile
bolşevice; faptul că el a fost contem
poran, în aceeaşi ţară, cu Stal in, că a
respirat acelaşi aer cu acesta îl
desca lifică. N u are importanţă că
scriitorul britanic încerca o meditatie
,
în termeni d ramatici asupra po si-
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bilitătii de a individualiza vina colec
tivă; faptul că el vedea nuanţe acolo
u nde criticul bucureştean are doar
certitud i n i, îl plasa într-o tabără
pol itică, care a r trebui să devină
lagăr.
De-a l u n g u l a n i l or, i ntra nsigenţa
ideologică a devenit un sistem este
tic normativ, far al înnoirii şi al sin
croniei. Criticul de directie constată,
în spectacolele care i se par semni
ficative, " un neorealism crud, care
datorează în egală măsură expre
sionismului, postmodernismului, ca
nalelor TV tip Cartoon Network şi
Fox Kids, Internetului şi hip-hop-ului ".
S-ar putea deduce că acest eclec
tism, chiar dacă nu dă deocamdată
capodopere, va fi sursa de alimenta
re pentru teatrul viitorului, agreat de
Doru Mareş şi de dragul căruia croni
carul s-a înhămat la înlăturarea ener
gică a rămăşiţelor vechiului. în croni
ca publicată în " Observatorul Cul
tural " din 20 februarie 200 1 , vechiul
este reprezentat de Şantaj, specta
col montat la B ra sov de Claudiu
Goga, şi de Poveste de cartier, scris
şi regizat de Alice Barb la Teatrul Act.
Cronicarului nu i-au plăcut aceste
spectacole. E dreptul lui. Interesant
de aflat este de ce nu i-au plăcut.
" Prima eroare a brasovenilor este
rea lismul aproape p roletcu ltist a l
decorurilor s i costumelor... c e tânăr
să se mai recunoască în uniformele
socialiste de liceu, când acestea nu
se mai poartă de mai mult de zece
an i?". Şi dacă tânărul nu mai poartă
u n iformă, el a pierdut darul
înţelegerii? Şi n u-i înţelegem decât
https://biblioteca-digitala.ro
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pe cei în care ne recunoaştem? Era o
prezumţie dragă activiştilor, fie ei şi
proletcultişti, dacă ar fi avut o oare
care cultură: de câte ori se respingea
sau se mod ifica un spectacol,
obiecţiile vizau faptul că " publicul
nostru " nu se va recunoaşte în per
sonajele de pe scenă. Nu are impor
tantă că Directia Teatrelor vorbea în
nu mele prolet ariatului victorios, iar
Doru Ma reş scrie în numele
adevăraţilor a u rolaci: " Dacă reg i
zorul ar fi trecut peste prog ramele
antidrog cu miros de Armata Salvării
şi ar fi intrat în înţelegerea reală a
celor de după blocuri dar şi a hip
hop-u lui, dacă finalul muzical ar fi
fost Privesc de sus al celor de la XXI
şi zece grei cu Roxana, ori elaborate
fraze Methadon, ceva, ceva ar fi
smuls spectacolul d i n această
mi mare nici măca r savantă a pri
ceperii unui anume tip de realitate.
Aşa însă, apropo, câţi tineri d i n
perimetrul social vizat v i n la specta
col, rupând uşile de la ACT? "
Probabil că tot atâţia câţi îl citesc pe
Doru Mareş, dar nu despre asta este
vorba. N ici n u-i de mirare, pentru că
este o realitate d ifuză, greu de clasi
ficat şi de rezumat; problema specta
colului nu era să corespundă cu ceea
ce ştie D.M. despre zonele subterane
ale existenţei, ci să construiască o
real itate a convenţiei credibilă în
raport cu premisele. Acest tip de
obiectii normative - norma sunt
informaţiile şi principiile cronicarului
- nu face decât să sugrume varie
tatea ofertei artistice.
Vorbind în numele publicului tânăr,
Doru Mareş crede că a i te adresa în
" chineza trecutelor vieţi de tovarăşi
& domniţe e cel puţin nefuncţional,
dacă nu alarmant de ridicol " . Exact
asta spuneau şi proletcultiştii: omul
produs de revoluţia bolşevică nu va
mai avea nevoie de cultura burgheză
şi pentru el trebuie produs un limbaj
artistic nou. E adevărat, pentru a j us
tifica intransigenţa şi suficienţa nu se

elaborau construcţii de tipul: " supor
tul denotativ al realităţii nu se mai
i nventează, conotati ile fi ind ele
însele teoretic sufi c iente pâ nă la
infinit" . Atâtea cuvinte savante pen
tru a observa că profesoara stoarce
rufe uscate şi că Lida ar putea evita
violul dacă ar fugi pe uşa l a rg
deschisă ...

•

Intelectualul român dornic să dialo
gheze cu Doru Mareş şi, prin el, cu pu
blicul tânăr este somat să-i părăsească
pe Angela Similea, Bujor Mişcuţia sau
Gigi Marga de dragul formaţiei B.U.G.
Mafia, pentru că, ne zice cronicarul,
Tertium non datur. De câte ori acest
principiu se extrage din logica formală
şi se extinde la viaţă se subînţelege că,

dacă nu eşti de acord c u prima
ipoteză, emisă de posesorul autorităţii,
a doua este evident absurdă, pentru
că îl contrazice pe cel care le ştie pe
toate, iar a treia este periculoasă pen
tru viata
· celui (celei) care o emite. Este
logica interogatoriilor poliţieneşti. În
artă, datur.
Magdalena Boiangiu

de teatru

Când cronicarul
greşeşte ...
n a d i ntre cele m a i presti
g ioase publicaţii britan ice
despre teatru este "The
Theatre Record ". Publicată şi redac
tată de criticul lan Herbert, apare bi
săptă mânal, cu subtitlu l " Cronica
neîntreruptă a scenei brita nice"
(..Continuing chronicle of the British
stage" ). De ce " neîntreruptă " ? Pentru
că, de 20 de ani, consemnează nu
doar toate spectacolele, ci şi toţi...
cronicarii. Fără artificii grafice, numai
cu un lung şir de articole, întrerupte
pe a locuri de fotog rafii alb-negru.
Mă voi referi la exemplarul care
inventariază perioada 2-3 1 decem
brie 2000. N u mărul e deschis de
"
"
" colţul editorului (" Prompt Corner ),
care discută cele mai recente puneri
în scenă, texte sau evenimente
teatrale, cu bune şi rele. Urmează
lista de cronici, grupate pe specta
cole şi având în cap distribuţia şi,
pentru fiecare articol în parte, ziarul
şi numele cronicarului. Am numărat:
în intervalul cu pricina, au avut pre
miera 48 de producţii la Londra şi 22
în afara Londrei.
Ce mai putem citi în afară de cronici?
Un capitol destinat comentării mai
detaliate a unor spectacole deja dis
cutate în numere anterioare; o listă
completă a producţiilor anului 2000,
o alta, de la A la Z, a montărilor care

U

se jucau la data intrării sub tipar; o a
treia listă, a spectacolelor care
urmează să apară, la Londra şi în ţară,
până la sfârşitul anului, cu numele
autorului, al teatrului, al regizorului
şi, după caz, al unora dintre actori.
Ceea ce mi se pare demn de pus sub
semnul exclamării este următorul
amănunt: toate cronicile sunt apariţii
de ziar, dar, spre deosebire de cores
pondentele lor româneşti, au profun
zime, seriozitate şi farmec. Lectura în
paralel a tuturor cronici lor care apar
în urma aceluiaşi spectacol este
foarte folositoare, atât pentru istoricii
spectacolului, cât şi pentru cronicarii
de rând (nu ştiu cât de mult, pentru
publicul obişnuit). Aşa ies la iveală nu
doar diferenţele de viziune, ci şi cele
de stil, de sistem de valori în ceea ce
priveşte teatrul şi viaţa.
O observaţie generală: cronicarii bri
tanici dau mare atenţie apariţiei tex
tului nou de teatru. Aşa se face că, de
cele mai multe ori, cronica analizează
mai curând piesa decât spectacolul.
În orice caz, se pare că, la englezi, un
text nou nu primeşte articole sepa
rate, în sine, ci, aproape mereu, arti
cole despre text în spectacol.
Explicaţia ar fi următoarea: textele
noi se montează, nu se comentează.
De pildă, Royal Court: din 1 98 1 , o
dată cu fiecare monta re, publ ică
https://biblioteca-digitala.ro

piesa - şi invers (o dată cu scrierea
textului, apare şi montarea).
Din punctul meu de vedere, cele mai
interesante grupaje din revistă sunt
cele care se referă la spectacolul
Teatru l u i Royal Court cu 1 Just
Stopped By to See The Man (după
cum era de aşteptat, privit mai
curând din unghiul textului, dar nu
numai) şi la punerea în scenă, la
Royal Sha kespeare Company, cu
Henry VI (o trilogie durând în total
zece ore, lucru pe care nimeni nu
ratează să-I pomenească). Scri ind
despre aceste spectacole, criticii s-au
întrecut pe ei înşişi. Atât de tare încât,
de pildă, Michael Billington de la
"
"The Guardian , analizând piesa de la
Royal Court, face greşeala să spună
că personajul principal (un negru
cântăreţ de blues) ar fi ieşit mai
adevărat dacă dramaturgul nu ar fi
fost alb. Evident, Stephen Jeffreys,
dramaturgu l atacat pe nedrept, îi
răspunde (articolul, publicat chiar de
ziarul în care a apărut cronica, este
consemnat în "Theatre Record "
alături de cel al lui Billington): " U na
di ntre condiţiile de bază pentru a fi
dramaturg este să fii în stare să i ntri
în pielea a ltor oameni " . Pe bună
dreptate.
M irona Hărăbor
13
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O oră cu
Maia Morgenstern
Aş dori să facem altceva decât un
interviu, altceva decât o alternanţă
de întrebări şi răspunsuri mai mult
sau mai puţin previzibile. Mi-aş dori
un discurs pe două voci, care să
semene cu nişte cărţi care mi-au
plăcut mie foarte mult: Riscul
Gândirii şi Politica de Terente Robert
şi Sorin Vieru. le cunoaşteţi,
le-aţi citit?
Puţin, le cunosc destul de puţin. S-ar
cuveni, poate, să le cunosc mai bine;
sunt scrise de tata, iar dacă doriţi să-I
cunoaşteţi pe tata, cel mai bine este
s-o faceţi prin cărţile sale.
l-am cunoscut pe tatăl dumnea
voastră pe vremea când eraţi o
fetiţă şi nici nu vă gândeaţi, proba
bil, că veţi deveni actriţă. În ce
măsură v-a influenţat acest tată
interesant, un matematician înzes
trat cu atâta esprit de finesse?
Hai să fiu foarte sinceră! Tata a pus

degetul pe rană. În clasa a Xli-a, când
toată lumea se agita în jurul meu fiecare îmi spunea unde să merg, ce
să fac, ce meditaţii să iau -, el a fost
cel care mi-a limpezit mintea. M-a
luat deopa rte, eu îi spu neam că
vreau să fac Istoria, dar el mi-a spus:
" Uite, ştii ce, tu vrei să te faci actriţă.
De fapt asta vrei, asta iubeşti, ţi-e
frică s-o recunoşti, dar asta e! "
Să înţeleg că a fost o dorinţă pe care
el v-a imprimat-o? V-a manipulat,
cu alte cuvinte?
Nu, nu, nici pomeneală! El a fost cel
care a avut curajul să mă facă să-mi
citesc cu claritate gândurile şi do
rinţele.
Nu e asta esenţa manipulării: să te
facă cineva să-ţi doreşti ceea ce
vrea el să-ţi doreşti?
Nu. Adică definiţia e bună, dar el n-a
făcut asta. Nu m-a făcut să doresc
ceea ce voia el să-mi doresc. Pur şi
simplu, a fost un fel de Socrate pen
tru mine, m-a ajutat...
V-a ajutat să deveniţi un om de
teatru, ceea ce, de fapt, era şi el.
Într-adevăr, ca şi Socrate, profe
sorul Morgenstern este amator de
dialog, deci de teatru.
Mă refeream la altceva. El a făcut o
operă de maieutică asupra mea. M-a
ajutat să-mi limpezesc singură dorin
ţele.
De altfel, spiritul lui socratic se vede
limpede din cărţile pe care le-am
amintit. Care dintre ele vă place mai
mult?
Nu-mi place nici una; ad ică, mă
înspăimântă. Staţi puţin, să ne înţele
gem exact...
Au ceva înspăimântător. Ceva dur,
care şlefuieşte gândul, parcă ţi-ar
pune mintea pe o piatră de polizor.
Da, cred că da ...
Cînd ne-am întâlnit în realitate,
părea mai blând, n-avea acea acidi
tate...
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Mie mi se par mai acide, mai lipsite
de convenţionalism întâlni rile di
recte cu el.
Probabil că, atunci când l-am întâl
nit eu, nu şi-a pus mintea cu mine.
Cu mine tata Îşi pune mintea mereu
şi mă face să mă uit în mine cu cu raj,
fără milă, fără autocompătimire...
Pregătiţi acum Îngerul albastru, un
spectacol de teatru-dans în regia lui
Răzvan Mazilu. Am văzut una dintre
repetiţii şi aş vrea să ştiu în ce
măsură vă identificaţi cu acest per
sonaj, cu lola-lola. Îl vedeţi înrudit
cu lola Blau?
Nu, câtuşi de puţin.
Nici dacă avem în vedere latura
"
" cabaret a amândurora, sau figura
lui Marlene Dietrich, care se în
trevede îndărătul lor?
N u, nu, din punctul meu de vedere
nu este deloc aşa. Noi pornim de la
roman
Profesorul Unrat al l u i
Heinrich Mann - si încercăm să-i fim
cât se poate de fideli acestuia.
Romanul are implicaţii sociale pro
funde la modul indirect, nu e atât de
tezist - deşi, când spun "tezist", n-o
fac neapărat în sens peiorativ - cum
este cazul cu lola Blau. lola Blau e
direct, e un man ifest. În Ingerul
albastru, personajul Lola-Lola este
un fel de bilă-mandă-bilă.
-

Un fel de... ce?!
Ca la biliard. E un termen luat de-a
colo. Loveşti într-un loc ca să nime
reşti în altă parte. E ca în matematică,
în teoria jocurilor, în caz că acestea vă
sunt mai fa miliare decât biliardul.
Lola-Lola - ca să revi n acum la In
gerul albastru - este atât de proastă,
este pur şi simplu un om prost, iar în
cazul acesta chiar că somnul raţiunii
naşte monştri.
Proastă da, din punct de vedere in
telectual, dar nu are darurile ei spe
cific feminine?
Ea se adresează din punct de vedere
emoţional şi stimulează acea zonă

care este propice manipulării oame
nilor.
Nu este ea chiar tipul de femeie de
care se îndrăgosteşte un om deş
tept? Este Unrat un om inteligent?
Unrat este un om malefic. Este un om
profund rău, atât de fidel dorinţei de
a face rău încât inteligenţa nu este
decât un instrument pe care-I folo
seşte în acest scop.
lată, însă, că proasta de Lola-Lola
ajunge să domine un om care este şi
inteligent, şi rău.
Nu-l domină.
Îl face să se piardă, totuşi.
Dimpotrivă. El nu se pierde, c1 IŞI
atinge scopul - aici e nebunia. De
aceea spun că romanul are impl icaţii
sociale indirecte profunde. Scopul lui
Unrat, dacă citim cu atentie romanul,
este un scop malefic: ace la de a dis
truge, de a nenoroci oamenii.
Dar se nenoroceşte şi pe sine în cele
din urmă.
Într-adevăr, nu precupeţeşte nim ic,
nici măcar pe sine însuşi. În sensul
acesta, e profu nd fascist. în faşă,
desigur, în fază incipieAtă, dar prefi
gu rează foarte exact . . .
întotdeauna citiţi atât de atent lite
ratura care înconjoară un anumit
rol?
Nu întotdeauna, dar foloseşte foarte
mult.
De exemplu, aţi citit realmente Don
Quijote, romanul lui Cervantes, sau
doar câteva din numeroasele sale
re povestiri?
Am citit romanul încă de când eram
mică, mă "asculta " tata după fiecare
capitol. L-am recitit acum, cu ocazia
rolului din Omul din La Mancha.
În traducerea Frunzetti-Papu?
Staţi un pic! (la din bibliotecă un
volum elegant, În format mic, Îi
răsfoieşte cu afecţiune.) Vedem noi
imediat... da, chiar asta e.
Am avut-o şi eu, dar mărturisesc că
a fost o lectură dificilă, mai puţin
încântătoare decât versiunea lui
Unamuno. Pentru dumneavoastră,
pentru conceperea rolului Dulci
neea, a contat că aţi mers direct la
sursă?
De fapt, într-un fel a fost o piedică şi
am să explic de ce. Aţi văzut, desigur,
că acest musical se referă doar la
câteva capitole ale romanului, două
de la început şi două de la sfârşit. Am
dorit să se vadă în personajul meu şi
ceea ce adaptarea teatrală lasă pe
dinafară. Toate aceste repovestiri şi
exegeze tind să impună o anumită

viziune, care devine convenţie gene
ral acceptată; o colecţie de clişee, la
urma urmei. Să luăm cazul Eminescu:
s-a decretat că e un romantic genial
şi gata, nu-l mai citim, sau, dacă o
facem, nu vedem în el decât pe
romanticul genial. Îl citi m încre
meniţi, închistaţi, nu ne mai bucurăm
de O rămâi, rămâi la mine... cum mă
bucuram eu când eram proaspăt
îndrăgostită. Mă întorc la Du lcineea.
Dulcineea ce e? Ni se spune că e sim
bolul iubirii absolute, al purităţii şi
celelalte. Şi-atunci, ce facem? Jucăm
pu ritatea absolută, şi frumuseţea, şi
sublimul, şi iubirea, şi idealul, şi nu
ştiu ce... Or, autorul ne spune exact
cât e de urîtă, de vulgară, de primi
tivă. Abia aşa transfigurarea ei în
spaţiul unei secunde, trecerea de la
un plan al realităţii la altul, devenirea
ei apar interesante.
Trecerea pe care, în scena "visului
imposibil", aţi făcut-o e cam bruscă,
după gustul meu.
Am făcut-o şi eu aşa ... americăneşte.
Vorbeaţi de prospeţimea în recep
tare. Am avut o experienţă intere
santă cu doi mari autori: Eminescu
şi Eclesiastul, acela din Biblie. Ci
tindu-1 pe primul în franceză şi pe al
doilea în engleză, s-au redistribuit
accentele şi au apărut noi semnifi
caţii. Ştiu că aveţi experienţa jocului
în limbi străine. Cum v-a modificat
asta relaţia cu textul?
Este grozav de incitant să joci într-o
limbă străină. Si, asa
· cum bine ati
observat, atenţia la limba pe care o
vorbeşti te curăţă de rutină şi pre
judecăţi. Concentrarea asupra limbii
este conştientă, n u mai este me
can ică, fapt care dă rostirii pros
peţime.
în ce limbă ati vorbit în filmul lui
Theo Angelo poulos, întoarcerea lui
Ul ise, în care aţi jucat rolul princi
pal?
Am vorbit în engleză, în greacă. Dar
experienţa cea mai interesantă a fost
când am vorbit maghiara.
În filmele Marthei Meszaros?
Nu, la Martha am vorbit franţuzeşte.
La Zsambek, pe scenă, am vorbit
ungureşte. Astă-vară, la Zsambek, un
mic orăşel din U ngaria, am jucat în
Bank-Ban, o piesă istorică a l u i
Katona J6zsef, tot c e poate fi m a i cla
sic în teatrul maghiar.
Ca, la noi, Apus de soare.
Da, Apus de soare, dar combinat cu
Răzvan şi Vidra, plus o doză bună de
Vlaicu-Vodă. Eu am jucat Gertrudis, o
pri nţesă germană care vine din
Merania, pe la 1 200, să le aducă civi
lizaţia. M-au ajutat, mi-au simplificat

textul, au scurtat tiradele. Nu mai
văzusem alte interpretări, nici ale pie
sei, nici ale operei - făcută de Erkel,
mi se pare. în viziu nea noastră,
Gertrudis era o femeie plină de viaţă,
o Doamna Clara a lor, care vine să le
aducă binefacerile Apusului şi o face
cam cu lingura de pantofi, dar cu
entuziasm, cu bună-dispoziţie. De
altfel, nu vedeam care e problema
dacă o nobilă maghiară ajungea să
cedeze poftelor fratelui ei . . . Pe Bank
Ban încearcă să-I seducă şi, când
vede că situaţia se îngroaşă, deve
n i nd periculoasă chiar, iar nobilii
maghiari care-i erau, în principiu ...
...ostili ...
...fideli, căci erau convinşi că regali
tatea reprezintă s u rsa încrederii,
nucleul statului, ajung şi ei să-şi
schimbe atitudinea ...
Faptul că aţi jucat în Bank-Ban nu
v-a atras către repertoriul nostru de
drame istorice? Aţi dori să fiţi Vidra,
Doamna Clara?
Doamna Clara as vrea să fiu, mi-ar
plăcea. Vlaicu-Vodă îmi place foarte
mult. Piesa, vreau să spun. Tmi place
asa
' de mult... Vidra nu, n-as vrea, mi-a
şi trecut vremea pentru a cest rol.
Ei, cum, doar Vidra e o femeie în
toată puterea cuvântului! Poate
Oana, din Apus de soare, să nu vi se
mai potrivească.
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Asta nu mi s-ar fi potrivit niciodată.
Purtaţi, într-un fel, o povară imensă:
aţi întruchipat câteva dintre fantas
mele culturii române şi asta este o
mare responsabilitate. Aţi fost
Doamna T., aţi fost chiar Pena
Corcoduşa, pe care aţi introdus-o,
aşa zicând, subreptice în filmul
Trahir al lui Radu Mihăileanu, aţi
fost, de asemenea, Matilda.
Care Matilda?
Aceea din Cel mai i ubit d i ntre
pământeni!
Doamna T., da, e o obsesie. Dar, în
viziunea reg izorului Şerban Mari
nescu, eroina lui Preda nu este aşa de
importantă, e doar o apariţie în film,
mult sub personajul din roman.
Nu contează, lumea a venit s-o vadă
pe Matilda, aşa cum s-a dus la
lansarea cărţii Aurorei Cornu ca să
vadă prototipul personajului. Reve
nind la Doamna T., aţi jucat şi în
filme după opera lui Carnii Petrescu.
Da, unul dintre ele va avea premiera
în curând, este o coproducţie ro
mâna-română, ca să zic aşa, de fapt
româna-moldovenească, de acolo
sunt regizorii, Viorica Meşină şi
Sergiu Preda. Tinerii aceştia s-a u
străduit grozav.
Îmi mai amintesc de un film, Cei
care plătesc cu viaţa, tot după
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Carnii, nu-i aşa? O combinaţie între
Jocul ielelor şi Patul lui Procust
Nu uitati nuvela care dă titlul filmu
lui, ceva foarte social.
.••

Personal, cred că Cezar Petrescu e
un autor mai cinematografic decât
Cam il. Ce telenovele s-ar putea face
după el!
Dar de Eliade ce ziceti? Eu am citit
Huliganii cu răsufl a rea tăiată, în
timp ce fetiţa mea învăţa să meargă.
Are acţiune, are idei, dar n-are den
sitate, n-are culoare locală.
Mai adăugăm noi, din ce-am învăţat.
Doar că trebuie să ne grăbim, să mai
prindem ceva imagini din Bucu
reştiul acela de vis.
Vă place Bucureştiul?
Nu îmi mai place, dar ... îl ador, mai
ales când vin din străinătate şi fac
drumul de la aeroport până acasă.
Îmi place şi eclectismul fermecător al
Bucureştiu lui, casele cu arhitectură
fantezistă, care nu seamănă una cu
alta; aici, plimbându-te, eşti un actor
care se si mte iu bit, înconjurat de
atenţia unui public plin de interes şi
de afecţiune.
Totuşi, nu vi se pare că, astăzi,
actriţa de teatru ca vedetă, ca per
sonaj cu o viaţă publică stârnind
comentarii, a ieşit din centrul aten
ţiei? Imaginarul popular nu pare a
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mai fi stimulat astăzi de viaţa
actriţelor celebre.
Dacă spuneţi că aşa e, aşa o fi. În
România, din păcate, scăderea pres
tigiului actorilor vine din mercantilis
mul ..soţietăţii " - banul, fir-ar să fie!
Când îţi vezi actriţa preferată făcând
reclame la săpunuri, la ciuperci, la
detergenţi, la sucuri, sigur că ...
.. n-o mai respecţi?
Nu că n-o mai respecţi, dar simţi că
nu-i şade bine, dispare g/amour-ul.

•

in anii '50-'60, a fi în relaţii intime
cu o actriţă celebră era semnul cel
mai sigur al reuşitei sociale.
Membrii nomenklaturii - la noi -,
politicienii şi milionarii de aiurea se
întreceau, dacă nu în promovarea
artelor, măcar în sprijinirea actri
ţelor. Gheorghe Gheorghiu-Dej tre
cea de la vedete de teatru la dive de
operă, J.F. Kennedy flirta cu Marilyn
Monroe... Astăzi, şi nu numai la noi,
aristocraţia banului şi clasa politică
preferă fotomodelele sau starurile
TV. Actriţele sunt privite de public
în continuare cu afecţiune, dar nu
ca staruri, ci ca nişte colege care
trag din greu - şi pentru asta le
iubim.
Acuma, ce pot comenta? Eu ştiu?!
Spuneţi-mi, de pildă, dacă vă simţiţi
mai bine în postura asta, sau aţi fi
preferat situaţia de odinioară?

N-am cunoscut postura aceea. Eu
iu besc ceea ce fac pentru natura
meseriei, nu pentru poziţia socială pe
care aceasta mi-ar conferi-o.
Preferaţi, deci, să fiţi actriţă, nu
vedetă.
Încerc să sper că sunt artistă.
Credeţi că o vedetă poate fi "fabri
cată " la comandă?
O, da! Gânditi-vă la Zarah Leander. În
momentul când Marlene Dietrich a
întors spatele Germaniei naziste - şi a
făcut-o cu surle şi trâmbiţe, cu
declaraţii publice etc. -, imediat au
fabricat o vedetă ...
O vedetă, da, dar de uz local.
Ce contează? A servit foarte bine ca
hrană pentru imaginarul poporului,
care o adora. Acuma nici nu mai ştim
dacă ne place sau nu Zarah Leander,
pe considerentul că a fost fascistă. la
să stăm noi acum şi să ne uităm în
urmă pe cinstite: pot eu să uit ce-a
făcut Dinu Săraru înainte de '89?
A făcut lucruri excelente.
Şi lucruri excelente, bun. Dar, pe de
a ltă parte, nu suntem noi, slujitorii
artei din orice domeniu, ultra-hiper
responsabili de manipularea emoţio
nală a unei întregi generaţii? Imi
amintesc ce simţeam eu ca pionieră,
emoţiile pe care le încercam la auzul
cântecelor revoluţionare, cum mai
vibram la başii din Kalinka sovietică!
Sunt convinsă că şi cântecele fasciste
făceau să ţi se ridice braţul în sus de
entuziasm. Cu cât mesajul e mai
insidios, cu atât e mai primejdios.
Îmi amintesc de o piesă proastă
_despre ilegalişti, din anii '50, în care,
însă, juca Aura Buzescu. Tn momentul în care-şi clama durerea la ves
tea arestării fiului, toată sala uita de
tendenţiozitatea piesei şi se lăsa
pradă fiorului dramatic.
Ei, aici începe dificultatea în apre
cierea responsabil ităţilor. Interpre
tările proaste sunt mai nevinovate
decât cele " bune" . A-ţi pune în
întregime talentul, talentul real, în
slujba unei cauze injuste e foarte
grav. De aceea, nu trebuie minima
lizată semnificaţia participărilor - vo
luntare, orice s-ar spune - la recitările
de penibilă amintire. Astăzi, schim
bând ceea ce e de schimbat, figuri
celebre, actori importanţi se înghe
suie cu prea multă uşurinţă să facă
reclame pentru un pumn de bani ...
Pe de altă parte, ce să faci? Trebuie să
trăieşti. Măcar de nu ne-am vinde
atât de ieftin ... Să luăm cazul con
tractelor care ni se oferă în străină
tate. Când negociez onorariul, primul
lucru care mi se s.pune, sau mi se dă
de înţeles, este: " E destul atât, pentru

că tu vii din România" . Dacă mi s-ar
spune că nu merit mai mult pentru că
nu sunt la fel de frumoasă ca Adjani,
nu vorbesc la fel de bine ca Deneuve
fizică a actritei care
si nu am conditia
joacă Nikita, aş'înţelege. Dar a'şa ...
Intr-adevăr, este umilitor. Ca să ne
impunem, ar trebui să-i sfidăm pe
străini, cum făcea Coana Chiriţa,
care-şi punea monogramă de ba
roană, "să se sparie nemţii la ho
tare" . De altfel, aţi interpretat şi
rolul Chiriţei, cu toate că rareori
v-am văzut jucând comedie...
Din păcaaaaate! ...
Chiriţa face cât toate comediile la
un loc.
Chiar m-aţi văzut în Chiriţa? Unde,
când?
Tn curte la GDS, la Green Hours,
acolo unde s-a născut spectacolul. TI
jucaţi şi în altă parte?
Premiera acestui spectacol a fost la
Marsilia, acum doi ani şi nouă luni.
Ştiu exact data pentru că fetiţa mea,
Cabiria, are acum doi ani. Directorul
teatrului, Richard Martin, ne-a văzut,
pe mine şi pe Dorina Crişan-Rusu, în
Lola Blau şi ne-a dat carte blanche,
ne-a zis " faceţi ce vreţi " . " Ce să
facem? ", ne-am zis, " ce Kafka să mai
inventă m ?" Şi ne-a venit ideea
Chiriţei.
Cum aţi rezolvat jocurile de cuvinte
franco-române? La comedie des
proverbes?
Ideea genială a Dorinei Crişan-Rusu a
fost să facem un dicţionar explicativ
Chiriţo-francez, aşa, pour les fleurs de
coucou. Am echivalat, de exemplu,
nous avons /ave le baril cu " am spălat
putina ".
Dar de comedia noastră contempo
rană ce ziceţi? Am avut impresia că
aţi jucat cu multă plăcere în Cafeaua
dom nului ministru, piesa prietenu
lui meu Horia Gârbea.
Într-adevăr, piesa m-a entuziasmat.
Am luat, totuşi, cum spunea un regi
zor polonez, textul ca pre-text. Am
vrut, cu totii am vrut să transformăm
denunţul socio-politic din piesă într-un
denunţ al clişeelor actoriceşti. A fost
un spectacol autoreferenţial.
V-aţi dori un autor care să scrie
anume pentru dumneavoastră?
Si încă cum! Nu mai vorbesc de ceea
ce-aş putea face eu pentru el. Ce-ar fi
fost Cehov fără nevastă-sa, care-i juca
piesele?
Cum priviţi diferenţele dintre scenă
şi platoul de filmare? Actriţă de
teatru şi actriţă de film, nu sunt
acestea două meserii diferite?
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Sunt diferite, dar au aceeasi rădăcină
în plan actoricesc: redarea a devărului
personajului.
Puţine au fost cele care s-au
împărţit între teatru şi film, reuşind
în amândouă.
Da, dar dacă privim cu atenţie, vede
tele de fi lm, cele reale, îşi doresc
experienţa scenei ca provocare, ca
probă de foc.
Sunt ultimul care să pledeze pentru
specializare. Insist însă asupra dife
renţelor dintre arte.
Tn film se exercită un autocontrol per
manent, diferit de cel d i n teatru.
Conştientizez limitările spaţiale im
puse de poziţionarea camerei, de
proiectoare. Pe de altă parte, pot
relua o scenă dacă m-am bâlbâit. Tn
teatru, însă, nu poţi să spui "Clipă,
rămâi!" ca să mai încerci o dată.
Tn general, vă identificaţi cu perso
najul sau păstraţi o distanţă lucidă
faţă de el? Mai pretenţios spus, cum
rezolvaţi " paradoxul actorului " al
lui Diderot?
Vă răspund printr-o anecdotă.
Lau rence Olivier asista la filmarea
unei scene cu Robert De Niro. Acesta
nu mâncase două zile, nu dormise
toată noaptea, nu se spălase, ca să se
pună exact în situaţia personajului.
Aflând acestea, Olivier a întrebat: " Nu
era mai simplu să-şi joace rolul decât
să-I trăiască?"
Adrian Mihalache
februarie 200 1
17
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SPI RIT de Margaret Edso n . Tra d u cerea: Răzvan Ionescu • TEATRU L MIC
Data re p reze ntaţi e i : 24 februa rie 200 1 • Reg i a : Cătă l i na Buzoi a n u
• Scenog rafia: Lia Perjovski • I l ustraţia m uzica lă /ive: Mihaela Măcelaru
• Mişcarea scenică: Măl ina Andrei • Distri buţia: Va leria Seciu (Vivian Bea ring),
Gheorghe Visu (Ha rvey Kelekian, Dom n u l Bea ring), Ovidiu Niculescu (Jason
Posner), Mihaela Rădescu (Susie Monahan), Monica Mihăescu (E.M. Ashford),
llinca Bantaş (Vivia n la 5 a n i), Mi haela Măcelaru (Vivia n studentă) şi Liliana Pană,
Radu Zetu, Bogdan Ta laşman, Marius Căl ugăriţa.
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*****

n teatru, loc atât d e bântuit de
superstiţia
cuvântu l u i
care
creează realitatea, însăşi a bor
darea frontală a subiectului mortii
'
este un act de curaj: nu meditaţia
despre dispariţia omenirii - ipoteză
destul de uşor de suportat-, nu
moartea eroică, sacrificiul, sau anal
iza stării de victimă, ci moartea indi
viduală, înai ntarea ei în trupul
neputincios, singurătatea spiritului în
anticamera saltului spre necunoscut.
Dar spiritul, insistă autoarea, este sin
gura legătură între ceea ce se ştie că
a fost si necunoscutul care o să fie.
Viaţa spiritului în ultima şi cea mai
gravă criză a sa este înfăţişată scenic
de Cătălina Buzoianu si Va Ieria Seciu.
În acest context, Înfăţfşat nu este un
cuvânt în locul altuia, ci descrierea
faptului artistic produs la Teatrul Mic.
Cuvintele, noţiunile, instinctele ca
pătă faţă, corporalitate, devin, din
argumente ale dramei, drama însăşi.
Din agitaţia imitând parcă genericul
popularelor seriale cu spita le, se
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desprinde o femeie: ea începe să ne
vorbească despre sine ca despre o
străină, despre viitorul letal al bolii ei
ca despre o amintire, despre poetul
din secolul XVII, John Donne, obiect
al studiului ei de o viaţă, ca despre un
bărbat de care s-a despărţit în urmă
cu o jumătate de oră. Poate spiritul să
se opună în mod semnificativ mizeri
ilor trupului?, se întreabă permanent
Vivian Bearing şi caută, în amintirile
ei, în poezia lui John Donne, în
indiferenţa celor în faţa cărora spune
mereu cum o cheamă şi că se simte
bine, întăriri pentru bătălia în care va
fi învinsă.
Adresându-se direct spectatorilor,
Va Ieria Seciu îşi asigură complicitatea
publicului, disponibilitatea acestuia
de a fi alături de ea, pe o cărare
îngustă, unde nu e loc decât pentru
un singur om. Concepţia ang lo
saxonă despre demnitate respinge
etalarea trăirilor lăcrimoase, compa
siu nea explicită, dar câte nuanţe
găseşte actriţa în asumarea şi expri-

https://biblioteca-digitala.ro

V

marea discretiei: discretia ca formă a
intel igenţei Şi a cultu di, discreţia ca
expresie a feminităţii, d iscreţia ca
substanţă a curajului, discreţia - re
zervor al energiei necesare spiritului
când trupul nu mai are nici un fel de
resu rse. Personajul ingenuei per
verse din Să-i îmbrăcăm pe cei goi şi
Doamna cu camelii, misterioasa
femeie născută pentru patimă din
Maestrul şi Margareta, toate cele
lalte ipostaze ale feminităţii cărora
Valeria Seciu le-a dat strălucire pe
scenă, compun prin adiţionare vârsta
ratiunii în formula sa cea mai compli
ca'tă: a d ialogului cu iraţionalul. În
cămaşa ei de spital, sugestie a re
nunţării, feminitatea îşi împlineşte
reala menire, atracţia în stare pură,
cea la care nici John Donne n-ar fi
rămas indiferent.
Pe măsură ce se dezvăluie, Vivian
Bearing devine tot mai misterioasă, şi
extraordinara vibraţie a vieţii dată de
Va Ieria Seciu îşi transmite sunetul pur
către spectator. Actriţa integrează
personajul în ambianţa dramei con
struite de regizoa rea Cătălina Bu
zoianu: o lume indiferentă şi zgomo
toasă o studiază fără să o înţeleagă, o
însoţeşte fără să-i fie alături, îi dis
truge liniştea u ltimelor clipe. Pentru
a experimenta un nou tratament probabil util cercetării care va salva
viaţa altora -, Vivian acceptă doza
maximă, producătoare de suferinţe
maxime. Ceilalţi, cu cât sunt mai
tineri, cu atât sunt mai străini de
obiectu l observatiei:
cola boratorii
'
depa rta ment u l u i de oncologie se
comportă ca şi cum cancerul nu ar
exista decât pentru alţii. Cătăl i na
Buzoianu construieşte, opunându-i-o
eroinei, o ambianţă umană smucită,
cu gesturi dezordonate, agitată în rit
muri stridente. Se individualizează
Gheorghe Visu, cu sensibil itatea
bătucită, ascunsă în spatele cuvin
telor şi al diagnosticu lui precis, M iha.
ela Rădescu - compasiune neînde
mânatică şi tardivă, Monica Mihă
escu, variantă lipsită de spirit a per
sonajului principal. Ovidiu Niculescu
ar fi trebuit să fie un personaj impor
tant, marcând treptele coborîte de
Vivian Bearing, dar pare că vorbeşte
singur. Examenul ginecologie la care
îşi supune fosta profesoară este, pen
tru ea, sinistrul contact cu realitatea
simplă a morţii: " Să nu fii mândră,

moa rte ... " În nuantele s' i ritm u ri l e
acestei scene, aproape fără vorbe,
regizoarea şi actriţa privesc, împre
ună, în hăul unde nu mai e nevoie de
demnitate. Dar cât de necesară este
ea pe marginea prăpastiei! Odată,
demult, în Să-i îmbrăcăm pe cei goi,
în fi nalul spectacol u lui, Cătă l i na
Buzoianu o aşeza pe Valeria Seciu pe
o masă ginecologică, neprevăzută în
text: personajul era redus la esenţa
lui ultimă. Viaţa teatrală oferă uneori
stranii simetrii.
Scenă d m Spirit

Magdalena Boiangiu

Unde fugim de
singurătate?
genda de Jean-Ciaude Carriere
a fost cea di ntâi premieră
găzduită de Sala Studio "Teo
fil Vâlcu " a Naţiona l u l u i ieşean. E
vorba despre un text sensibil, poves
tind cu discreţie şi tandreţe întâm
plări, dacă nu reale, cel puţin posi
bile, trăite de doi oameni singuri.
Aparent nostimă, crispată în fond,
fabula d ramatică propusă, încă din
1 968, de reputatul scenarist şi
romancier a fost " redescoperită " de
regizorul Ovidiu Lazăr care, împre
ună cu interpreţii, a revizuit tradu
cerea, adăugându-i un spor de
fluentă si de teatralitate.
Spectaco lul se înfăţişează ca o medi
taţie despre cât de complicate sunt
lucrurile simple. O femeie tânără şi
singură dă buzna în casa unui bărbat
singur, trecut de prima tinereţe, pre
textâ nd căutarea unui fost (real?
inventat?) ama nt; i ntră şi rămâne,
. desfăsurând o savantă tactică a ter
giversării, alimentată de false can
dori, de acceptări niciodată onorate,
de fragilităţi dezarmante. Bărbatul,
contrariat mai întâi, i ritat şi exasperat
mai apoi, a mână, la rându-i, aplicarea
9estului definitiv, al evacuării forţate.
Intr-un continuu şi alert dialog al
stărilor interioare, împletind ingenios
adevăruri şi ficţiuni legate de exis
tenţa lor de până atunci, cei doi par
curg un drum al regăsirii unor esenţe
sufleteşti despre care u itaseră de
mult şi care-i fac dependenţi unul de
altuL De la starea de contrarietate la
uimire, de aici la afecţiune, apoi la
dragoste, este reconstituită o po-
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AGENDA de Jean-Ciaude CarriE�re. Traducerea: Paola Bentz Fauci • TEATRUL
NAŢIONAL ,.VASI LE ALECSANDRI " din IAŞI e Data reprezentaţiei: 3 februarie
2001 • Reg ia, scenog rafia şi i l u straţia m uzicală: Ovidi u Lazăr • Distri buţia:
Florin Mircea (Jean-Jacq ues), Catinca Tudose (Suza n ne).

veste veche de când lumea, dar care
se termi nă, paradoxal, într-o des
părţire la care-i obligă tocmai intensi
tatea sentimentului pe care-I trăiesc.
Teamă în faţa pierderii identităţii?
Teamă în faţa unei oricând posibile
năruiri a visului? Privitorul are liber
tatea de a formula răspunsuL
Spectacol u l este l ucrat cu vădită
bucu rie a participării, cu remarcabil
simt al discretiei si al măsurii, cu
res pect faţă de ceea ce înseamnă
rostul teatrului în viata noastră cea
de toate zilele. Ovid l u Lazăr izbu
teşte rara performanţă de a dirija cu
m inutie fiecare secventă a întâm
plării ' scenice, fără a lăsa să i se bă
nuiască prezenţa. Tocmai de aceea,
fi nalul explicit ilustrat, cu pla nta ae
riană care se chi rceşte după ple
carea bă rbatu lui, s u rprinde prin
naivitate.
Într-un d uet perfect armonizat, cei
doi actori încântă şi, deseori, comu
nică sălii o stare de elevată împlin ire
estetică. Florin Mircea (Jean-Jacques)
îşi păstrează personajul într-o zonă a
certitudinilor aparente, a deciziilor
declarat i revoca bile, mereu con
trazise de o sensibilitate funciară.
Construit din sinuozităţi, egoisme şi
automatisme, toate ascunzând însă
aşteptări nenumite încă, personajul
captează şi păstrează permanent
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atenţia spectatoru lui. Revenită în
forţă pe scena ieşeană după o lungă
absenţă (din care o bună parte n-are
cum fi explicată serios de cei ce decid
d istri buţiile), Cati nca Tudose (Su
zanne) îşi reocupă, elegant şi demn,
locul în elita colectivului artistic al
Naţionalului; personajul imaginat de
ea există, este viu şi credibil prin sub
stanţa rostirii cuvântului, prin firescul
fără cusur al gestului, al mimicii şi, cu
deosebire, prin forţa privirii, care
dinamizează replica şi marchează
elocvent tăcerile, încărcâ ndu-le cu
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sfială, cu teamă, cu reproş, cu bucurie
sau cu mâhnire.
Agenda de Jean-Ciaude Carriere, în
premieră pe ţară la Teatrul Naţional
din laşi, îşi justifică integral înscrierea
pe afişul actualei stagiuni; copleşiţi
de montări care se doresc a fi cât mai
a bsconse, cât mai generatoare de
frisoane existenţial-oni rice, cât mai
demolatoare de valori clasice, avem
nevoie, din când în când, si
' de câte
un spectacol pe care să -1 putem
aplauda cu preţuire întreagă pentru
cei ce ni-l oferă.
Constantin Paiu

Prima face
Festiva l u l d ra maturgiei franceze contemporane,
desfăşurat între 16 şi 23 februarie la Târgu-Mureş, este
parte a unui program mai amplu, intitulat " Face a face" şi
menit a contribui la o mai bună cunoaştere între oamenii
de teatru români şi cei francezi. Deocamdată s-a văzut,
aşadar, o singură face, aceea franţuzească, sau, mai bine
zis, reflexul ei în câteva oglinzi româneşti. Pentru că piese
le aduse la Târgu-Mureş au fost alese liber de către
teatrele participante, nici un fel de "îndrumare" (şi nici un

fel de sugestie autorizată ...) neinfluenţând opţiunile.
Desigur, ceea ce s-a zărit în oglinda scenelor româneşti
corespunde realităţii - piesele respective există pe hârtie.
Asta nu înseamnă că oaspeţii francezi s-au recunoscut în
toate şi nici că percepţia român ilor asupra literaturii dra
matice produse astăzi în Hexagon nu i-a mirat câteodată.
Rămâne, totuşi, notabilă bogăţia, fie şi derutantă, a aces
tei literaturi, aşa cum s-a ipostaziat ea în câteva specta
cole ale teatre lor noastre.

A l e g o ri e g rote s c-se n t i m e n ta l ă
AMORPHE D'OTTENBURG de Jean-Ciaude Gru m berg. Trad u cerea : Paola Bentz
Fauci e TEATRUL NAŢIONAL d i n TÂRGU-MUREŞ, Compania " Liviu Rebreanu "
• Data reprezentaţiei: 1 6 februarie 2001 • Reg ia: Cristian Ioan • Scenografia:
Doru Păcurar • M uzica: Adrian Daminescu • Di stri buţia: Nicolae Cristache
(Amorphe d'Otten b u rg), Cornel Popescu (Hans d'Ottenburg), Rodica Baghiu
(Berta d'Otten burg), Gabriel Dumitraş (Arnol phe), Dan Rădulescu (Astolphe),
Serenela Mureşan (Eva), Dan Glasu (G hebosu l), Ion Săsăran (Scri bu l), Traian
Costea (Aibert), Eduard Marinescu (Keit), Aurel Ştefănescu ( U n c h i u l Merle), Liviu
Pancu (Un trubad u r); în a lte rol u ri: Ion Vântu, Alexandru Pavel, Rareş Budileanu,
Liviu Topuzu, Gianina lconaru, Raluca Ciolac, Anca Log h i n .

***

Scrisă la sfârşitul anilor '60 şi încer
când, conform declaraţii lor autorului
(unul dintre cei mai importanţi dra
maturgi francezi actuali), " să evoce,
prin mijloacele neînsem nate ale
teatrului, barbaria nazistă ", Amorphe
d'Ottenburg e un fel de basm mo
dern, o alegorie g rotesc-sentimen
tală deloc lipsită - în perspectiva
anilor 2000, cel puţin - de naivitate şi
tezism. Povestea teri b i l u l u i călău
Amorphe, moştenitorul regatului
Ottenburg, care, sub privirile com
plezente a l e părinţilor, fraţilor şi
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curtenilor, ucide tot ce-i iese în cale
(pentru a le veni de hac, în cele din
u rmă, chiar complicilor) are pe
alocuri rezona nţe shakespeariene,
dar şi, în ansamblu, un obosit(or) aer
deja vu. Spectacolul târgumureşean,
antrenând mari desfăşurări scenice şi
numeroase forţe actoriceşti, aduce o
doză salutară de ironie prin comen
tariul regizoral; deşi porneşte greu şi
este, până la un punct, aproape de
neînţeles, montarea se "adună " trep
tat şi devine chiar agreabilă, graţie în
primul rând scenografiei foarte plas-
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tice (compromisă doar de trecerile
cam bolovănoase între tablouri) şi
unor contributii
' actoricesti învioră
toare, precum cele aduse de Cornel
Popescu, Dan G lasu, Liviu Pancu,
Serenela Mureşan sau Nicolae Cris-

tache (" ampotrofagul " Amorphe).
Prezent la premieră, autorul a situat
spectacolul lui Cristian Ioan deasupra
celui produs de Comedia Franceză ceea ce e măgulitor. În mintea cui mai
ştie câte ceva despre ce joacă, de

fapt, francezii în ţara lor stăruie însă o
nedumerire: dacă tot s-a pus în scenă
un text al lui Grumberg, de ce nu a
fost preferată Atelierul, piesa lui cea
mai bună, recunoscută ca atare de
toată lumea? Inclusiv de el, probabil...

U n u l d i n patru
Un alt dramaturg francez de prim
plan, Victor Ha'lm, a figurat în panora
ma târgumureşeană printr-un text
intitulat (intraductibil) Chair amour,
vădind predilecţia autorului pentru
analiza psihologică înfăptuită pe
milimetru! (sufletesc) pătrat; aici avem
de a face cu o dramă de familie în ton
burlesc, amuzantă şi înspăimântătoare
totodată. Experimentatul actor Dan
Glasu, student actualmente la Regie,
şi-a asumat în montare nu mai puţin
de patru rol u ri, achitându-se fără

DRAGOSTE ŞI SÂNGE de Victor HaYm . Trad ucerea: Virginia Baciu
TEATRU L NAŢIONAL d i n TÂRGU-MU REŞ, Com pania wliviu
Rebrea nu " • Data reprezentaţiei : 1 7 februarie 200 1 • Reg ia,

e

scenog rafia şi coloa na sonoră: D a n Glasu • Distribuţia: Rodica Baghiu
(Ga latee), Serenela Mureşan (Marie-Ei isabeth), Dan Glasu (J u les
Ma rie).
reproş numai de unul, cel propriu-zis, şi simplu, pe privitor. Salvarea specta
de pe scenă; altminteri, din dorinţa, colului vine de la foarte tânăra actriţă
pesemne, de a arăta cât mai mult din Serenela Mureşan, al cărei joc proas
ce a învăţat, a aglomerat în mizan păt, inteligent şi perfect susţinut din
scenă felurite " soluţii " şi " semne" punct de vedere tehnic mobilizează
vizuale şi sonore, până la a-1 năuci, pur interesul publicului.

**

C o r u pţ i e t ri stă
Corupţia clasei politice a devenit, se
pare, un fenomen la scară mondială.
Asta este, oricum, concluzia pe care
o impune Vacanţă în Guadelupa
(titlul orig inal: Le Portefeuille),
istorisind, pe notele spri nţare ale
comediei de moravuri (si de bule
vard), peripeţiile unu i mi nistru
şantajat de către un amic senator.
Dacă şi Franţa îşi are corupţii săi,
putem sta liniştiţi; oricum, autorii săi

VACANŢĂ TN GUADELUPA d e Pierre Sauvil ş i Eric Assous. Trad ucerea:

Zeno Fodor • TEATRU L DE STAT d i n ARAD • Data reprezentaţiei: 1 8

februarie 2001 • Reg ia: Laurian Oniga • Scenografia: Doru Păcurar •
Distri buţia: Bogdan (ostea (Th i ba ut), Mihaela M urgu (Agathe),
Constantin Florea (Ministrul), Dorina Darie Peter (Pa u l i ne), Ion Văran

1

(Bouladon), Liliana Balica (Natha l ie).
"
" uşurei şi-i are cu siguranţă, aşa că
putem chiar dormi liniştiţi. Eventual,
asistând la spectacolul arădean, atât

de lipsit de haz încât comedia tinde
spre dramă, iar publicul treaz, spre
ieşire.

*

Co r u pţ i e ve s e l ă
Corupţia a re, iată, u n vi no-ncoa'
aparte pentru omul de teatru
român, chiar când e coru pţie
frantuzească - sau mai ales atunci;
alt m i nteri, cum să-ţi explici pre
zenţa piesuţei în chestiune pe afişul
Naţional ului craiovea n? Ce-i drept,
spectacol u l e lucrat profesionist,
are umor şi ritm, decoru rile sunt
expresive ( n u şi costumele), i a r
actorii se desfăşoară c u o poftă de
joc contagioasă, în frunte aflându
se, fireşte, Ilie Gheorghe (ministrul
şantajat) .
... Şi dacă oaspeţii francezi au găsit
cam bizare gusturile noastre în pri
vinţa d ramaturgiei lor, asta e! la să
poftească şi dânşii la dramaturgia
noastră! . . .
Alice Georgescu

VACANŢĂ TN GUADELUPA de Pierre Sauvil şi Eric Assous. Trad ucerea:
Zeno Fodor e TEATRU L N AŢIONAL d i n CRAIOVA e Data
rep rezentaţiei: 1 9 februarie 2001 • Adapta rea şi reg ia: Mircea
Cornişteanu • Decoru l : Viorel Penişoară-Stegaru • Costu mele: Lia
Dogaru • Distri buţia: Ilie Gheorghe (Bertra nd), Ion Colan (Antoi ne),
Gabriela Baciu ( P a u l i ne), Angel Rababoc (Th i ba ut), Nataşa Raab
(Agathe), Petra Zurba (Nathal ie), Theodor Marinescu (Preşedi ntele).

***
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Suprarealismul 1n
A

sprijinul

matrimoniului

CEASORN ICĂRIA TAUS de Gellu Naum e THEATRU M M U N DI şi TEATRUL
LUCIA STU RDZA BULANDRA" e Data reprezentaţiei: 22 februarie 2001
"
• Reg ia: Mircea Marin • Scenog rafia: Doru Zanfir • Muzica: Dorina Crişan-Rusu
• Coregrafia: Felicia Dal u • Distri buţia: Ion Lucian (Ta us), Tudorel Filimon
(Kiaus), Mirela Comnoiu Mari n (Doa m n a B u rma), Da na Pocea (Melanie),
Claudia Negroiu (Îngerul), Viorel Pău nescu (Papus), Gheorghe Dănilă (Maus).

Al

n 1 966, student fiind, a m perceput
moartea lui Andre Breton ca pe
sfârsitul
lamentabil al unei ambi
'
tioase aventuri. Moartea transformă
v iaţa în destin, spunea Mal raux, dar
marchează deseori şi transformarea
proiectelor în eşecuri. Marele demers
suprarealist de a schimba lumea o
dată cu arta, punându-se în serviciul
revoluţiei - cu arme, dar şi cu bagaje -,
s-a dovedit caduc. Coerenţa perfectă
între a rtă şi viaţă, deziderat funda
mental al suprarealismului, rămâne
de neatins. Ca u rmare, schimbările
operate în zona simbolicului, indife
rent de metoda utilizată, nu a u putut
declanşa modificări ale realităţii, în
ciuda deciziei ferme de a actiona, din
planul artei, în sprijinul revo luţiei so
ciale (deviza lui Breton era tocmai le

surrealisme au service de la revolu
tion). Suprarealismul a refuzat însă să

moară o dată cu Andre Breton, mai
ales că suprarealiştii au ştiut ce să
păstreze şi ce nu din metoda şi din
crezul lor. După cum mărturiseşte
ilustrul nostru reprezentant al curen
tului, Gellu Naum, atentei lui exegete
Simona Popescu, " să fii suprarealist
astăzi e, într-un fel, acelaşi lucru cu a
fi fost suprarealist în anii '30, dar e, în

acelaşi timp, altceva " . Şi, nu în ultimul
rând, să fii suprarealist la 77 de ani e
acelaşi lucru cu a fi suprarealist la 25,
dar şi altceva " . Oricum, Gellu Naum
rămâne fidel necesităţii de a fi, în spi
rit suprarealist, coerent în perpetua
pendulare dintre viaţă şi artă: " ceea
ce trebuie să se înţeleagă înainte de
toate este faptul că suprarealismul e
un mod de viată " .
Apariţia în 1 9l9 a volumului de tea
tru Ceasornicăria Taus a surprins, a
încântat şi a derutat. A surprins nou
tatea demersul u i în opera lui Gel lu
Naum, a încântat calitatea dialogului
şi a construcţiei dramatice, i-a de
rutat pe cititorii formaţi de teatrul
absurdului. Tocmai de aceea, alătu
rarea de Eugen Ionescu, întreprinsă
de atâţia alţii, ni se pare înşelătoare.
Metoda lui Ionescu constă în decon
strucţia lucid-raţională a limbajului
teatral şi, prin extensie, se constituie
ca o critică a comunicării pure. Gel lu
Naum foloseşte metoda suprareal
istă care valorifică asociaţiile libere,
visul, reveria cu ochii deschisi,
· auto
matismele subconstientului si haz
ardul bine tempera t. Spre deosebire
de romantici, pentru care visul era
evaziune contemplativă, suprarea-

l istii mentin sub un atent control
ca nalele d e legătură cu realitatea.
Lucizi, deşi nerealişti, ei sunt convinşi
că în relaţia vis-realitate totul este
corelare reciprocă, nu subordonare.
Frumuseţea piesei Ceasornicăria
Taus stă în felul cum asociaţia apa
rent liberă a compoziţiei de ansam
blu se combină cu precizia de ceasor
nic a sch imburilor de replici din fie
ca re scenă. Melancol ică d ivagaţie
asu pra imposibilităţii a rmoniei cu
plului, piesa pare a încerca elimina
rea dimensiunii politice din supra
realism, eliberându-1 de datoria re
voluţionară pentru a-1 direcţiona spre
domeniul intimităţii. Explicitul dis
curs despre Platon şi Zohar pare a
pune suprarealismul în serviciul cu
plului. Din păcate, spectacolul nu are
tăietura clară de diamant la care ne
am fi aşteptat. Tonul oscilează între
nosta lgic şi g rotesc şi nu, aşa cum ar
trebui, între u mor sec şi tandreţe
stăpânită. Scenog rafia propune u n
fundal romanţios şi două planuri d e
joc bine delimitate, astfel încât tre
cerile de la unul la altul au un uşor iz
didactic. Regizorul Mircea Marin s-a
complăcut într-o anume laxitate, n-a
strâns destul ritmul şi n-a stat să
cizeleze deta liile, nici n-a asigurat o
unitate stilistică a interpretării. Ion
Lucian constru ieşte o admirabilă
figură de raisonneur din nuanţe şi
umbre, în timp ce Tudorel Filimon şi
Claudia Negroiu a pelează la con
traste apăsate, preferând grotescul.
U ltima are, de altfel, şi tendi nţa de a
supralicita efectele şi a lungi scenele.
Mirela Comnoiu Marin repetă me
canic aceeaşi gestică, până la satu
raţia spectatorilor, Dana Pocea este
atrăgătoare şi patetică, iar Viorel
Păunescu şi Gheorghe Dănilă aduc,
prin i nterpretarea lor, o notă de
firesc, lipsită însă de strălucire.
Gellu Naum a dominat prin prezenţa
sa spectacolul, arătând că, asemenea
l u i Zazie, eroina confratelui său
Raymond Queneau, a ştiut să-şi folo
sească bine timpul, îmbătrânind cu
graţie.

Adrian Mihalache
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flăm din caietul-program a l
spectacolul ui, inspirat alcătuit
sub forma u n u i buletin de
vot, definiţia dată de Felicia Dalu
genului muzical, care ar fi: " «Teatru
total», deoa rece uneşte în mod
plăcut textul, muzica şi dansul, trans
formându-le într-o reală performanţă
scenică " . Din păcate, de la gând la
faptă este cale lungă şi sinuoasă şi pe
care nu întotdeauna se ajunge până
la capăt. Căci spectacolul nemţean
este unul oarecare, făcut pe o come
d ioară (scrisă ca o contin u a re a
cu noscutei
piese
Titanic-Vals,
Eseu nu mai are, însă, acelaşi haz,
iar autoarea i ntervi ne prea puţin
asupra textului pentru a-1 revigora),
cu muzică obosită şi amestecată (de
la cea de demu lt, înreg istrată pe
plăcile de gramofon, se trece la câte
va acorduri de pian, susţinute live de
Smaranda Astanei-Beşleagă, aj un
gându-se până la înreg istrări cu
muzică hip-hop), cu mişcare puţină,
cu decor prăfuit şi prost luminat. Rar
se întrevede o intenţie regizora lă;
inventii le, atâtea câte există, sunt
banal e. în acest context, actorilor nu
le-a rămas decât să se descurce sin
guri şi să se salveze după puteri, ceea
ce s-a şi întâmplat. Verva Lucreţiei
Mandric (Miza) era imposibil să nu
mă trezească din moţăială, ba chiar
m-a făcut să meditez serios la faptul
că nu trebuie neapărat să ţopăi şi să
te scă lâmbăi ca să devii personaj
comic. Aju nge, ca în cazul actriţei, să
ai aplomb, să ştii să nuanţezi fiecare
replică . A secondat-o de m i n u ne
Tudor Tăbăcaru, jucând cu mult haz
rol u l Genera l u l u i Sta matescu. Cu
mare succes îşi interpretează şi Cor-

A

. . .

După

Al

hip-hop

VOTAŢI . . . ESCU!, m uzica l de Felicia Dal u d u pă Tudor Muşatescu
e TEATRUL TI NERETULUI d i n PIATRA N EAMŢ e Data reprezentaţiei:
1 7 februarie 2001 • Regia şi coregrafia: Felicia Da lu • Decorul: Ioana
Creangă • Costu mele: Adeline Pater • M uzica: Cornel Fugaru
• Versuri le: Cătălin Rotaru • în d istri buţie: Ovidiu Crişan, Corneliu
Dan Borcia, Victor Giurescu, Tudor Tăbăcaru, Constantin Lupescu,
Dan Grigoraş, Ecaterina Hâţu, Lucreţia Mandric, Olimpia Mălai, Florin
Mircea jr., Cezar Antal, Vasilica Oncioaia, Dorina Maria Haranguş,
Smara nda Astanei-Beşleagă, Paul Chiri lă, Gabriela Crişu, Nora Covali,
Anamaria Marinca, Doru Cătănescu.
neliu-Dan Borcia personajul (lorgu
Langada): un adevărat boier, pogorît
dintr-o lume, aristocratică, de mult
apusă. Este foarte vulnerabil şi, în
plus, depinde de banii şi de toanele
g inerelui său, politicianul. Trece, însă,
peste toate cu o resemnare bonomă.
Este, de altfel, singurul actor din dis
tribuţie care joacă fără a lăsa să se
întrevadă efortul depus. Greul spec
tacol ului cade, însă, pe umerii lui
Ovidiu Crişan (Decebal Sp. Necşules
cu). Tânărul actor reuşeşte să dea
chip credibil unui politician superfi
cial, dar simpatic, care schimbă par
tidele cu uşurinţa cu care îşi alege
cravatele, purtat mai mult de i nteres
decât de ideea nobilă de a sluji socie
tatea. Doar că, neajutat în nici un fel
de regie, artistul se poticneşte spre fi
nalul reprezentaţiei, în momentul
când, brusc, pri ntr-o trezi re a con
şti inţei, eroul său devine pozitiv.
Piesa este didactică, dar ea a r fi putut
fi ajustată, astfel încât să nu alunece
în patetism. Nefăcându-se aceasta,
nu i-a rămas publicu l u i decât să
asiste la un happy-end nefericit.
Votaţi. Eseu! reprezintă examenul
de licenţă al Feliciei Dalu, care, în
acest an, va absolvi secţia de Regie
••

teatru a Universităţii Hyperion. S-ar
cuveni, poate, să fi m mai indulgenţi.
Pe de altă parte, însă, nu pot să nu-mi
exprim reg retul că o bună coregrafă,
deven ind regizoare îna inte de a
stăpâni toate reg u lile profesiei, nu a
realizat o producţie scenică pe mă
sura aşteptărilor şi a prestigiului câş-

tigat de-a lungul timpului de teatrul
nemţean. Totuşi, sunt sigură că spec
tacolul va fi bine primit de public,
datorită farmecu lui u nora d i ntre
interpreţi. Poate fi şi asta o consolare.

Marinela Ţepuş

douăzeci

n ultima vreme, tot mai mu lte
teatre d i n provincie îşi asumă
riscul de a juca dramaturgie con
temporană românească. Arg u men
tele Teatrului Valah din Giurgiu pen
tru Zăpezile de altădată s-au înte
meiat pe valenţele comice incon
testa bile ale piesei lui Dum itru
Solomon, pe simplitatea ei profundă.
Scrisă în urmă cu mai bine de un
deceniu, ea vorbeşte - în notă paro-

**
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•
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ZĂPEZILE DE ALTĂDATĂ de Dum itru Solomon e TEATRU L VALAH d i n GIURG I U
Data reprezentaţiei: 23 februa rie 200 1 • Reg i a : M i h a i Manolescu
• Scenog rafia: Dana Lăzanu • Distri buţia: Marius Nănău (El, adolescent,
Vec i n u l), Livius Rus (El, d u pă 20 de a n i), Gabi Munteanu (Ea, adolescentă,
Mama), Anca Alecsandra (Ea, d u pă 20 de a n i).
•

dică, spumoasă pe alocuri - despre
idea l i s m u l d ragostei şi rea litatea
dezarmantă a căsniciei care o urmea
ză ca un destin fatal.

Ca şi în alte texte ale dramaturgului,
filozofia se iveşte din faptul de viaţă, iar
fantasticul se insinuează în banalitatea
poveştii. Şi astfel, discuţia despre nes-
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fârşitul dragostei dintre doi tineri - el,
exaltat şi ea, reticentă - e întreruptă
de... statuia lui (pare-se) Ovidiu. Cu
aere de moralist sceptic, acesta le ţine
ad-hoc o prelegere despre adevărul
trist al viitorului care le va zădărnici
speranţele iubirii şi pasiunile oarbe.

La teatrul din Gi urgiu, în decorul
provincial - la propriu şi la figurat -,
aventurile pe care le privim nu au
farmecul straniu a l jocului între umor
şi gravitate, sau al trecerii de la anec
dotic la speculaţia ironică. Montarea
are, în schimb, o bună orchestrare a
relaţiilor dintre personaje, o nuanţare
a efectelor comice, un mod inteli
gent de a ilustra contrastul dintre as
piraţi ile tinerilor de la început şi
lâncezea la fetidă a căsniciei lor.
Această uzură sentimentală este pro
blema principală a piesei şi a specta
colului. Din ea se desprind situaţiile,
conflictele şi întrebările, într-o con
strucţie dialectică. O teză: idila îndră
gostiţilor, în care el încearcă să o cu
cerească pe ingenua înnebunită după
reviste pentru gospodine; antiteza:
viaţa lor după douăzeci de ani de
mariaj, erodată de schimbările asupra
cărora îi avertiza statuia; şi sinteza,
care pare a ne aparţine nouă, într-un
final deschis ce îi aduce pe scenă pe
cei doi adulţi de acum şi pe cei doi
tineri de la început, întrebându-se
despre d ragoste şi avatarurile ei.
Comed ia autentică a re, aşadar, o
structură dramatică sigur trasată, pe
care montarea o redă sugestiv. Din
colo de unele efecte facile, de sche-

O obsesie
O

�
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Octavian Saiu

modernă

ALEXANDERPLATZ, scenariu de Barabas Olga e TEATRU L U NDERGROUND şi
FUN DAŢIA ARTeast din TÂRGU-MUREŞ • Data reprezentaţiei: 1 1 septembrie
2000 • Reg ia: Barabas Olga • M uzica: Darvas Ferenc • Textele câ ntecelor:
Barabas Olga şi Pavai Csanad • în d istribuţie: Matray Laszl6 şi Vata Lorand.
mul este o fiinţă neliniştită,
care, încă în stare de fetus,
este tentat să-şi schimbe locul.
Astfel îsi arată dorinta nestinsă de
mişcare perpetuă. Călătoria, emi
grarea, căutarea fericirii materiale şi
spirituale pe tărâmuri necunoscute,
străine, o adevărată urmărire a unei
fata morgana îl preocupă pe omul
modern, modelându-i subconştientul
precum un sculptor diletant. Pe baza
acestei formule şi-a construit Barabas
Olga spectacolul, într-un spaţiu
neconvenţional, pornind de la texte
ale literaturii germane interbelice
îndeosebi şi având ca obsesie princi
pală fenomenu l emigră rii. Drept
suport literar au fost folosite frag
mente din operele lui Thomas Mann,
Rainer Maria Rilke, Egon Erwin Kisch,
Siegfried
Lenz,
Alfred
Doblin,
Hermann Hesse, Christopher lsher-

matizarea caricaturală inutilă a per
sonajelor secundare - un vecin cu
accent moldovenesc ultrapronu nţat
şi mama-soacră făcută complice la
un adulter strategic născocit -, spec
tacolul are umor, ritm şi portretizări
reusite. Este si meritul actorilor: Anca
Alec sandra .:.. personalitate scenică
de relief, cu temperament şi inteli
genţă, Livius Rus - în care El de după
douăzeci de ani îşi află o expresie
inspirată, Marius Nănău - tânărul ani
mat de sentimente curate, un actor
de perspectivă, Gabi Munteanu - în
două ipostaze diferite şi Radu Pana
marenco - statuia care apare în mo
mentele-cheie spre a oferi verdictul.
Cu toţii reuşesc, în regia lui Mihai Ma
nolescu, să creeze un spectacol care
vorbeşte, în litera şi spiritul textului,
despre contradicţiile di ntre iubirea
de început şi platitudinea cuplului
bolnav de rutină şi convenţionalism.
Şi imaginea sugerată a parcului cu
statuia care prinde viaţă, şi aceea a
dormitorului conjuga!, şi sfârşitul
sunt o reconstitui re fidelă, îmbo
găţită câteodată, a unei comedii ce
răsplăteşte un public i u bitor de
teatru şi de piese româneşti.

wood, de numele acestuia din urmă
legându-se cartea după care s-a scris
musicalul Cabaret, a cărui variantă
cinematografică o cunoaştem.
Dacă în Emigranţii lui Mrozek intelec
tualul AA este forţat de împrejurări
să-şi împartă odaia şi viaţa cu XX, la
Barabas Olga cei doi tineri dezbat
evenimentele prin corespondenţă.
Astfel parcurgem etapele călătoriei la
Berlin a primului tânăr, în opoziţie cu
lipsa de iniţiativă a celuilalt, rămas
acasă, undeva pe la periferia de răsărit
a celui de-al treilea Reich în plină
ascensiune. Actorii Matray Laszl6 şi
Vata Lorand, de la Teatrul "Tamasi
Aron " din Sfântu Gheorghe, au o pres
taţie polivalentă, întruchipând fiecare,
pe parcursul spectacolului, mai multe
personaje. în spectacolul de aproape
două ore, cu ajutorul compoziţiilor lui
Darvas Ferenc, a l textelor semnate de
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Pavai Csanad şi de regizoare şi al
acompaniamentului la acordeon al
celui dintâi revin în scenă anii nebuni
de după primul război mondial, dar şi
aspecte din viaţa culturală a Berlinului:
tentativele de reînnoire teatrală ale lui
Max Reinhardt, Bertolt Brecht, Meyer
hold, ultimele reminiscenţe ale curen
tului stilistic reprezentat de Freie
Buhne, apariţia şi dominaţia teatrelor
de revistă, Marlene Dietrich, succesele
filmelor lui Fritz Lang şi Friedrich Wil
helm Murnau, experienţele lui Erwin
Piscator pe tărâmul teatrului politic...
Lângă acestea apar în spectacol greu
tăţile celor de la periferia societăţii,
dificultăţile vieţii socio-politice cotidi
ene ce au dus la apariţia şi ascensiunea
rapidă a nazismului. De fapt, regi
zoarea analizează minuţios " mitul "
Alexanderplatz, încercând conştienti
zarea fenomenului emigrării, care ne
preocupă din ce în ce mai profund.
Barabas Olga vrea, precum Brecht
odinioară, să nu ne lăsăm mintea la
garderobă!

Stracula Attila

Troc de la
e hârtie, cel puţin, Les Ballets
Trockadero de la Monte Carlo
arată cam la fel ca acum 25 de
ani, când compania, în întregime mas
culină, s-a produs pentru prima dată în
pointes în public. Totuşi, chiar dacă
acum este mult mai prezentă în lume şi
s-a stabilit la New York, nu are încă
birouri sau spaţii de repetiţie proprii.
Atunci când nu se află în turneu, sin
gurele costuri fixe sunt asigurările de
sănătate ale membrilor ei şi chiria cos
tumelor.
Lipsa unui acoperiş propriu aduce chel
tuielile la un nivel scăzut, făcând com
pania atractivă pentru impresari, dar
directorul artistic Tory Dobrin este con
vins că nu acesta este motivul care o
menţine în atenţia publicului, ci specifi
cul ei. " Nu am primit niciodată sub
"
venţii de la stat , recunoaşte el. " La
început, aceasta ne-a cam încurcat. Dar
un articol de lege spunea că trebuia să
avem un birou şi să stabilim un colectiv
de conducere. Trebuia să ne construim
un acoperiş, însă companiile care
făceau asta erau extrem de vulnerabile,
din momentul în care subvenţiile
"
încetau.
Lipsa unei structuri înseamnă că o com
panie nu trebuie să răspundă decât în
faţa publicului şi că membrii ei trebuie
să fie în alertă pentru a supravieţui de la
o zi la alta.
"Japonezii au o incredibilă lipsă de simţ
al umorului, dar sunt foarte exigenţi cu
"
calitatea dansului , spune Dobrin, care
s-a alăturat grupului acum 20 de ani ca
dansator şi a continuat să urce pe scenă
până în stagiunea trecută. "La Buenos
Aires, în schimb, nu le păsa cum dan
"
sam: tot ce voiau era să se distreze.
"
Deşi "the Trocks (cum sunt alintaţi) au
mizat de la bun început pe amestecul
de executie tehnică de virtuozitate si
parodie rec unoscută, compania a prO
gresat în salturi şi sărituri încă de la
înfiinţarea ei, la New York, în anii 70. O
trupă mai veche de travestiţi, Troca
dero Gloxinia Ballet, deschisese drumul
pentru bărbaţii-balerini în pointes, dar
intenţiile acesteia fuseseră mai mult
umoristice decât artistice.
Trupa Trockadero din Monte Carlo,
având în componenţă dezertori de
cepţionaţi din fosta Gloxinia, avea am
biţii mai mari, dar drumul avea să fie
destul de spinos. Când Dobrin a fost
angajat, în 1 980, caricaturizarea era mai
importantă decât dansul (în rolurile
masculine dansa sub numele de Adam
Baum, iar în cele feminine, sub cel de
Margaret Lowin-Qcteyn, fiind caracteri-
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Trockadero

"
zat de " New York Times drept " mai
aproape de Margaret Thatcher decât de
Margot Fonteyn'1, iar reputaţia sa în lu
mea dansului nu era tocmai favorabilă.
"Toţi profesorii spuneau că o să-mi dis
"
trug cariera , îşi aminteşte Dobrin.
Predam
în
acelaşi
timp la o şcoală, iar
"
directorul m-a implorat să renunţ. Chiar
şi după angajare, am găsit cu greu un
profesor care să-mi permită să iau lecţii
de pointes."
Şi nici homofobia nu făcea ca viaţa din
afara lumii dansului să fie mai uşoară.
"Când intram în unele teatre, perso
"
nalul tehnic era ostil , adaugă el. "Criticii
scriau despre noi că eram nişte butu
"
rugi care se făceau de râs în public.
Totuşi, de-a lungul ultimului sfert de
secol, the Trocks au reuşit să atragă un
public anume, alcătuit din fani ai lumii
dansului, dar şi ai teatrului, şi să câştige
un puternic sprijin din partea comu
nităţilor de homosexuali din întreaga
lume. Totodată, criticii au observat că
ascensiunea artistică era marcată de o
trecere de la comicul brut la o abordare
mult mai subtilă.
"Credeţi-mă, ne prostim mai mult decât
"
înainte , continuă Dobrin. " Diferenţa
este însă că nivelul tehnic e mult mai
ridicat. Acum există dansatori care fac
32 de fouettes la audiţii. Mie mi-au tre
buit doi ani ca să reuşesc aşa ceva.
Dansatorii vin azi la companie după ce
au studiat deja pointes. Iar a cumpăra
pointes numărul 43 sau chiar 46 nu mai
e o problemă, ca altădată. Deşi sunt mai
scumpe şi necesită comandă specială,
sunt disponibile fără probleme la firme
"
de prestigiu, precum Capezio.
Ascensiunea companiei a cunoscut o
perioadă deosebit de periculoasă pe la
mijlocul anilor '80, când conducerea era
în derută, iar SIDA începuse să de
cimeze trupa. " Era greu să fii amuzant în
timp ce prietenul îţi murea la spital. Era
greu să te gândeşti cum să întinzi vârful,
când te gândeai cum să întinzi de pro
pria ta viaţă. Dar, în curând, am reuşit să
ne preocupăm şi de partea tehnică. Am
început să luăm furia şi teama şi să le
canalizăm înspre scenă. Ştiu că am
reuşit şi că i-am făcut şi pe alţii să fie la
fel de entuziaşti. Era ca şi cum am fi
"
deschis supapa.
Pe măsură ce standardul companiei se
îmbunătăţea, creştea şi renumele ei
internaţional. Notorietatea căpătată în
străinătate era construită în bună
măsură datorită înregistrărilor video
transmise cu regularitate de televiziu
nea germană. Dar abia pe la mijlocul
anilor '90 compania a căpătat o con-
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ducere capabilă să convertească noto
rietatea în invitatii în străinătate. Tn
prezent, cu 1 30 de spectacole în sta
giu nea trecută şi 140 programate pen
tru cea viitoare, cererea este atât de
mare încât Dobrin spune că se gân
deşte serios să constituie o a doua
companie.
Totuşi, e greu să găseşti o companie în
care balerinii să danseze în pointes.
Potenţialii Trocks trec printr-o audiţie,
unde trebuie să-şi dovedească atât
tehnica clasică, cât şi 'simţul umorului,
deşi se fac excepţii în ambele sensuri.
" Rareori se întâmplă ca cineva să fie dat
afară. Dansatorii pleacă, de obicei,
fiindcă au primit oferte mai bune sau
"
fiindcă nu fac faţă ritmului de turnee.
"
" Rezistenţa unui Trock este în medie
de 6 ani, destul de mult pentru o com
panie cu un asemenea specific. Parte
din acesta este constituit de aportul
creativ personal al dansatorilor în
show-ul lor de fiecare seară, întrucât ei
nu trebuie doar să înveţe roluri, ci şi
să-şi dezvolte propriile personaje în
interiorul acestora.
" Individualismul nu este doar încura
jat'', spune Dobrin, "ci este absolut
esenţial. Pe măsură ce urei în ierarhia
companiei, capeţi tot mai multă liber
tate, şi aceasta păstrează prospeţimea
trupei. Poţi vedea şi revedea un specta
col; chiar dacă e Lacul lebedelor, de
"
fiecare dată va fi altfel.
Pentru o companie a cărei inspiraţie
comică e spontană, Trockadero men
ţine un neaşteptat simţ al tradiţiei.
" Unele lucruri rămân exact aşa cum au
fost, pentru a păstra o oarecare conti
nuitate. Cum nu există distribuţii de re
zervă, membrii companiei trebuie să
poată acoperi cel puţin încă un alt rol
din baietele în care nu dansează, în caz
de accidentare a cuiva. Dansatorii sunt
atraşi de noi fiindcă iubesc baletul, în
special acel tip de balet pe care nu-l mai
vezi în ziua de azi - cu tehnică de stil
vechi rusesc şi maniere de care s-ar
"
râde azi în culise.
Abordarea lor s-a dovedit a fi de succes
atunci când s-au produs la Sankt-Peters
burg. "Publicul ne-a acceptat fără re
"
zerve, ceea ce ne-a făcut multă plăcere ,
spune Dobrin. ",ncercam să ne pre
zentăm ca fiind o companie rusească
prăfuită, iar ei au sesizat toate poantele.
"
In sfârşit, ne-am simţit înţeleşi.

Vivia Săndulescu
După revista /AM (,,International Arts
Management Magazine'?, septembrie
1 999.
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Monologuri poetice
n u l dintre spectacolele de
mare succes în S.U.A. este Mo
nologurile vaginului, text
scris şi lansat pe scenă de actriţa Eve
Ensler, binecunoscută, de asemenea,
ca feministă şi lesbiană. Jamais deux
sans trois, ar zice un francez ironic,
dacă succesul de netăgăduit al spec
tacolului nu I-ar reduce la starea de
muţenie admirativă. Ensler se opune
tezei lui Lacan, care pretinde că sin
gurul suport a l fantasmelor, atât fe
minine, cât şi masculine, este falusul.
Ea demonstrează că şi vaginul are
dreptul la o carieră, aşa-zicând, auto
nomă, analoagă, d i n punct de vedere
d ramaturg ie, Nasului
l u i Gogol.
Variatele nume, diminutive şi porecle
atribuite organ u l u i respectiv sunt
pronu nţate volu ptuos, se fantas
mează asu pra toal etelor potrivite
pentru eventuala prezentare în so
cietate, se sugerează variate metode
pentru obţi nerea bucu riei pure,
adică a aceleia care se detaşează de
participarea partenerului, cunoscut,
acesta, ca minabil, egoist şi falocratic.
Publicul de ambele sexe dă năvală,
deunăzi a umplut chiar şi Madison
Square Garden, dornic să se dezin
hibe şi incitat să participe, scandând
cu delicii cuvinte considerate până
acum - desigu r, pe nedrept - por
coase. Actriţe cu faimă, printre care
Glenn Close şi Rosie Perez, s-au
grăbit să preia rolul, chiar fosta soţie
a fostului primar al New-York-ul u i,
Rudolf Giuliani, tentată de rol, n-a

U

Despre

ezitat să pericliteze cariera politică a
soţului şi să prefere, în cele din urmă,
consolă rilor c ă m i n u l ui, l i bertatea
cuvintelor.
Excelentul recital de poezie Ziua
Mâniei, susţinut mai demult de Silvia
Codreanu la Teatrul Act, producător
fi ind d ra maturg u l Horia Gârbea,
cuprindea lirică excl usiv femini nă,
aleasă exclusiv din zona g ravă a spec
trului poetic. Ca urmare, o uşoară
suspiciune de feminism mi-a declan
şat asociaţia de idei cu spectacolul
american menţionat mai sus. Far
mecul dramatic indiscutabil a l per
formanţei actoriceşti de atunci m-a
lăsat sur la soif, având în vedere men
ţinerea neabătută într-un registru
ideatic grav. De data aceasta, actriţa
propune o secţiune variată şi sprin
ţară din poezia Generaţiei '90, intitu
lată i nspirat Mai frumoasă cu două
degete decât orice femeie. Dacă
n-am lua în considerare decât
alegerea textelor, şi Silvia Codreanu
tot ar merita un premiu ca antologa
tor fin şi plin de discernământ. Fie că
şi-a urmat propriul g ust, fie că a fost
bine sfătuită - probabil, câte puţin
din fiecare -, rezultatul a fost un colaj
de texte care i-au permis etalarea
celor o sută de feţe pe care orice
femeie dedicată scenei trebuie să le
posede. A intrat dansând admirabil
pe o muzică mediteraneeană, şi-a lăsat
apoi temperamentul să zburde de la
o atitudine la alta, într-o continuă
digresiune, aparent capricioasă, de

fapt bine controlată. Emoţionantă în
ipostaze g rave, ea este irezistibilă,
clocotind de vervă, în momentele
comice. Recurge, natural, la inte
racţiunea cu publicul, mai ales că sala
cu aspect de salon facilitează acest
lucru, dar păstrează măsura, fiind
conştientă de magia distanţei. In
teresant este faptul că formularea
frământărilor specifice unui personaj
feminin în limbajul poeziei din vre
mea sa asigură mesajului o audienţă
şi un impact emoţional mult mai put
ernic decât clamarea micilor obsesii
sau exhibarea intimităţilor precare.
Publicul a merican care a plaudă
Monologurile vaginului o face în
deriziune, respectivele vedete asu
mându-şi implicit ridicolul. Publicul
bucureştea n, între care n u meroşi
tineri, o aplaudă pe Silvia Codreanu
cu afecţiu ne, bucuros să se regă
sească pe sine în volutele sentimen
tale ale poeziei. Reuşita vine şi din
faptul că actriţa distribuie accentele
mai mult în funcţie de sensul dramatic
al versurilor decât în scopul relevării
valorilor eufonice. Malraux spunea că
" nu semnifică nimic ceea ce importă
numai pentru mine" . Poezia face ca
tulburările personale să câştige di
mensiuni universale. Dându-le g las,
Silvia Codreanu reuseste
să fie cel
'
puţin cu două degete � ai frumoasă
decât orice femeie.

Adrian Mihalache

longevitate
si alti demoni
�

tarea " demografică " a specta
colelor noastre de operă sea
mănă leit cu aceea a naţiunii:
mai întâi, natalitatea este extrem de
redusă - premierele fiind din ce în ce
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mai rare; a poi, prea m u lţi d i ntre
prunci sunt afectaţi de handicapuri
(dacă nu chiar de malformaţii ) şi
repede abandonaţi de către părinţi aceştia (recte regizorii şi scenografii,
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căci dirijorii sunt obligaţi de multe ori
să dea respectivii copii spre adopţie)
nefăcând nici cea mai mică încercare
de a corecta defectele progeniturilor
lor, ci, dimpotrivă, lăsându-le să se

degradeze de la o zi la alta; în fine,
mortalitatea (inclusiv cea infantilă) a
atins cote alarmante - montările su
combând adesea înainte de vreme,
fie din cauze naturale, fie ucise spre a
face loc altora (din nefericire, arareori
mai reuşite). Tn aceste condiţii,
discuţia despre longevitate şi a lţi
demoni (vorba lui Marquez) devine
obligatorie.
Tn lipsa unui nou-născut pe scena
Operei Naţionale Româ ne, m-am
gândit deci să examinez un bătrân;
scotocindu-mi amintirile, am ajuns la
concluzia că Tosca ar fi cel mai vechi
dintre spectacolele ce se mai joacă,
încă, aici. ( Etatea l u i exactă n-aş
putea s-o precizez, dar trebuie că se
apropie de o jumătate de veac, din
moment ce atunci când am deschis
ochii asupra acestui gen montarea în
cauză exista deja ...)
Ei bine, la această vârstă matusale
mică, spectacolul îşi poartă cu no
bleţe veşmintele patinate de vreme,
decorurile lui Ion Clapan i mpresio
nează şi acum prin autenticitatea
interioarelor (bogate în marmure şi
lambriuri, împodobite cu picturi şi
sculpturi) din Catedrala Sant'Andrea
ori d i n Palatul Farnese, um brind
până şi frumuseţea costumelor lui
Theodor Kiriakoff Suruceanu. La rân
dul ei, regia lui Hero Lupescu este
prea simplu şi logic construită în lini
i le ferme ale acţiunii dramatice, pen
tru a se putea demoda vreodată;

ceea ce a pierdut însă de o manieră
i recuperabilă este - din păcate relaţia dintre personaje şi (mai grav
încă) raportarea acestora la muzica
lui Puccini. De pi ldă, bătrânul Sa
cristan interpretat acum de un tânăr
cântăreţ şchioapătă şi el, dar nu pe
ritmul punctat a l muzicii, aşa cum
făcea odinioară basu l Consta ntin
Gabor. Cât despre sentimentele de
vastatoare ce-i leagă sau îi opun pe
eroii tragediei (credinţa Floriei Tosca
faţă de Madonna din ceruri şi a lui
Mario Cavaradossi faţă de aceea pe
care o zămisleşte penelul său, dra
gostea pătimaşă di ntre cei doi sau
dorinţa impură a tiranului, voinţa de
l ibertate a lui Angelotti şi a pictorului,
sau aceea de putere absolută a lui
Scarpia), toate s-au d u s pe apa
Sâmbetei, lăsând în loc mimarea ne
convingătoare (şi măcar de-ar fi con
vinsă!) a unor trăiri fără de care nu
numai vizual, dar nici auditiv opera
aceasta nu-l poate emoţiona pe
spectator. Se cântă corect, dar fără
pic de forţă expresivă. S-ar zice că
până şi a rta machiajului a fost aban
donată, căci interpretul lui Scarpia,
după ce că n-are nimic ameninţător
sau cel puţin trufaş în ţinută şi în ges
tică, mai exh i bă şi o fig u ră de
bătrâ nel cu msecade ... ( Ehei, unde
sunt vremurile când Nicolae Herlea omul cel mai bun şi mai generos care
a călcat pe scena Operei bucureştene
şi vocea de bariton cea mai caldă şi

mai frumoasă care a existat vreodată
în lume - întruchipa un Scarpia atât
de scelerat încât făcea publicul să se
cutremure? Sau timpurile când în
rolul titular a păreau uneori vedete de
talia lui G race B u m bry sau Raina
Kabaivanska?)
Am văzut acum Tosca cu o distribuţie
în care figurau soprana Cristina Po
pescu, tenorul Stelian Negoescu şi ba
ritonul Nicolae Udăreanu, alături de
Adrian Ştefănescu (Angelotti), Paul
Basacopol (Sacristanul), Nicolae An
dreescu (Sporetta), Vicenţiu Ţăranu
(Sciarone), Horia Ţigoi (Temnicerul) şi
Veronica Gârbu (Păstorul). Dirijor a
fost Cornel Trăilescu, sub a cărui
baghetă orchestra a sunat amplu şi
calitativ onorabil (dincolo de câteva
mici accidente, ce se pot întâmpla şi la
case mai mari...). Corul (pregătit de
Stelian Olariu) a avut strălucire (chiar
dacă secţiunea lui feminină nu va pu
tea înlocui niciodată fără pagubă co
rul de copii cerut de partitura lui
Puccini în Te Deum!), iar soliştii s-au
integrat fără greş (dar, cum spuneam,
şi fără pasiune) în jocul muzical.
Lucru su rprinzător şi deosebit de
îmbucurător, reprezentaţia s-a desfă
şurat în faţa unei săli pline-ochi, deşi
era într-o sâmbătă seara, iar scurta
iarnă de care am avut parte anul
acesta tocmai se pregătea să dea
năvală peste noi.

Luminiţa Vartolomei

Dostoievski
din Dostoievski
nd riy Zholdak, autor a l sce
nariului şi semnatar al regiei
spectacolului ldiotul, realizat
în coproducţie de Festivalul Interna
ţional de Teatru de la Sibiu şi Charity
Producers Foundation din Ucraina,
s-a prevalat cu siguranţă de generica
formulă dostoievskiană unanim accep
tată .,omul din om " . Astfel se explică
faptul că a reuşit să decanteze esenţa
conflictului din celebrul roman, con
siderat exponenţial pentru creaţia
scriitorului rus. Este extrem de în-

A

d răzneată ideea vizua lizării unei
proze po lifonice, în care abu ndă pla
nurile confl ictua le. TVR a preluat
(prin contribuţia creatoa re, defel
neglijabilă, a lui Dominic Dembinski)
acest spectacol, speculând i nte
ligent, cu mijloacele specifice, gradul
de abstractizare la care a fost citită
piesa, iscând echivalenţe ultra-con
crete. O adevărată suită de imagini
exprimând polivalenţa cuvântu l u i
dostoievskian, încărcat de ambigui
tate.
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Stilizând dinamica intrigii erotica
etice translate într-un timp incert,
mai aproape de contem poraneitate,
s-a născut o reprezentaţie incitantă
de teatru-dans, pe care trupa din
Kiev o onorează cu înalt profesiona
lism. Profesionalism de care dă do
vadă şi Constantin Chiriac, asimilat
echipei (formată din Petro Panchuk,
Oleg Drach, Alia Sehij ko, Victoria
Spesivzeva, Olena Repina etc.) ce
reconfigu rează relaţi ile dintre per
sonaje într-un mod insolit, pe potriva
27
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profilurilor inedite: abulicul Mîşkin,
cu o fascinantă privire fixă şi craniul
ras, Nastasia F i l i ppovna, senzuală
provocatoare, masivul Rogojin, clo
cotind de vitalitate, Aglaia lvanovna,
suav ridicolă, apoi o neliniştitoare
femeie-păianjen, alte tipolog ii mai
mult sau mai puţin stranii ori doar
pitoreşti. Marionete - unele, cu gri mă
albă pe figură - acţionând într-un
ritm alert sau lent, impus de un vio
loncel, mereu în prim-plan. O miş
care de g ravitaţie, uneori încetinită,
marcând descompu nerea, deg ra
darea. Totul, sub imperiul morţii ce
va să vină, sugerată printr-un coş
ciug-catafalc. Element unic de decor,
construit şi de-construit din scânduri
ce închipuie poteci existenţiale pe un
traseu presărat cu topoare şi cuţite.
Arme albe, indicând angoase trans
misibile şi generaţiilor viitoare, con
form balet u l u i sch iţat în final de
câţiva copii.

Strip-tease
pentru ma-s e
ai mult ca sigur că audienţa la
filmul Fu l l Monty/Gol puşcă
(producţie 20th Century Fox,
1 997-, regia: Peter Cattaneo), progra
mat de curând de Prima Tv, a fost
minimă în raport cu cea maximă,
înregistrată de Pro1V chiar de Ziua
Internaţională a Femeii. O sărbătoare
propulsată cu energie în actualitate,
căci nu implică eforturi prea mari, nici
financiare, nici... estetice. O floare ori
un buchet costând jumătate din sa
lariul mediu pe economie - depinde
"
de .,buzunarul personal sau de ge
nerozitatea celor doi-trei responsabili
cu PR scoşi pe teren - pot induce sen
timentul unei atenţii democratic dis
tribuite. Dar nu calitatea ori cantitatea
plantelor decorative şi nici gestul ca
atare, oricând lăudabil, fac obiectul
acestei rubrici - tot mai vitregită, căci
teatrul figurează rar în gri lele de pro
gram ale televiziunilor.
De aceea, am considerat că ar putea
- - . -c�9ea - sub incidenta show-ului 1V
Înregistra rea s ectacoiuluf s u sţinut în
urmă cu câteva l u n i de către o
formaţie de striperi ultramediatizaţi:
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Chippendales. .,Cei mai sexy bărbaţi
din lume se dezbracă de orice pre
"
judecăţi! a sunat sloganul publicitar
"
ce a .,încălzit telespectatoarele, care
probabil au frisonat şi la domiciliu la
fel de conventional
ca si
ce au
' cele
'
"
beneficiat live de .,rega lul oferit în
exclusivitate sexului slab (deno
minaţie înlocuită flatant cu aceea de
"
.,femei adevărate !).
Dacă eroii filmului mai sus pomenit
erau nişte bieţi şomeri ori pierde-vară
cărora un tânăr trăsnit (i nterpret:
scoţianul Robert Carlyle) le insuflă
ambitia de a-si uimi semenele din
modestul orăşe l de provincie, mem
brii trupei în discuţie sunt profe
sionişti versaţi care ştiu să incite şi să
excite metodic si temeinic suflarea
"
feminină, cuceri tă deja .,din oficiu ,
dintr-un snobism sui generis al cate
goriei new richs. Cu ingrediente fel de
fel - fumigene, efecte de lumină şi
sonore, borsa line şi macferlane
acoperindu-le sumar torsurile goale
de performeri în body-building şi dans
"
.,de caracter -, se creează momente
tot mai hot, conform îndemnului
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enunţat lapidar de către un DJ nu toc
mai simpatic: .,Cu cât ţipaţi mai tare,
"
cu atât ne dezbrăcăm mai mult!
Ritmurile alerte ori lascive conduc la
paroxism, fiecare scenă mizând pe
voyeurism ori exotism (duşul la
vedere, cowboy-ii în exerciţi ul
functiunii
etc.). uzându-se chiar si de
'
capcane freudiene în implicarea spec
tatoarelor aflate abia la început de
"
emancipare (vezi bunicuţa .,agresată
în scaunul cu rotile).
N ici o tangenţă cu personajele de
celuloid, care înduioşau şi amuzau
deopotrivă prin subtilul joc al deca
denţei, al u m i l i nţei depăşite cu
inteligenţă şi umor. Un pseudo-docu
mentar prezentase în prealabil pros
peritatea localităţii ind ustriale fali
mentare care se prăbuşeşte, obligân
du-i pe bieţii bărbaţi marginalizaţi să
recurgă la o i niţiativă hazardată, ce se
va dovedi foarte avantajoasă.
"
.,Hazul în cazul autohton s-a creat ad
hoc, nu se ştie dacă involuntar sau cal
culat. Pentru că Chippendales au
evoluat nu altundeva decât la Sala
"
Palatului (.,sala congreselor ). păşind
provocator pe planul înclinat al pot
coavei de catifea. Iar spectacolul 1V
produs de Mediavision a fost prefaţat
"
de un program .,de încălzire susţinut
"
la .,Chestiunea zilei , live, de către
trupa Big Apple. O ediţie festivă
deschisă, cu siguranţă nu întâmplător,
de Căluşarii de la Ansamblul Ciocârlia.
în echipament complet şi nu doar în
mare formă!

Irina Coroiu

���u.

valuri

,

Tâ rg u -M u res

Redescoperiri

1

gnoranţa şi prejudecata au pro
dus, fiecare în parte şi amândouă
la un loc, ideea că dramaturgia
franceză - după Giraudoux, Anouilh,
Camus, Sartre, Genet, Cocteau, Mon
therlant, Vian, Ghelderode, Beckett,
lonesco - nu a mai produs nimic
notabil, fiind în declin, sau, cum se
zice acum, în cădere liberă. Ne-am
obişnuit, aici, în spaţi ul tuturor
ratări lor, să considerăm că literatura
d ra matică franceză nu prea mai
există, aşa că, dacă vrem să jucăm
autori francezi contem pora ni, ne
rezu măm la, d i n când în când,
Giraudoux, Camus, Genet (ale cărui
Cameriste s-au montat, după pă
rerea mea, cu asupra de măsură),
Sa rtre, Beckett şi l onesco. Despre
autorii de azi, aproape nici un cuvânt,
iar cu textele lor, aproape nici un
spectacol. Ce lucru important rea
lizează Progra mul bilateral Face a
Face, iniţiat de Teatrul Naţional din
Tâ rgu-Mureş şi susţinut de SACD
Entr' Actes, de mai mu lte teatre
româ neşti şi de revista " Scena"?
Descoperă dramaturgia franceză de
dată recentă pentru publicul d i n
România - şi o v a descoperi, sper, pe
cea românească pentru publicul din
Franţa -, prin spectacole şi antologii
de teatru, încurajează d ra maturgi,
actori, regizori români şi francezi să
se cunoască reciproc, pune în valoare
rădăcini, teme, idei şi stiluri comu ne
sau, cel puţin, asemănătoare, resus-

cită spritu l francofon la români şi
vechea solidaritate a Franţei cu Ro
mânia.
Festiva l u l d ramaturgiei franceze,
desfăşurat la Târgu-Mureş la jumă
tatea lunii februarie, a revelat, iar
pentru cei ce avuseseră mai demult
revelaţia, a demonstrat că dramatu r
gia franceză de azi este substanţială
şi puternică, reprezentând o ofertă
consistentă şi o zonă repertorială
solidă. Pentru mine a mai însemnat şi
altceva: prin autori remarca bili, de
valoare literară şi teatrală recunos
cută, precum Jean-Ciaude Carriere,
Jean-Ciaude G ru mberg sau Victor
Ha'lm, dramaturgia franceză confirmă
încă o dată că structura a bstractă,
parabolică, polisemică şi stilul me
taforic nu au fost inventate în Est, din
motive de totalitarism şi cenzură, ci
au constituit dintotdeauna şi consti
tuie şi acum o direcţie artistică reală,
valabilă şi cu deschidere către public.

Aşa cum direcţia concretă, a adresării
fruste, derivând din farsă, vodevil,
dramă burgheză, teatru de bulevard,
teatru pol itic, are şi ea reprezentanţi
notabili. Mi-a plăcut să constat că
regizori români care, după 1 989, pri
veau cu sfielnică reţinere produsele
româneşti ale " blestematului limbaj
esopic" au montat fără nici o reţinere,
nici sfieln ică, nici dispreţuitoare, pro
dusele franţuzeşti ale aceluiaşi tip de
teatru, care nu avea de ce să fie "eso
pic", şi au făcut spectacole de succes.
Poate că la festivalul de la Târgu-Mureş
a mai căzut o prejudecată . . .

Dumitru Solomon
P.S.: Când totul se sfârşeşte cu bine,
poate că nu mai are rost să insistăm
asupra felului În care a Început festi
valul, cu neplăcute hibe de organizare,
aşa că, vorba francofonului, passons . . .

rgie virtuală

1

U n l oz

etătean u l X-ulescu d i n Bu
cur�şti află de la televizor, în
faţa căruia stă împreună cu
soţia şi cu fiica sa, că a câştigat la
loterie 7 miliarde de lei (270 de mii de
dolari). Bucurie mare, ţipete, pupă
turi. Anu nţă câţiva vecini mai
apropiaţi, care se prefac a împărtăşi

C

+

3

bucuria câştigătorului. Cu toţii fac
planuri. Ce ar face fiecare cu o ase
menea sumă? Case, masini,
călătorii,
'
afaceri. Gata cu sărăcia. î i spun că tre
buie să-i cinstească şi pe ei, dar nu
aşa, cu o bere-două, ci să organizeze
un chef în toată regula. X-ulescu le
promite că se va conforma cererii lor
cu cea mai mare plăcere şi îi conduce
uşor spre ieşire. Imed iat, a poi, îl
cuprinde panica. Îşi aduce aminte de
toate poveştile cu mari c� ştigători
care au fost ulterior jefuiţi. lşi împăr-
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tăşeşte temerile fami liei. Dacă şi ei
sunt în pericol? Ce să facă? La consil
iul de familie vine si
'
' soacra. Discută si
se sperie reciproc . În cele din urm ă
X-ulescu se hotărăste
' să se culce, însă
fără să se poată i inişti. A doua zi îi
sună la uşă un individ necunoscut. Se
recomandă: Giovan i . X-ulescu îl
primeşte. Acesta îi spune că a aflat
totul şi c� se oferă să-I apere de posi
bilii hoţi. li cunoaşte pe toţi infractorii
din cartier şi-i poate ţine sub control.
Totul, contra unei sume de două mii
29
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rgie virtuală
de dolari pe lună. Îi spune că n-are
rost să apeleze la o firmă de pază,
care, deşi i-ar lua ceva mai puţini bani
(dar n u cu mult mai puţini), n u ar fi în
nici un caz la fel de sigură. El se va
ocupa de protecţia totală a lui şi a fa
miliei. N-ar avea rost nici să-I reclame
la poliţie, aşa cum X-ulescu încearcă
să-i sugereze, pentru că n-ar avea
nimic de câştigat. În cel mai pesimist
scenariu X-ulescu a r reuşi " să-I dove
dească " şi poliţia I-ar băga pe el,
Giovani, la puşcărie. Dar prietenii săi
ce păzesc? X-uleştii n-ar mai fi nici un
minut liniştiţi. Li s-ar putea întâmpla
o m ulţime de lucruri.
Până la u rmă, Giovani pleacă, lă
sându-1 pe X-ulescu cu teribila prob
lemă pe cap. Şi deocamdată nici
măcar n-a ridicat banii. Nu apucă însă
să se gândească prea m u lt ce e de
făcut, că sună telefonul. E fosta lui
soţie, care doreşte să:l vadă după 1 O
a n i de despărţire. li vorbeşte se
ducător. X-ulescu decide să se întâl
nească cu ea. Află că e încurcată într-o
afacere falimentară din care e pe cale
să-şi piardă casa şi orice sursă de
venit. N-ar putea el cumva s-o ajute
cu 50 de mii de dolari? Îi spune că e
u ltima ei speranţă, altminţeri nu-i
rămâne decât să se sin ucidă. li mărtu
riseste, în cele din u rmă, că a aflat de
câştigul lui şi că a apelat la el în cu
noştinţă de cauză (plânsete şi re
muşcări). X-ulescu o părăseşte gândi
tor, fără să-i dea un răspuns clar. Nu
ştie ce să spună acasă despre asta,
dar soţia lui îl aşteaptă cu o nouă pro
blemă. Un văr mai îndepărtat de-al ei
e bolnav, iar pentru a-i fi salvată viaţa
e nevoie de o operaţie în străinătate

care costă aproape 1 00 de mii de
dolari. Fiică-sa e însă convinsă că la
mijloc e o înşelătorie: nevasta vărului
e o mare escroacă; a fost de ajuns să
afle de la doamna X-ulescu de câş
tigu l la loto ca să născocească întrea
ga poveste. Dar dacă nu e născocire?
Dacă vărul chiar va muri din cauza
meschinăriei lui X-ulescu? I mposibil
de aflat adevărul, mai ales că soţia
vărului lucrează la Ministerul Sănă
tăţii şi poate măslui orice acte şi ana
lize. X-ulescu e din ce în ce mai depri
mat. Face o criză de nervi, explicân
du-le femeilor din casă cât fac în
dolari cele 7 miliarde de lei şi cât de
greu e să-i împartă în toate locurile în
care i se cer. Îşi ceartă nevasta că
nu-şi ţine g ura.
Sună la uşă. E un fost coleg de şcoală.
X-ulescu începe să ţipe la el. Ce mai
vrei şi tu acuma ... etc. Coleg u l îl
linişteşte. Îi spune că ştie perfect prin
ce trece şi că nu-i cere nimic. Vrea
doar să-i dea nişte sfaturi, fiindcă şi el
a câştigat în urmă cu câţiva ani, la
Bingo, o sumă chiar mai mare. La fel a
fost asaltat de toată l umea. Îi expune
teoria potrivit căreia într-o societate
aşa săracă nu poţi câştiga prea mult
fără a fi nevoit să împarţi cu alţii. Pe
deasupra, el a pierdut o parte din
bani fiindcă banca la care i-a depus a
dat fal iment. O altă parte a investit-o
în construi rea unei case. Conform
proiectului ar fi trebuit să coste 1 00
de mii de dolari, dar cu timpul suma
s-a dublat (prin şmecherii de-ale
meşterilor şi umflări de preţuri) şi n u
m a i poate continua l ucrările. Munci
torii I-au părăsit. X-ulescu îl întreabă
dacă pe el n-au vrut să-I păzească

hoţii. Nu, lui hoţii n u i-au propus nici
un fel de înţelegere, pur şi simplu
i-au furat jeep-ul pe care tocmai şi-1
cumpărase. Şi apoi a fost şi impozitul
de zece la sută care trebuia dat statu
lui. (X-ulescu aude pentru prima oară
de asta, nu se gândise la impozit.) În
concluzie, colegul a rămas fără nimic,
doar cu o construcţie neterminată,
cu care nu ştie ce să facă.
X-ulescu convoacă din nou consiliul
de familie. Le face socoteli şi le arată
cum stau lucrurile. Nu vor câştiga, de
fapt, nimic. (Ţipete, variante, contra
ziceri - toate duc la acelaşi rezultat.)
Se lămuresc: mai bine donează banii
unui orfelinat. Vor anunţa presa despre
această decizie, asa încât asaltatorii
să-i cr�adă şi să u le mai pretindă
nimic. lşi vor relua traiul dinainte. Ce-au
avut şi ce-au pierdut? Zis şi făcut. Dau
telefon la ziar.
A doua zi, Giovani, cu ziarul în mână, se
prezintă la uşă, însoţit de doi hăndrălăi.
Cum de-a putut X-ulescu să facă asa o
prostie? Îl bat, să-i fie învăţare de m (nte.
Apoi sună fosta nevastă şi-1 face de
două parale. Nu e bun de nimic. A ştiut
ea de ce 1-a părăsit. Nevasta vărului îi
transmite că are un om pe conştiinţă.
X-ulescu nu mai poate duce nici
gunoiul afară liniştit, că vecinii îi arată
obrazul. Nu le-a făcut cinste.
După un an, X-ulescu citeşte în ziar,
de faţă cu soţia şi cu fiica, despre
delapidarea fondurilor unei asociaţii
de caritate care finanta orfelinate.
Directoarea a fugit cu banii în străi
nătate. Bani între care şi cele şapte
miliarde donate de X-ulescu.

n

Andrei Manolescu

D u pă ce-a o m o rît-o,
a Î n v i a t-o s i i -a fu ra t ce a s u l
1

te un titlu din " Evenimentul
ilei " pe care tânărul Ioachim îl
rată publicului, rugându-1 să nu
râdă, pentru că este povestea lui. Îşi
aprinde o ţigară cu marijuana şi începe
să povestească.
Ioachim avea şapte ani când tatăl său a
murit. Câteva cuvinte rostite de unchiul
Sănducu la înmormântare s-au înfipt
în mintea copilului: " Bă Chimilică, asta
a fost şi cu tac-tu ăsta - a trăit cât a
trăit, până odată tot i-a bătut ceasul" .
Zile întregi după aceea, Ioachim încer
case să pătrundă înţelesul acestor
cuvinte. Ajunsese să privească tot tim
pul ceasul cu cuc din casa părintească.

E
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Până într-o zi când, în timp ce privea
intens acele ceasului şi se gândea la
unchiul Sănducu si la vorbele sale, cea
sul a stat. În aceeasi seară a aflat că
unchiul murise. De potrivă fascinat şi
înspăimântat de gândul că el ar putea
fi cauza acestei morţi, Ioachim a făcut
un experiment cu un ceas şi un câine:
ceasul a stat, câinele a murit.
Este momentul în care băiatul rea
lizează că are putere asupra timpului,
că poate aduce moartea altora. Intr-o
beţie înfricoşată îşi foloseşte darul ca
să se răzbune pe bruta clasei. Cuprins
de remuşcări, îşi promite că nu va mai
folosi niciodată teribila armă. Dar în

o
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liceu ajunge să oprească ceasul pentru
directorul care 1-a persecutat. Şi mai
puternic îl zdruncină moartea mamei
sale - o moarte întâmplătoare de
această dată; încearcă să-şi folosească
puterea în sens invers, pentru un mira
col, dar fără nici un rezultat. Realizând
că nu poate aduce decât răul şi moar
tea, crezându-se un demon, Ioachim
intră într-o depresie. Fascinat în con
tinuare de ceasuri care se tot opresc
sub ochii săi, Ioachim ajunge să-şi
impute morţile celebre care îi jalo
nează trecerea la maturitate: Nicu
Ceauşescu, Lady Di, Kennedy Jr., împu
ţinarea drastică a gheparzilor etc. Cere

ajutorul unui psihoterapeut, apoi pe
cel al unui preot. fn casa preotului o
întâlneşte pe fiica acestuia, de care se
îndrăgosteşte. Ea este singura care îl
crede şi care îl poate lecui. Se căsă
toresc, iar el devine un om normal:
slujbă, un cerc de prieteni, perspecti
va paternităţii. Dar, pe măsură ce
sarcina soţiei sale înaintează, toate
gândurile chinuitoare, toate crimele
dorite şi nedorite, reale şi închipuite se

întorc şi îl asaltează, până când devine
obsedat de ideea pedepsei care îi va
lovi soţia şi nou-născutul. fn timp ce
ea se află la Maternitate, Ioachim
încearcă să-şi abată privirile de la cea
suri şi gândurile de la moarte. Dar un
ceas se opreşte. Alearg ă la Mater
_
nitate. Sotia a murit. I n nebunit de
furie, opre şte ceasul pentru d octori,
pentru infirmiere, pentru toţi bolnavii
şi vizitatorii lor. Adoarme lângă trupul

soţiei sale şi, când se trezeşte, priveşte
fără să-şi dea seama ceasul oprit - şi
ceasul porneşte. Soţia lui a înviat, dar
miracolul nu se poate repeta; copilul e
definitiv pierdut, ca şi celelalte vic
time. fncercând să-şi neutralizeze
pentru totdeauna puterea, Ioachim îşi
distruge cesul, ia ceasul soţiei sale şi îl
distruge, apoi, întors către spectatori,
îi roagă să-şi predea, de bunăvoie şi în
linişte, ceasurile.

M i ze r i a d e s u b u n g h i i
"1
ntr-o casă retrasă dintr-un orăşel de
munte, un scriitor, cândva celebru,
de romane poliţiste, trage să moară,
vegheat de soţia lui. Nimeni nu-i tul
bură liniştea acestor ultime zile - scri
itorul nu mai interesează pe nimeni. Cu
atât mai bizară devine apariţia unui
tânăr (să-i spunem Alex) care îi cu
noaşte la perfecţie (şi pare a-i admira
sincer) opera. Deşi soţia îl respinge
iniţial pe tânăr, scriitorul îl primeşte în
cele din urmă, măgulit şi amuzat de
ideea unei biografii. Dar scopul mărtu
risit de tânăr nu este cel real; cu mult
timp în urmă, pe când el nu avea decât
trei ani, părinţii săi au fost ucişi "în urma
unei încercări de jaf', cum s-a dedus
după cercetări: în casă s-au descoperit
urme de sânge - sângele amânduro
ra -, dar cadavrele n-au fost găsite. Mai
târziu au apărut, în diverse locuri din
Bucureşti, bucăţi din cadavru! tatălui lui
Alex. S-a presupus că soţia i-a împărtă
şit soarta. Alex a fost crescut de părinţii
mamei sale. Casa în care a avut loc eri-

ma a fost demolată. Târziu, mult mai
târziu, întâmplarea a făcut ca Alex
(atunci în vârstă de 1 9 ani) să desco
pere " Mizeria de sub unghii", un roman
poliţist şi, citindu-1, să trăiască un deja
vu: leagănul prins între cei doi cireşi
uscaţi, vechea fotografie înrămată a
unei femei severe pe bicicletă (chiar şi
numele ei din carte, Leonora, era cel pe
care şi-1 amintea), locul exact din curte
unde tatăl său îngropase un câine casa în care îşi petrecuse primii trei ani
din viaţă se afla în carte. Şi nu numai
casa, ci şi părinţii săi (arătând exact aşa
cum îi ştia din amintiri, din fotografii şi
din poveştile bunicilor). Şi nu numai
părinţii, ci şi moartea lor. Atâta doar că
în carte ea nu murea. Ea şi amantul ei îl
omorau pe soţ (tatăl lui Alex) şi însce
nau jaful. Tot ei ciopârţeau cadavru! şi
ascundeau diferite bucăţi din el chiar în
locurile unde fuseseră descoperite în
realitate. Şi cartea fusese scrisă înainte
ca fragmentele să fie descoperite şi vic
tima, identificată.

fntre Alex şi scriitor începe un fel de joc.
Care este legătura dintre scriitor şi tra
gedia din familia lui Alex? Oare a putut
să viseze toată povestea, cu tot cu
cireşi, câine îngropat şi bicicleta Leono
rei? Oare i-a cunoscut pe cei implicaţi?
Şi ce rol a jucat în vieţile lor? Oare chiar
el a comis crima şi apoi a descris-o în
"
"Mizeria de sub unghii ? Şi ce-i cu fe
meia aceea care revine obsesiv în toate
cărţile sale - ucigaşa, femeia fatală, ma
ma lui Alex? Exasperat de eşecul inves
tigaţiei sale pe lângă scriitor, Alex se
hotărăşte să plece, dar revine pentru
soţia scriitorului. E fascinat de ea, poate
chiar îndrăgostit, în pofida diferenţei
de vârstă - ea i-ar putea fi mamă. Se
instalează în casa lor şi jocul devine
încă şi mai tulburător pentru Alex. Şi nu
ia sfârsit decât atunci când Alex rea
lizează că femeia de care s-a îndrăgos
tit - modelul tuturor femeilor fatale din
romanele scriitorului - este mama lui.
Dar scriitorul moare înainte de a-i pu
tea confirma ipoteza, iar ea îl dă afară.

Că d e rea l u i F l o re a I o n

e la orele şapte, într-o seară - dar
nu oarecare, ci seara dinaintea
alegerilor prezidenţiale -, întor
cându-se de la slujba pe care tocmai a
pierdut-o (paznic de noapte într-un
depou), Florea Ion intră în prima cârciumă
ivită în drum. La o vodcă se plânge de
nedreptatea care i s-a făcut: nişte hoţi au
furat motorină în timpul schimbului
(somnului) său, iar şeful 1-a concediat
fără să clipească. Când Florea Ion îl vede
la televizor pe candidatul ultranaţiona
list Buzgurilă (care le-a promis tuturor
hoţilor de motorină suplicii rafinate şi
cumplite), deznădejdea sa lasă loc
exaltării şi foamei de revanşă şi el începe
să-I proslăvească pe salvator în urechile
tuturor. Ca urmare, Florea Ion este uşor
bătut când se întoarce acasă. Acasă,
unde îşi găseşte soţia în pat cu vecinul.
Perplex, încasează reproşurile soţiei
(impotenţa, băutura, prea multele nopţi
trudite la depou pe bani prea puţini) şi
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palmele vecinului. Dat afară din propria
casă, Florea Ion îşi blestemă soarta şi
găseşte alinare doar gândindu-se la
chinurile pe care viitorul preşedinte,
Buzgurilă, le va născoci pentru soţiile
adultere şi vecinii scârbavnici. Pentru
Florea Ion, acesta este doar începutul
unei nopţi de coşmar: în continuare, află
de la golanii din cartier că fiul său,
Cornel, a fost arestat pentru viol; merge
la secţia de poliţie, unde este sfidat,
scuipat şi pălmuit de Cornel; încearcă
să-şi cumpere o prostituată, dar, ca un
făcut, toate preferă clienţii bine
îmbrăcaţi, parfumaţi şi străini; ajunge să
împartă culcuşul cu un vagabond, care îi
oferă o ureche ascultătoare şi o felie de
salam şi apoi îl buzunăreşte în timpul
somnului; este trezit şi muşcat de un
câine şi aşa - fără slujbă, fără nevastă,
fără copil, fără casă, fără portofel porneşte prin duminica însorită spre
centrul de votare. Pe tot parcursul amar-
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nicei sale nopţi, Florea Ion s-a răcorit şi
îmbărbătat amintindu-şi şi recitând dis
cursurile candidatului Buzgurilă despre
cum îi va pune la punct pe: tinerii fără
Dumnezeu, poliţiştii obraznici, prostitu
atele lacome, străinii bogaţi şi aroganJi,
vagabonzii tâlhari şi hienele de câini. In
sfârşit, acum poate vota. La centrul de
votare îl întâlneşte pe candidatul
justiţiar. fncă mahmur, cu faţa buhăită,
muşcat de câine, cu hainele ferfeniţă şi
cu un început de gripă, Florea Ion i se în
făţişează eroului naţional, începe să-i
mulţumească pentru ceea ce va face şi
nu-şi poate stăpâni, pe lângă emoţie, cel
mai umed şi mai consistent strănut pe
care 1-a slobozit vreodată. Roşu de furie,
Buzgurilă îi dă lovitura finală: îi spune că
în ţara pe care o va ctitori nu va fi loc
pentru oameni de nimic ca Florea Ion.
Distrus, acesta îl strânge de gât.

Andrei Gorzo şi Matei Florian
31
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M i h a e l a Ră d e s c u :

,,Am datele
luptătorului''
l-am văzut toate spectacolele, începând cu cele d in studenţia
de la Târgu-Mureş şi de pe scena Teatrului Naţional de acolo,
"
până la cele din Bucureşti, de la " Nottara , Green Hours, TNB şi
Teatrul Mic, unde este angajată.
Mihaela Rădescu are o discreţie aparte, nu acordă interviuri, şi
asta nu pentru că nu ar avea ce spune, ci pentru că îşi practică
profesia cu bun-simţ şi demnitate.
"
Nu şi-a dorit niciodată să fie vedetă, nu s-a "aruncat în faţă , nu
a aşteptat numai roluri principale. Dar actriţa căreia mă strădu
iesc să-i schiţez portretul m-a impresionat de când eram mică;
nu mai reţin dacă autograful pe care, încă studentă, mi
1-a acordat, după Bietul meu Ma rat, nu reprezenta cumva
numele ei de fată (Murgu) . Apoi a jucat în Arca lui Noe de
Lucian Blaga, în regia lui Dan Alecsandrescu (la Naţionalul
târgumureşean), şi într-un musical în care cânta " Aici la noi e
traiul liniştit,/ Am fost copilul cel mai fericit...".
"
De o fragilitate aparentă, are farmecul unei " Pretty Woman
(pentru că, aşa cum îmi stă în obicei, încerc să-i atribui o
asemănare cu un star h ollywoodian, o compar cu Julia
Roberts). După nenumărate insistenţe, am reuşit să-i smulg
câteva cuvinte.
-am născut la 27 noiembrie
1 962 (deci, sunt Săgetător),
la Braşov. Fiind singură la
părinţi, am fost o răsfăţată, deşi am
crescut într-o fa milie cu standard
mediu de viaţă; mama era operator
radio, iar tata, teh nician. Am fost un
copil bun, ascultător, cuminte, dar
dinamic. Am făcut balet, de la 9 la 1 O
ani. Atunci mi s-au îndeplinit toate
dorinţele. Am avut o copilărie echili
brată, cu prietenii serioase şi de
lungă durată. l-am bucurat pe ai mei:
eram mereu premiantă; deşi mă
atrăgeau filologia şi istoria, nu eram
"
o ,.catastrofă nici la stiintele
exacte.
'
Ştiam pe de rost ,.Di cţio narul acto
"
rilor de la A la Z, iar modelul meu era
Natalie Wood. Am început să mă
pregătesc pentru actorie încă d i n
clasa a X-a, cu Zoe Anghel Stanca,
apoi cu Coca Bloos. În 1 98 1 , am dat
examen de admitere şi am picat. Pe
bună d reptate! Eram tânără şi nu
ştiam să-mi ascund timiditatea. Am
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mai încercat o dată şi iar am picat, la
Bucureşti, dar în cel de-al treilea an
am intrat, la Târgu-Mureş. Anii de
studenţie au fost superbi; i-am avut
profesori pe Adriana Piteşteanu,
Mihai Gingulescu şi Vasile Vasiliu. Am
fost colegă de a n cu Bogdan Caragea
şi Dorin Andone, ca re spuneau
mereu că sunt cea mai frumoasă şi
cea mai talentată fată din clasă (eram
singura!). Am debutat pe scena
Teatrului Naţional din Târgu-Mureş,
în anul l i, în piesa Milionarul sărac de
Tudor Popescu. În a n u l I I I, m-am
căsătorit cu Vlad (Rădescu - n.n.).
L-am cucerit scri indu-i pe capota
"
maşinii ,.Catch me if you can! . Fetiţa
noastră este mândră că e târgu
mureşeancă. S-a acomodat destul de
g reu la Bucureşti. Sufletul ne-a rămas
tuturor acolo; în fiecare vară ne
întoarcem la Târgu-Mureş. Vlad are
mai degrabă o structură de ardelean
aşezat, deşi este bucureştean. Nu mi
aş fi dorit vreodată să plec din Târgu
Mureş. Pentru mine, profesional, a
fost importantă colaborarea cu Victor
Ioan Frunză, în regia căruia am jucat
ulterior şi la Bucureşti, în Tamerlan
cel Mare, la Teatrul Naţional. În 1 997,
Leopoldina Bă lănuţă mi-a înti ns
"
"
mâna şi mi-a dat undă verde pentru
a fi angajată de Dan Micu, directorul
de atunci al Teatrului Mic. N-am avut
nici o neîmplinire majoră. Îmi cunosc
foarte bine limitele şi iau lucrurile aşa
cum sunt, nu-mi creez probleme, ştiu
cât pot, cât aş fi putut. Mi-aş fi dorit să
cuprind cât mai multe domenii, să
văd cât mai multe lucruri despre care
am citit şi ştiu că există.
Sunt un om normal, cu defecte. Sufăr
de lipsă de punctualitate. Îmi funcţio
nează, însă, foarte bine instinctul de
conservare, ştiu de ce trebuie să mă
feresc. Am forţă şi noroc, cu soţul,
copilul, prietenii mei, oamenii care
ne înconjoară. Am născut-o pe
Piţilica (Mihaela mică - n.n.) la 23 de
ani şi mă consider o mamă tânără cu
copil mare. Am avut dintotdeauna
datele luptătorului. Cred că femeia
alege, în momentul în care se ştie şi
ea aleasă.
A consem nat Ioana Florea

Giuri al nostru
u rei Giurumia � ste actorul
care, pentru m me, se con
fu ndă cu însăşi ideea de
umor. Adevărat. Mustos. Lângă el a m
"crescut " în Teatrul de Comed ie,
unde i-am descoperit bonom ia. Orice
întâlnire cu el era o lecţie de viaţă;
învătam să trăiesc bucurându-mă de
fiec a re c l i pă . E adevărat că l-am
cunoscut într-o perioadă când petre
ceam cu toţii foarte mult timp în
teatru, unde deven isem, vrând
nevrând, un fel de familie. N-aveam
bani, dar eram fericiţi. Încă exista o
moralitate a mediului teatral si încă
mai era viu climatul de prietenie. Şi
Giuri al nostru, cum îi spuneam, ştia
să ne facă viaţa mai frumoasă prin
spiritul său, adesea ironic, niciodată
ră utăcios. Mereu pus pe şotii, ne
făcea nenumărate fa rse în timpul
reprezentaţiilor sau ne răspundea
prompt la cine ştie ce interpelare, în
culise. Tin minte că, demult, într-un
turneu i a Constanţa, ne îmbrăcam, la
cabină, costumele de scenă. Era un
frig îngrozitor. Ne clănţăneau dinţii.

A
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Descoperisem, zărindu-mă în oglin
dă, că mă cam îngrăşasem. Am spus,
niţel cam arogant: " Giuri, dacă îmi
mai creşte burta, pot să-I abordez şi
pe Falstaff" . Răspunsul a sosist în
dată: " Dragă Vladimir, pentru Falstaff
ai nevoie şi de talent" . Nu pot uita
astfel de replici: hazul lor era dublat
de înţelepciune. N-am încercat nicio
dată să-I joc pe Falstaff.
Plecarea lui din Teatrul de Comedie
a m resimţit-o ca pe o pierdere per
sonală. Cu el s-a destrămat o lume:
cea a generozităţii, a veseliei, dar şi a
seriozităţii, când era vorba de muncă.
Giuri al nostru zace, azi, într-o uitare
nemeritată şi, ca el, câţi alţi mari
actori ai scenelor noastre! Bag de
seamă că românul, deşi simte nevoia
să trăiască la umbra unor mituri - sau
tocmai de aceea -, uită să preţuiască
valorile de lângă el. Aurel Giurumia,
actorul care a jucat în spectacole
antologice, ca Volpone, Trei surori,

Livada de vişini, Dispariţia lui Galy
Gay, Cinema, Strigoi la Kitahama, a

împlinit, în martie, 70 de ani. Aş dori

ca, din când în când măcar, să ne
aducem aminte de personal ităţile
ieşite prea devreme şi pe nedrept din
vogă, aducându-le omagiul cuvenit.
Chiar dacă uitarea tinde să facă parte
d i n condiţia noastră de oameni
foarte ocupaţi, ar fi bine să ne oferim
răgazul unor aduceri-aminte pentru
cei care ne-au făcut odată să surâ
dem sau să râdem în hohote.
Să ne trăieşti mulţi ani de aici înainte,
dragă Giuri, întru bucuria şi preţuirea
colegilor tăi de totdeauna!

Vladimir Găitan

•

Dan Puric sau
fericirea de apoi
a început a fost Cuvântul şi
Cuvântul era cu Dumnezeu
n
şi Cuvântul era Dumnezeu. "
Aşa începe Evanghelia după Ioan.
Mi-am ales nesilit de nimeni, poate
împins de natură, care mi-a dăruit, se
pare, un strop de har, Golgota cuvân
tului scris. El m i-a fost calea si
nădejdea, osânda şi curajul. Dar, de la
o vreme, am început să intuiesc, să
înţeleg, cu rezerve şi cu tea mă
nemărturisită, că el, Cuvântul, era la
început Dumnezu, dar mai apoi omul
a vrut să-I confişte pentru sine, să-I
facă numai al lui, iar el să fie Stăpânul
suprem! Motiv pentru care cuvântul
a căzut mereu în păcat, gudurându-se,
ba în stânga, ba în dreapta, umilindu-se
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şi mărturisindu-se fals, rătăcind printre
noi şi în noi. Tntr-o seară de început
de mileniu, într-o ţară imponderabilă
în faptă şi cuvânt, unde totul pluteşte
în vid şi plânge în taină, la specta
colul lui Dan Puric Toujours l'amour
am avut o răscol itoare revelatie.
Tocit de vremi şi de oameni, cuvâ ntul
cade adesea în banalitate şi n imicni
cie, deasupra lui rămânând ideea,
gestul, trăirea, creaţia pură, l umina şi
sufletul. Se pare că la început a fost
nu cuvântul, ci gestul omului: gestul
de a rupe fructul oprit din pom şi de
a mânca din el ...
Spectacolul lui Dan Puric ne-a smuls
din zarea tranziţiei, în care ispăşim o

pedeapsă fără a fi fost condamnaţi şi
fără a avea dreptul la recurs, şi ne-a
t ranspus într-o l u me a feeriei, a
bucuriei redescoperirii vieţii d i n
viaţă. Aproape două ore de vis şi
generozitate, în care am gustat din
miracolul creaţiei fără cuvânt! Tn acea
seară, după ce ostenisem şi mă
împăcasem oarecum cu gândul că de
la un timp viaţa e de aju ns, a m
început brusc s ă mă dezmeticesc, să
redescopăr ceea ce ştiam: că omul
poate bi necuvâ nta sau profana
această l u me; viaţa! Ca rmen U n
gureanu şi Dan Puric au închinat un
poem subtil şi plin de sensuri
emoţiei, gestului, mimicii, dansului,

expresivităţii, comunicării fără cuvânt,
într-un secol atât de bolnav de epi
demia verbului impus, plătit, dictat.
Cei doi ne-au spus poveşti simple,
dar eterne despre naştere şi moarte,
despre iubire şi neînţelesul destin
uman. Arta era un miraj, scena - un
altar de binecuvântare şi regăsire de
s i ne. Tn ca rtea sa Expresivitatea
ideilor, H. Wald scrie: "Tn culturile
orale gesturile joacă un rol atât de
important, încât «stilistica» lor a r
putea sp u ne: «Gestu l este omul
"
însuşi» . In spectacolul acesta gestul
am fost noi, oamenii.

Viorel Cacoveanu

•

en1 um

Th eod o ra: H e rg h e 1 eg i u :
. .

.r

� ,,Oricând
����
''
putem greş1 ...
_

·· ·, 1

Sunt un artist complet! Am mai avut
şi alte experienţe actoriceşti decât
cea pe care ai menţionat-o. Primul
film în care am jucat a fost Sâmbătă
seara, în regia lui Radu Dragomir,
apoi am avut un rol mic în Terminus
Paradis al lui Lucian Pintilie. La Ovidiu
Georgescu o să am două roluri, tot
mici, iar dacă Radu Dragomir va face
lung-metrajul pe care şi-1 doreşte, o
să joc chiar într-un rol principal.

Ai încercat să fii actriţă de teatru?
Mă omoară tracul.

Cum te ajută, în munca de regizor,
experienţa de actriţă şi cea de scriitor?
34
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Prima dată când i-am auzit numele a fost acum câţiva ani, la
festivalul de film studenţesc Cinemaiubit, unde a luat Premiul
pentru cea mai bună actriţă. Astăzi, este regizoare de teatru (a
terminat în 1 998, la clasa Cătăli nei Buzoianu), are propria com
panie, Teatrul I nexistent, îşi scrie o parte di ntre textele de spec
tacol. Când i-am făcut tot acest istoric, a râs şi a spus...
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Cochetez puţin şi cu pictura, dar încă
nu mi-am deschis o expoziţie. (Râde.)
Sunt un om care, din copilărie, se
simte artist. Veleitătile mele artistice
se conţin un�le pe a ltele, se combină
şi fac un tot. In sensul că, de exemplu,
când scriu un text dramatic, nu pot
să uit că sunt regizor. Când inter
pretez un personaj într-un film, chiar
dacă a m un cadru scu rt la cameră,
reg izorul d i n m i n e, automat, mă
corectează; deşi încerc să fac abstrac
ţie de existenţa lui, undeva, în sub
conştient, freamătă. La fel, dacă pun
în scenă un text, imediat mă gândesc
cum l-aş fi scris eu. Până la urmă cred
că, în momentul în care creezi ceva,
toate dimensiunile tale artistice con
cură.

Cum ai ajuns să faci Regie, după ce
ai terminat Literele?

De când eram mică, am vrut să fac
actorie. Dar, când am terminat liceul,
în 1 986, admiterea la I.A.T.C. era difi
cilă. Tncă de atunci scriam şi îmi

plăcea să citesc, aveam un întreg
univers format de lecturi, pe care îl
populam cu fantasme. Mi-am zis că
nu-i momentul să merg spre actorie,
pentru că n-am şanse, iar înfrângerile
repetate m-ar d u rea foarte m u lt.
Totuşi, după Revoluţie, m-am îndrep
tat spre teatru. Aveam 26 de ani şi era
cam târziu să devin actriţă, aşa că a m
dat la Regie.

Spuneai că ai structură de artist. Ce
înseamnă asta?
Să fii într-un anumit raport cu lumea,
cu oamenii, să ai o anumită percepţie
a tot ce se întâmplă, de la frunza care
cade până la relaţiile interumane. Să
ai o anumită atitudine, dar să şi pro
duci ceva. Altfel, rămâi doar o struc
tură "de artist". (Râde.)

Tu ai vrut neapărat să " activezi" în
Bucureşti, sau aşa s-a întâmplat?

Am vrut să lucrez cu anumiţi oameni,
care, întâmplător, erau aici. Dacă ei
s-ar fi dus la Tuzla, probabil că aş fi
plecat după ei. Interesant e că, la un
moment dat, am lucrat cu nişte tineri
care, ulterior, s-au angajat la Piatra
Neamţ pentru cel puţin câteva stagi
uni. Nu demult, am colaborat din nou
cu ei, la Bardo Blues, şi mi-au spus că
vor să vină să lucreze la Teatrul
I nexistent, chiar dacă vor face naveta.
Ceea ce înseamnă că îşi doresc să
împace şi capra, şi varza, adică sis
temul de stat cu cel alternativ. Mai
mult, că vor să schimbe puţin aerul.
Să nu uităm că teatrul din Piatra
Neamţ nu este, totuşi, ruginit la în
cheieturi. Are o trupă tânără şi foarte
bună. Ei bine, o parte din ea îşi do
reşte să facă teatru şi în sistem alter
nativ.

Să presupunem că ai face un spec
tacol la Teatrul Naţional. Ar veni
după tine acolo?

Da. Până la urmă, nu e important
unde, ci cu cine. Trupa noastră de la
Teatrul Inexistent este formată din
oameni absolut speciali, care funcţio
nează după criterii deontologice ire
proşabile. Au mu ltă generozitate,
sunt capabili de muncă şi iubire.

Aşa sunt ei, sau au anumite condiţii
în care să se desfăşoare?

Cred că oricine are datele astea
ajunge la I nexistent. (Râde.) Îi atrage
ca un magnet. Ne " simţim" unii pe
alţii. Aici e rost de un climat în care te
poţi împlini artistic.

Spectacolele pe care le faci sunt, de
obicei, foarte teatrale. Ai o "reţetă"
pe care o respecţi?
Să se vadă actorii. Să declanşez în ei
potenţialul maxim de energie cre
ativă. Dacă asta e teatralitate, atunci
probabil că despre asta e vorba. Cum

fac? La mine, graniţele dintre profesie
şi " private l ife" sunt estompate. N u
văd teatrul c a p e o meserie, ci c a pe
un mod de a fi. Vieţile noastre parti
culare, a mea şi ale actorilor, s-au
amestecat, dramele ni s-au conjugat.
Un exemplu în acest sens este expe
rienţa de la Piatra Neamţ, cu Bardo
Blues. Din cei nouă actori cu care am
lucrat, cunoşteam trei sau patru. A
fost nevoie ca între mine şi cei
necunoscuţi să se nască un "curent
electric", o comunicare, o asimilare
reciprocă, o "deschidere a chacrelor".
La un nivel primar, e d rept, pentru că,
în timp atât de scurt, nu poţi afla viaţa
unui om. Dar, după discuţii, întâlniri,
mici evenimente, la acest nivel pri
mar, minim necesar, am simţit că îi
" conţin" pe actori. Atunci am putut să
încep, uşor-uşor, să modelez materia
lul respectiv. Mai întâi prin tatonări,
apoi din ce în ce mai plină de încre
dere. Şi ei au fost deschişi, devotaţi. s
au lăsat " luaţi în posesie", în sensul
frumos al cuvântului. Relaţia actor
regizor, la care eu ţin foarte mult, este
doar o pa rte a discuţiei despre
teatralitatea spectacolelor mele. Mai
e, apoi, " paranoia" mea regizorală: nu
pun în scenă decât texte care mă
provoacă. Fie prin ineditul scriiturii,
cum a fost cazul la Cum se face .,
unde se spun indicaţii şi nu replici
propriu-zise, fie prin faptul că textul
cere performanţă actoricească; spre
exemplu, are un personaj care sau
cântă ruseşte, dansează spanioleşte şi
merge în mâini, sau bate step în timp
ce cântă ca Edith Piaf. În sfârşit, dacă
propune un spaţiu inedit, sau vi
brează cu biografia mea, aşa cum va fi
un spectacol după un text de Ştefan
Caraman, despre d ragostea care
trece sau nu d i ncolo de moarte.
Aşadar, dacă îmi este stârnită curiozi
tatea, se declanşează i maginarul,
" crampele". Dar întotdeauna le con
trolez. Obsesiile, bucurii le, durerile
mele personale nu sunt mai impor..
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tante decât actorul, pe scenă.

De ce îi dai atâta atenţie?

Pentru că teatrul este cu şi despre
oameni vii. Când am să fac film, mă
voi ocupa de scaune, de nori care se
transformă în gărgăriţe ...

Mai vorbeşte-mi despre relaţia ta cu
actorii. Îţi place să-i domini?

Nu, institui o democraţie tota lă.
Detest să fiu dominată, pe orice plan,
şi nu-mi place nici să domin. Cred că
termenul de " parteneriat artistic" este
cel mai potrivit. Propunem, negociem,
decidem cum este mai bine. Oamenii
cu care lucrez au acea calitate pe care
un regizor o doreşte atât de mult la un
actor: maleabilitatea. Nu apar con
flicte de interese sau conflicte de
opinii decât în măsura în care ele
există în orice laborator de lucru unde
disputele sunt constructive.

De ce i-ai ales tocmai pe cei cu care
lucrezi acum?

Talentul şi capacitatea de a fi devotat
acestei cauze "alternative" au întâi
etate. Faptul că te limitezi, ca actor,
să-ţi "prestezi" talentul pe scenă, apoi
dai mâna cu ceilalţi şi-ţi iei rămas-bun,
poate fi minunat într-un teatru de
stat. Dar, în condiţiile unei companii
independente, nu se poate. Sistemul
particular, în locul pe care tu îl laşi gol,
se surpă. Încep să apară găuri, ca în
asfalt. Aici, spiritul de echipă este la fel
de important ca talentul.

Ce înseamnă pentru tine "alternati
va"?
Să spui ceea ce crezi, cu maximum de
cu raj, fără să fii cenzurat, inhibat,
coordonat, constrâns. Singura noas
tră constrângere e cea financiară. Dar
am hotărît să nu ne mai pese de ea şi
să ne vedem de treabă, în măsura în
care putem să o ignorăm. A fi " alter
nativ" înseamnă a fi liber.

Dar asta nu e ceva normal?
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ln sistemul românesc şi, probabil şi în
cel international, main stream-ul de
stat are o cotă de constrângere sub
stanţial mai preg nantă decât sis
temul alternativ. Depinzi de nişte
oameni care sunt angajaţi, de birouri,
de n işte criterii de organizare a
muncii care sunt stricte şi - hai să
spunem lucrurilor pe nume! proaste. Alternativa e să fii liber să te
organizezi cum vrei. Atunci se întâm
plă un fenomen i nteresant: cresc
autoexigenţele şi autocenzura. Fiind
un artist matur şi responsabil, ai grijă
să nu calci în străchini, devii atent şi
exigent cu tine însuţi, exagerat de
vigilent, de treaz. Nu-ţi permiţi să
scazi calitatea sub o anumită cotă. ln
momentul în care există concurenţă
cu sistemul oficial, după un lucru
prost ai pierdut totul. Pe scena ofi
cială îţi mai permiţi să te împiedici,
sau, cum spunem noi, să " dai o bâcă".

De ce?

Pentru că, oricum, d i n obişnuinţă şi
din i nerţie, oamenii vin să ia bilete la
acest tip de teatru, deci există public.
Poate să aplaude sau să fluiere, dar e
prezent.

Se vorbeşte foarte mult despre
publicul-ţintă. Cărui public te
adresezi?

lmi doresc spectatori între 1 2 şi 80 de
ani. Totuşi, dorinţa nu prea concordă
cu realitatea: montările mele au spec
tatori mai ales între 1 6 şi 30 de ani.

De ce se întâmplă aşa?

Poate că un sociolog ar răspunde mult
mai adecvat. Cred că este vorba despre
setea de nou a generaţiei tinere. Pare
un clişeu, dar e un fapt real.
Conservatorismul, tradiţiona lismul,
neîncrederea publicului faţă de noul
teatru mă supără foarte mult. Am
auzit oameni care nu au fost nicio
dată la o prod ucţie particulară,
spunând: "Voi, ăştia, experimentaţi
pe nervii noştri. .. ". E o prejudecată. Ei
bine, ea se anulează mai curând la
oamenii tineri.

Şi ce aduce nou teatrul tău?

E un teatru viu, ceea ce nu înseamnă
că e neapărat şi nou, decât în contex
tul în care teatrul românesc a cam
căzut în amorteală. Aduce un val de
revigorare. D a r, e adevărat, teatrul
viu ar trebui să fie un lucru normal.

Vorbeşti despre un val de revigo
rare. Eu mă gândesc că el este
destul de slab reprezentat. Se re
duce la vreo două-trei "voci".
Nu ştiu ce să spun. Există m ulte

�
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lucruri noi şi în spectacolele regizo
rilor trecuţi de vârsta generaţiei mele.

Deci revigorarea nu ţine de vârstă,
iar, până la urmă, alternativa se
referă la lipsa de talent. Chiar, nu
mi-ai spus cum defineşti alternativa.

Prin aer proaspăt. N-are nici o
legătură cu vârsta. Vorbim despre
" revigorare" ca estetică teatrală. Ne
putem trezi că, peste câţiva ani, Dinu
Cernescu, sau Ion Cojar, face un spec
tacol la Backstage, în beci, pe lângă
care orice producţie a lui Radu Afrim,
Theodor-Cristian Popescu sau a mea
pare îmbătrânită. ln teatru nu există
reguli, reţete. lmi doresc să fie aşa: să
mor de i nvidie că Ion Cojar ne-a
întrecut în prospeţime.

Dar beciul nu este un scop, ci un
mijloc.

Este un loc unde ni s-au deschis nişte
usi. Usile teatrelor de stat cam stau
z vorî te. ln provincie, unde am avut
o experienţă cu spectacolul meu de
licenţă, tinerii regizori sunt priviţi ...
sunt doar priviţi (râde) ... şi lăsaţi de
izbelişte. Suntem mulţi, e adevărat.
Nu e loc pentru toată l u mea.

�

Ce-ţi doreşti de 1<! Teatrul Inexis
tent? De ce l-ai "inventat"?
Vrem, deşi sună cam proletcultist, să
ajutăm oamenii să comunice mai
bine între ei. Să fie mai deschişi, mai
toleranţi, să se iubească mai mult
între ei. Apoi, ne propunem să pu
nem în valoare întreg potenţialul
a rtistic a l actoru l u i, coregrafului,
scenografu lui, regizoru lui. Eu, per
sonal, nu vreau să mor cu nimeni de
gât. Vreau ca aici să fie o rampă de
lansare. Actorii mei să fie descoperiţi
de regizori mari, de film şi de teatr�,
să fie luaţi în roluri im portante. In
ceea ce priveşte repertoriul, ştim că
suntem, într-un fel, dependenţi de
spaţii mici. Nu putem să facem
Shakespeare în manieră clasică.

Dar dacă ai avea bani, ai face-o?
Pe scena mare de la National?
Probabil
·
că da. De ce nu? Dar având în vedere
că, deocamdată, suntem legaţi de
spaţii speciale, şi textul trebuie să con
corde cu ele. Prioritare sunt, pe cât se
poate, textele contemporane, de au
tori în viaţă, români şi străini.

De ce?

E o zonă care musteşte de miez şi e
puţin speculată. Mai avem în vedere
spectacolele interdisciplinare. De pildă,
există un proiect de spectacol care va
combina arhitectura, teatrul si filmul.
Are la bază o idee a lui ctavian

O
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Neculai, arhitect, scenograf şi artist
plastic. Se va numi Spaţiul meu, adică
spaţiul din interior, al eului. Este despre
cum mă percep eu, ca individ, faţă de
cum mă văd ceilalti. O temă atât de
generoasă nu poate fi susţinută, la ora
actuală, decât dacă recurgi şi la alte
mijloace decât cele strict dramatice.

Cum spuneai că publicul poate
deveni mai tolerant?

Orice i-ai da, un text de Shakespeare
sau o piesă contemporană, trebuie să-i
dai cu multă dragoste şi cu încrederea
că darul tău ajunge undeva, la cineva.
Asta am învăţat de la Marcel lureş, pe
care îl admir, îl iubesc şi-1 respect nes
pus. Eram, odată, într-un moment de
decepţie majoră, nu mai vedeam sen
sul de a continua profesional şi l-am
întrebat " De ce?". Dumnealui mi-a răs
puns, printre multe alte lucruri în
ţelepte şi frumoase: "Pentru ca să 9ă
ruieşti". "Şi dacă nu mai ai cui?" " ln
deplineşte-ţi actul de dăruire şi, când îl
vei fi terminat, totdeauna se va găsi
cineva căruia să i-1 dai."

Au existat momente când ţi-ai dat
seama, concret, că cineva a primit?
După recitalul Danei Voicu, Să zbori
spre paradis, au fost spectatori care

ne-au mărturisit: " De trei zile nu ne
putem gândi la altceva". La fel, după
Domnul şi Doamna Oval s-a spus: " E
tulburător". Cum înţelege fiecare ceea
ce vede, cum îşi modifică sau nu per
cepţiile este o problemă intimă, a lui.
Dar reacţiile oamenilor care au văzut
spectacolele noastre îmi confirmă că a
ajuns la ei câte ceva. Sfatul domnului
lureş a funcţionat. Vreau să fac o pa
ranteză aici. Relaţia Teatrului Inexistent
cu Marcel lureş nu a fost cea de la anga
jat la patron, ci de la copii care aveau
nevoie de un zâmbet, de o îndrumare,
de o mână întinsă, la înger păzitor.
Suntem tineri, la început, ne bucurăm
mult că avem succes şi că publicul ne
iubeşte, dar, pe de altă parte, suntem
conştienţi că oricând putem greşi.
Drumul e lung, în faţa noastră.

Cum vezi acest drum? Cum ai vrea să
arăţi, artistic, peste 50 de ani?
Nu ştiu dacă voi avea copii, dar aş vrea
să-i văd pe copiii colegilor mei de la
Inexistent, sau pe nepoţii lor, făcând
spectacole care să nu semene în abso
lut nici o privinţă cu ceea ce facem noi
acum. Să urmeze suflul vremii lor, să
fie noi, revoluţionari şi proaspeţi.
Atunci, să ne scrie sau să ne dea tele
fon şi să ne spună: " Am avut succes.
Am rupt sala". Atât.

Mirona Hărăbor

An

tul teatral

Nevoia de a greşi
e data aceasta, Casandra s-ar
putea să fie crezută: de cei
patru tineri pe care îi aduce la
rampă (incl uzându-1 pe regizor) cu
siguranţă vom mai auzi.
Dar depinde cum. În Noaptea
asasinilor de Jose Triana, trei ado
lescenţi plănuiesc să îşi omoare pă
rinţii. Totul începe ca un joc, ca o
glumă. Decorul - patru perdele ne
g re ce m icşorează spaţi ul scenic,
având la mijloc un imens tablou de
familie cu membri supraponderali şi
mulţumiţi - plonjează întreaga acţiu
ne într-o atmosferă de bâlci nevino
vat şi macabru totodată.
Spectacolul este inegal şi nu are o
logică prea strictă a întâmplărilor.
Succesiunea acţiunilor ţine mai mult
de puterea spectatorului de a recon
stitui ceea ce trebuie să se fi petrecut.
Faptul, scuzabil prin caracterul dificil
al textului la care s-a oprit Alexandru
Berceanu (student în anul IV, clasa
prof. Liudmila Szekely Anton), este,
totuşi, destul de supărător. Greutatea
de a urmări balansul personajelor
între real şi imaginar, de a depista
exact momentul când acestea se
cufundă în planul mental îl face pe
spectator să scape din vedere faptul
cel mai i mportant: ce anume deter
mină intenţiile ucigaşe? Pierzându-se
această explicaţie, singurul motiv al
fiului, Lalo, de a-şi omorî părinţii pare
'teribilismul. Inserarea în spectacol a
unei ştiri televizate despre o crimă
asemănătoare confirmă ideea falsă a
caracterului influenţabil al adoles
centului.
De fapt, Lalo (Alexandru Papadopol)
plănuieşte crima prin sufocare din
sufocare: se simte aneantizat ca per
sonalitate de autoritatea, voinţa şi

D

Al

n noul mileniu, " Casandra " nu îşi
de�� i �t� tradi ! ia . Fo� rte tinerii
. _
art1şt1 IŞI asuma ŞI tra1esc
expe
rienţa începutului de drum. Regizori,
actori, scenografi s-au întâlnit, şi-au
mărturisit gândurile, s-au privit în
ochi şi au hotărît să vorbească. Ana
Mărgineanu (Regie Teatru, UNATC),
Alina Herescu (Scenografie, Acade
mia de Artă), Gabriela Albu ( U n i
versitatea de Arhitectură), alături de
un grup de studenţi actori de l a
U N ATC, vorbesc despre ei, despre

(mai rău!) dezinteresul şi mărginirea
părinţilor. Din păcate, replici precum
" Eu vreau viata mea. Vreau zilele
mele, orele m ele, m i nutele mele.
Măcar minutele mele... Gândeşte-te
că am fost totul pentru ei. Mai puţin o

marea firească a îndel u ngii asupriri
părinteşti.
Reprezentarea părinţilor pri n mario
nete - soluţie vizual bună - nu este
foarte fericită din punctul de vedere
al logicii spectacolului: dacă părinţii

fiinţă de carne şi sânge ", " ... ca şi când
vieţile ne-au fost împrumutate şi noi
nu avem drept asupra lor", " Discutaţi
ca şi când casa asta s-ar reface din
vorbe - mereu din vorbe " nu au re
lieful necesar ca să dezvăluie fără
dubiu motivul plan u l u i crim i n a l .
Spuse cu avânt egal, replicile nu con
turează nici un fel de nuanţe psiho
logice. Astfel, personajele par mâ
nate de i nconstanţă. De exemplu,
candoarea Bebei (Rodica Lazăr) re
iese mai mult din trăsăturile actriţei
decât din i nterpretare, iar opunerea
Cucăi (Dalina Vellini) nu pare a fi ur-

sunt marionete, eliminarea lor este
un act nenecesar. Mai mult, mari
onetele ştirbesc - prin însăşi pre
zenţa lor - din simpatia pe care a m fi
tentaţi să i-o acordăm lui Lalo şi, în
u ltimă instanţă, diminuează tragicul.
Este de salutat decizia Studioului "Ca
sandra " de a sparge tiparele uniforme
lor examene de clasă şi ale spectaco
lelor pe texte a căror clasicitate se pre
supune că va masca neîndemânările
(inerente?) debutului. Uneori tinerii tre
buie lăsaţi să greşească pentru a creşte.

Daria Dim i u

Violenta
�

Împotriva violenţei
tinereţe şi despre anormalitate în
contextul existenţei cotidiene, anor
malitate care îi agresează şi pe care
nu o pot ignora într-un spectacol ce
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transformă Cronici din toate zilele,
cronici din toate nopţile de Xavier
DOrringer într-un "jurnal cu nopţi
albe şi zile negre al tinerilor... ", după
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;-ntul teatral
cum mărturiseşte Ana Mărgineanu.
Cuplurile Lucie (Mădălina Constan
tin) şi Fred (Bogdan Dumitrescu),
Sylvie (Ada Simionică) şi Gaspard
(Ioan Andrei Ionescu) sunt prinse în
vârtejul unor lumi aparent diferite:
una de succes, a unui fotograf şi a
unui fotomodel, şi una modestă, a
unor tineri care învaţă să se iubească.
Ei trăiesc, însă, în acelasi univers inte
rior, bântuit de drame i e singurătăţii,
frământat de nevoia acută de a primi
şi oferi dragoste şi protecţie. Sunt
cuprinşi de spaime care-i aduc la dis
perare. Şi-au pierdut din inocenţă,
din naivitate. S-au rătăcit într-o lume
confuză, iar d rumul nu mai este usor
de găsit. Fiecare dintre ei poate fi
Pierre (Toma Dănilă), cel căruia i se
pare că reuşeşte să conducă acest joc
al vieţii şi al morţii, sau o prostituată
(Antoaneta Cojocaru), personaje ce

cunosc derizoriul existentei si sin
gurele care, în final, au pu tere a de a
răspunde la întrebarea: de ce toate
acestea? " Pentru că nu ne pasă! "
Flash-uri luminoase marchează a lter
nativ, cinematografic, momente din
viaţa celor două cupluri. însă, această
discontinuitate creează tocmai uni
tatea construcţiei scenice.
Tot mai m u lţi creatori, în special
tineri, apelează în spectacolele lor te
me precum droguri le, sexul, violenţa,
tratându-le în mod ostentativ. Ana
Mărgineanu ne face să-i u rmărim
demonstraţia până la capăt fără a ne
scandaliza şi punându-ne pe gân
duri. Ne inoculează, cu subtilitate, o
atitudine dezaprobatoare şi ne con
vinge să-i fim alături în lupta împotri
va violenţei.

Alina Mang

Exuberantă
�

gălăgioasă
ea de-a doua parte a stagiunii
bucurestene
se bucură de un
.
plus de dinamism, de fervoare
şi exuberanţă tinerească, deoarece
studenţii actori d i n a n u l terminal
trăiesc în toată această perioadă, cu
emoţie, febra premierelor, dar şi tea
ma primei confruntări cu spectatorii,
dorinţa de a fi " descoperiţi", de a " da
lovitura".

C

Ei joacă, cel mai adesea, în faţa unui
public restrâns, aşteptând, însă, la
fiecare reprezentaţie noi spectatori.
Am fost la Teatrul " Excelsior", unde
clasa profesorilor Ion Lucian şi Victor
Radovici de la Facu ltatea de Arte
" Hyperion" prezenta Cumetrele de
Mi chel Tremblay. Tinere pline de ener
gie şi temperament schimbau cu forţă
replici, dar nu convingeau, pentru că

interpretarea lor nu avea fineţea, sub
tilitatea pe care o presupune analiza
atentă a personajului.
La sala " Rapsodia", absolvenţii de
peste doar câteva luni ai Universităţii
Ecologice (clasa conf. univ. Lucia
Mureşan), joacă Piaţeta de Carlo
Goldoni. Fiind un spectacol de absol
vire, ei ar trebui să dea în rolurile din
această piesă proba talentului, a mo
dului personal de a le construi, uti
lizând mijloacele însuşite de-a lungul
celor patru ani de studiu. Textul este
bine ales în acest scop, căci are o
acţiune alertă, personaje clar contu
rate, e ofertant pentru montare şi ge
neros din punctul de vedere al parti
turilor actoriceşti. Dar toate acestea nu
au fost fructificate în spectacol. Do
mina vorbirea afectată si nefirească,
mişcarea scenică agitată, obositoare.
Spectatorii au fost martorii unei de
monstraţii de histrionism, în care inter
preţii nu au valorificat suficient datele
esenţiale, pe care se presupune că le
posedă în mod necesar un viitor actor:
mobilitate scenică, dezinvoltură, me
morie vizuală, auditivă, exuberantă ce-i drept, puţin prea gălăgioasă ....
'

A . M.
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Quills versus Sade
ai întâi a fost piesa Quills,
care a câştigat premiile Obie
şi Kesselring, sporind faima
dramaturgului Doug Wright, apreciat
pentru origina l itatea subiectelor
abordate, pentru provocatoarele idei
promovate, pentru ironia totdeauna
inclusă. U morul fin ce face suporta
bile atrocităţi le şi perversiunile abun
dente este şi principala calitate a fil
mului cu acelasi titlu, realizat de către
Philip Kaufma � pe un scenariu co
mandat chiar autoru lui. Din dubla fil
mog rafie de scenarist şi regizor a lui
Kaufman trebuie ami ntit neapărat
Henry şi June, ecran izare d u pă
cartea în care Ana"is Nin îşi povesteşte
idila cu Henry Miller şi soţia acestuia.
O experienţă importantă care, cu si
guranţă, a contat, căci Quills este
încărcat de o vibrantă senzualitate.
Dar aceasta este doar una dintre mul
tiplele dimensiuni ale fi lmului, care
nu se rezumă doar să relateze ultima
perioadă din viaţa marchizu lui de
Sade, petrecută la azilul Charenton,
ci lansează interogaţii legate de limi
tarea libertăţii de exprimare, cenzura
coercitivă sau ... provocatoare, grani
ţele dintre sexualitate şi pornografie,
artă şi kitsch etc. Acestea au fost de
fapt şi intenţiile iniţiale ale dramatur
gului: " Scriind o piesă despre Mar
chizul de Sade, am vrut să prezint
mai puţin faptele concrete din viap
sa, . cât spiritul în care şi-a trăit-o. In

M

acelaşi timp, m-am oprit asupra argu
mentelor pro şi contra cenzurării
scrierilor sale, explorând lupta eternă
"
dintre extremisti
. moralisti .
' si
Povestea filmu lui franţuz sc intitulat,
simplu, Sade începe tot de la o piesă,
celebra Marat-Sade a lui Peter Weiss,
care i-a i ncitat pe doi amici, unul scri
itor, celă lalt gazetar, de formaţie
istoric. Acesta din urmă a purces la
i nvestigaţii pe cont propriu şi, în
1 983, îi apă rea volumul La Maison
Belhomme. Romancierul nu s-a lăsat
mai prejos şi, când i s-a comandat un
scenariu despre acest personaj, a
scris o carte, Teroare în budoar, ce
avea să stea la baza recentului film
regizat de Benoît Jacquot. Vidul de
informaţie biografică a permis să se
fabuleze, speculându-se existenţa în
epocă a unor " case de sănătate "
unde, contra cost, se puteau obţine
certificate atestând nebunia, pentru
a se evita ghilotina! Proiectul acestei
ecranizări 1-a interesat chiar şi pe Jack
Nicholson, dar producătorul vorbise
deja cu Daniel Auteuil, de pe când
visa la Stephen Frears ca regizor.
Până când i mportatorii autohtoni vor
risca să cumpere un film european cu
un destin atât de întortocheat, merită
acordată atenţie filmului decretat "cel
mai bun din 2000" de către Asociaţia
naţională a cronicarilor de film din
S.U.A. Deja deţinător al unei statuete,
protagonistul, australianul Geoffrey

e

Rush, este nominalizat la Oscar.
Strălucirea ma lefică pe care o
izbuteşte şi de astă dată este expli
cată de către regizor într-un mod
foarte interesant: " Geoffrey m i s-a
părut cea mai inspirată a legere,
deoarece marchizul era un personaj
teatral, iar Geoffrey este prin exce
lenţă un om de teatru " . Actorul con
tinuându-i gândul, închide cercul
demonstraţiei: " Marchizul era o minte
extrem de inteligentă într-un trup
sălbatic, subjugat de erotism. Furia şi
resentimentele sale se man ifestau
printr-un ciudat simţ al umorului" .
Amendată de autoironie şi sarcasm,
forţa de seducţie trece ecranul şi se
răsfrânge benefic în conştiinţa spec
tatorului contemporan, confruntat cu
o epocă reconstituită cu m i n uţie
expresivă (vezi culoarele închisorii,
somptuozitatea palatelor şi, nu în
ultimul rând, confortul sofisticat al
apartamentu l u i carcerial), dar mai
ales cu titanismul unei personalităţi
controversate şi astăzi. Fiindcă opera
sa are capacitatea de a relativiza valo
rile anchilozate ale unei uma n ităti
ipocrite căreia i-a pus oglinda în faţă ,
în felul său, şocant şi ireverenţios, dar
genial. Cert este că Marchizul legen
dar a făcut omenirii un cadou de care
aceasta trebuie să fie conştientă că nu
se va mai dezbăra nicicând: sadismul!

Irina Coroiu

Linui artist

Mitică Iancu
ăcea parte din categoria rară a
actorilor de comedie, care, o
dată intraţi pe scenă (de fapt,
izbucni,ti pe scenă, fiindcă avea un stil
exploziv de a-şi face apariţia, contraz
icând toate schemele regizorale şi
răsturnând toate orizonturile de
aşteptare ale publicului) şi o dată ros
tind u-şi prima repl ică, declanşa u

F

hohote de râs ş i ropote d e aplauze.
Mitică Iancu era, cu alte cuvinte, un
mare talent, dotat anume pentru
comedie, pe care eu obişnuiam să-I
asemuiesc cu Birlic, având, tot aşa, o
structură mobilă, proteică, în stare să
umple cu viaţă şi haz fiecare rol. Mai
ales cu acel Birlic din filmul Două
loturi, degajând umor şi tristeţe, con-
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comitent agresor şi victimă, învin
gător şi învins. Mitică a avut mai
puţin noroc decât predecesorul său,
fiindcă juca într-un teatru din provin
cie, la Galaţi, a ltminteri un teatru
bun, onorat de regizori importanţi,
de la Crin Teodorescu şi Valeriu
Moisescu, la Adrian Lupu, N icolae
Scarlat, Mircea Cornişteanu, Alexan
dru Col pacei, Magdalena Klein, Victor
Ioan Frunză, cu o trupă solidă şi cu
u n public remarcabil, d a r, fata l
mente, prea puţin numeros. Faima
lui Mitică Iancu a depăşit însă gra
niţele oraşului dunărean; criticii scri
au despre el, îl copleşeau cu elogii, cu
premii. El accepta cu falsă modestie
laudele aproape unani me, ochii îi

f-�

scânteiau de bucurie şi se simţea
fericit după fiecare rol, ceea ce nu 1-a
împiedicat, totuşi, să se retragă acum
câţiva ani din teatru, în chip miste
rios, în plină şi matură putere cre
atoare. Ca să se consacre agriculturii,
spu nea el, ju mătate în g l u mă,
jumătate în serios, ori poate numai în
serios.
Nu pot să-I uit, în u nchiul Vanea - în
regia lui Adrian Lupu - , mânuind un
buchet de flori destinat Elenei
Andreevna. Era extraordinar: o în
treagă strategie de seducţie desfă
şurată de un iremediabil timid! Un fel
de Charlot din Luminile rampei . . .
N u pot să-I u it, d e asemenea, în
rolurile din piesele mele - şi nu au

fost puţine aceste roluri --, umplând
scena cu prezenţa sa provocatoare,
fascinantă, solară, şi trebuie să-i mul
ţumesc încă o dată pentru lumina pe
care a dat-o personajelor concepute
de m i ne şi întrupate de el, deşi
această mulţumire vine prea târziu
pentru el, iar eu mă simt, din acest
motiv, nespus de trist şi profund
vinovat de ingratitudine . . .
A murit pe neaşteptate, în împre
jurări dramatice, iar noi, spectatorii şi
prietenii lui, preocupaţi de grijile zil
nice, n-am avut timpul necesar să-i
spunem cât de mult l-am admirat şi
l-am iubit . . .

Dumitru Solomon

Tog

Privatizarea
eficientei culturale
�

d e vo rbă c u Ki ss Tă re k l l d i k6, d i rectoa rea teatru l u i
Stu d i o " Ki ss " d e l a O ra d ea Dragă lldik6, iată, s-au împlinit cinci
ani de când tu şi Varga Vilmos, soţul
şi partenerul tău, nelipsit din nici un
proiect teatral, "aţi pus" de un tea
tru particular de limbă maghiară,
ştiind că nu va fi uşor, dar plăcându-vă
lupta, zbaterea, aventura... Mulţi
s-au îndoit, atunci, că veţi rezista,
dar Teatrul Mic (kiss înseamnă mic)
a crescut, l-aţi putea reboteza Nagy
(mare), dacă acest simplu joc de
cuvinte ar rezolva problema
..•

Da, uite cum a trecut timpul... Chiar
dacă nu ne-a fost uşor în toţi aceşti
ani de adevărată aventură, cum spui
tu, mie nu-mi place să mă lamentez,
socotind că am datoria să mu ncesc şi
să lupt cu toate greutăţile, pentru că
eu singură mi-am ales această profe
sie şi niciodată nu mi-am imaginat că
voi reuşi bătând din palme ... deşi
bătutul din palme, apla uzele, fac
parte din partea plăcută a vieţii noas
tre. Nu m-am aşteptat niciodată ca
binele să-mi vină de la sine, fără efort,
fără muncă, fără luptă. Îmi vine greu
să-i înţeleg pe unii directori de teatru

�
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care stau seni n i, neavâ nd habar
încotro a r trebu i s-o ia, neavând
cunoştinţe manageriale potrivite cu
teatrul de azi, nu cu cel de-acum 20
de ani. Şi de fapt contribuind prea
puţin, sau deloc, la progresul actului
teatral.

Cu alte cuvinte, ignorând faptul că
au la dispoziţie banii comunităţii, ai
contribuabililor, unii dintre ei con
tinuă să accepte angajaţi-balast, să
organizeze munca " după ureche",
să nu le pese de eficienţa culturală
...

Eu, una, cred că un teatru - şi unul
particular de ce-ar face excepţie? trebuie să-şi pună mereu întrebarea
" Pentru ce existăm?". Dacă ne este
l i m pede, atunci întreg ul program
decurge de aici. Ştiu că a m datoria să
jucăm pentru tinerii din oraş nume
roase spectacole de poezie. N-am
voie să-i uit nici pe dramaturgii talen
taţi, indiferent de naţia lor, şi nici pe
colegii noştri, actori şi regizori, sluji
tori ai teatrului. Aşa se face că avem
în program spectacole cu caracter
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monog rafie, precum şi spectacole
omagiale (nici o asemănare cu cele
dinainte de '89) dedicate unor colegi
sau u nor scriitori.
Din încasă rile bi letelor, ştie toată
lumea, se obţine cam o treime din
cheltuieli, iar de aici 5% se duc la
U N ITER (bine-ar fi să ştim ce se face
cu aceşti bani!), 2% sunt impozit de
spectacol (nici aceştia nu prea ştiu
încotro o iau). Prin urmare, trebuie să
căutăm, mereu, noi surse de câştig.
Exclusiv pe sponsori nu ne putem
baza. Cei care au bani, majoritatea
dintre ei, nu prea iubesc nici teatrul,
nici cultura, iar cei care ne iubesc
sunt săraci ... Şi dacă ştiu ce greu este
să d uci până la capăt un proiect
teatral, atunci sunt foarte atentă ce
destinaţie dau fiecărui bănuţ, nu-mi
permit să-I risipesc sau să-I dau
oricum, oricui. Noi avem foarte puţini
colaboratori. Eu, de pildă - şi Vilmos
la fel -, fac de toate: şofez, ţin soco
teala cheltuielilor, achiziţionez mate
riale, fac organizare, depistez noi
segmente de public, identific noi

spaţii şi noi locuri unde putem juca,
organ izez turnee, deplasări, citesc
mult teatru şi nu numai (Între timp, a

mai urmat la facultate Sociologia cul
turală - n.n.), redactez caiete-pro

gram şi afişe, mă ocup de mediati
zarea spectacolelor noastre, caut
colaboratori artistici şi tehnici, nego
ciez cu ei, învăţ rolurile în care neapă
rat mă distribui (ca şi pe Vilmos) ca să
mai scădem din devize - şi ca să
jucăm, evident, doar suntem actori.
Deci jucăm, repetăm, dar ne îngrijim
şi de vânzarea biletelor, şi de cură
tenia teatrului nostru, care se află
i ntr-un beci frumos a menajat şi dotat
după posibilităţi ... Cred că azi trebuie
să luptăm cu vechi şi păgubitoare
mentalităţi (cele cu " să ne dea, să ne
facă, de ce altul şi nu eu, de ce eu şi
"
nu altul ), cu i nerţii, cu deprinderi
rele.

Am urmărit cu atenţie stagiunea
voastră. A fost o stagiune bună,
poate cea mai bună de când
existaţi. Vorbeşte-ne despre ea.

Am început cu succes. Spectacolul
nostru cu Angajare de clovn de
Matei Visniec a fost nominalizat la
"
"Săptăm na teatrului scurt , în toam
na trecută, iar actorul Dobos lmre a
fost d isti ns cu Premiul de i nter
pretare masculină. L-am jucat şi la
Budapesta, cu două săli arhipline. Am
jucat, eu şi Vilmos, spectacole-recital
de poezie clasică, de pildă Raza de
soare, Sub cerul senin, Ady - unele
au şi trecut de 70 de reprezentaţii -,
un spectacol bilingv, în colaborare cu

â

Fundatia Academia Civică din Bihor,

Gornistul de Ştefan Zicher, specta

cole-monografie după Kocsis lstvan,
Zilahy Lajos şi Dioszilagy lbolya, seri
omagiale dedicate regizorului Szom
bati Gille Ott6. Şi, după l u n i de
muncă, am avut o premieră ambiţi
oasă chiar şi pentru mari trupe tea
trale: Tragedia omului de Madach
lmre. Am organizat prima ediţie a
" Festivalului teatrelor studio din ba
"
zinul subcarpatic , la care am avut
câteva trupe extrem de interesante.
Am făcut apoi turnee în Germania şi
în ţară, a m jucat mult, a m avut parte
de multe bucurii artistice.

Proiecte?

Conti nuăm seria spectacolelor de
poezie, a l căror impact asupra copi
ilor şi tinerilor este extraordinar. Ce
fantezie bogată au, ce bine se simt la
spectacolele noastre interactive!
Vom găsi fonduri pentru a putea juca
Tragedia omului, avem un proiect
a m bitios cu F undatia Academia
Civică - " I nterferenţe cu lturale ro
"
mâno-maghiare -, apoi un specta
col cu măşti şi muzică, Csongor şi
Tunde de Vorosmarty Mihaly şi,
neapărat, o organizare bună a celei
de a 1 1-a ediţii a festivalului nostru.
Vrem să nu-i dezamăgim pe orădenii
care, de-acum, ne cu nosc şi au
început să ne iubească. Ei trebuie să
ştie că aici, în casa noastră, sunt
primiţi mereu cu dragoste, că nu ne
sunt indiferente nici părerile, n ici
i mpresiile lor. Şi că, împreună,
învăţăm să iubim şi să preţuim arta

aceasta atât de efemeră, dar atât de
fermecătoare, care este spectacolul
de teatru.

Elisabeta Pop
septembrie 2000

rtaj

Un teatru national
municipal
�

Al

n trei mici localităţi româneşti Oraviţa, Focşani, Caracal -, se află
teatre de o valoare istorică ines
timabilă. Durate la începutul secolu
lui (abia) trecut sau chiar înainte, ele
a u rezistat uzurii timpului, nu însă şi
puterii n i m icitoare a omului ori
indiferentei lui.
Actul de fundatie a Teatrului National
'
Caracal (cum fa lnic stă scris pe fron-

tispiciul clădirii), conceput în stilul
barocului târziu, după planurile unui
arhitect celebru, Frantz Billek,
datează din 1 4 iulie 1 896. " S-a pus
piatra fu ndamentală a Teatru l u i
Naţional din Caracal, menit a aduce
propăşirea culturii locuitorilor ora
şului", au scris atunci edilii urbei.
Teatrul a fost inaugurat în 1 90 1 , cu
stagi unea Societăţii Dramatice din
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Craiova. A urmat Opera italiană a lui
Massini, care, cu o trupă de 80 de
persoane, a prezentat Traviata,
Hernani, Bărbierul din Sevilla. An
după an, s-au perindat pe această
scenă n u me i l ustre ale teatrului
rom ânesc: C.l. Nottara, Iancu Bre
zeanu, Agatha Bârsescu, Ma rioara
Voicu lescu, Consta ntin Tănase,
George Vraca, Marietta Sadova,
41

�

§r

reportsi

rtaj

Grigore Vasiliu Birlic. .. La un moment
dat, caracalenii au hotărît că e bine să
aibă propria lor echipă de actori. Aşa
se face că, începând din anul 1 944,
există aici o trupă permanentă de
artişti amatori, care a însufleţit viaţa
� ulturală a micului oraş.
Intre 1 985 şi 1 986, Teatrul Naţional
din Caracal a fost dezafectat în vede
rea deplasării sale cu câteva zeci de
metri, pentru a fi încadrat într-un nou
ansamblu arhitectonic, care, aşa cum
era gândit, trebuia să cuprindă tea
trul, Casa Armatei şi Palatu l Copiilor.
Banii pentru manevră şi pentru con
solidarea clădi rii a u fost obţinuţi însă
abia în 1 989. Evenimentele din acel
an au spulberat ideea mutării teatru
lui; s-a hotă rît ca el să rămână pe loc
şi, după ce lucrurile se vor fi aşezat, să
se înceapă restaurarea.

În 1 996 redevine primar Gheorghe
Anghel, cel care mai avusese această
funcţie tim p de ani buni, înainte de
revol uţie. I n cabi netu l de la Pri
mă rie, l â n g ă sca u n u l modern pe
care îl ocupă acum, se află şi jilţul cel
vechi, de pe vremea comuniştilor, la
care Gheorghe Anghel nu renunţă
nici mort, pentru că " nu sca u n u l îl
face pe om, ci omul sfinţeşte locul. ..
pe care stă". Acesta reia, imediat
după întoa rcere, proiectul de reno
vare, încercând să facă rost de fon
durile necesare. Suma de un miliard
cinci sute de m i i de lei, obtinută
cu
.
trudă de la Ministerul Cult urii, este
însă cu mult sub aşteptări, mai ales
că primarul doreşte ca Teatrul Na
ţional să arate l a inaugurare aşa cum
era în 1 90 1 , d a r să fie dotat cu
m ijloacele tehn ice ale secolului 2 1 .

Dar cei care au condus oraşul după re
voluţie au uitat de promisiunea de a
renova clădirea, iar teatrul s-a degradat
rapid. Mai mult, în 1 995, din cauza unor
neglijenţe, s-a produs un incendiu. O
anchetă sumară a decis ca firma de
construcţii implicată în proiect să
plătească despăgubiri, numai că aceas
ta a dispărut ca prin minune. Şi, o dată
cu ea, şi şeful de şantier.

Dar lipsa banilor nu 1-a dezarmat pe
primarul cel optimist, care a contin
uat să trimită memorii către Comisia
Buget-Finanţe-Bănci, către Ion Cara
mitru, ministru l de atunci a l Culturii,
către Comisia pentru C u l tu ră şi
Mass-media, ba chiar a făcut demer
suri pentru atragerea unor fonduri
prin program u l PHARE. " Nu s-a găsit
nici un fel de înţelegere. Ba am şi

�
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fost sfătuiti
' să renuntăm la această
solicitare păg u boas � , în favoarea
altora mai i m portante, cum ar fi
a menajările publice, canal izarea - în
fond, l ucrări care ar putea întoarce
repede banii în buzu narele de unde
au ieşit", spune Gheorg he Anghel.
Lucrările de restaurare s-au făcut în
proporţie de 60% - acestea repre
zentând consolidarea structu rii de
rezistenţă (scenă, foaiere, balcoane,
scări de acces, g rupuri sanitare, ca
bi ne). Au mai rămas finisajele, insta
laţiile tehnice-sanitare şi materialul
tehnic de scenă, care n ici ele nu
costă puţin. Mai sunt necesare 1 1 mi
l iarde de lei. Primarul nu se dă bătut:
" Chiar dacă pare că toată lu mea a
uitat de acest teatru, mă gândesc că,
în definitiv, el aparţine caracalenilor,
aşa că vom încerca să-I refacem cu
orice preţ".
M-a impresionat solicitudinea deo
sebită a primarului, dorinţa lui expresă
de a-mi înlesni o întâlnire cu noul
constructor, ing. Nicolae Rău, şeful
Societăţii de Construcţii Caracai
Drăgă neşti S.A., ca să pot vizita,
împreună cu acesta, teatrul. Ceea ce
îmi spusese Gheorghe Anghel mi-a
confirmat şi Nicolae Rău, cu men
ţiunea că: "Neexistând o coordonare
între echipele de constructori şi cele
de i nstalatori, l ucrările s-au făcut cam
la întâmplare şi teamă îmi e că, atunci
când vor veni, i nstalatorii vor strica
ceea ce noi am realizat deja". Mai
există şi dezamăgi rea că se tot
amână venirea celor de la Uniunea
Artiştilor Plastici, care ar trebui să se
ocupe de modelaje, de restaurarea
frescelor, de pictarea cupolei. În
aşteptarea acestora, stucaturile au
început să cadă. " E mare păcat,
spune Nicolae Rău, mai bine le-am fi
refăcut noi cum ne-am fi priceput."
Îmi arată cu tristeţe o bucată ruptă
din zid.
" Care ar fi cele mai grave probleme,
în afara l i psei ban i l or?", îl întreb.
" Absenţa unei coordonări eficiente
între sectoare: proiectant (Ministerul
Culturii) - beneficiar (Primăria oraşu
lui Caracal) - ONPP (Oficiul Naţional
pentru Protejarea Patrimoniului) şi
constructor" - îmi răspunde. Ca la
români, îmi spun.

Marinela Ţepuş
P.S. La Închiderea ediţiei, aflăm că, pe
data de 23 martie, a descins /a Caracal
o comisie parlamentară. Obiectivul
principal: finalizarea lucrărilor de
restaurare a Teatrului Naţional. Semn
că primarul nu s-a dat bătut.

"Fiecare gest conţine
o doză de inefabil,
de senzational"
�

- d i a l og c u Ad ri a n Titi e n i
în ce credeţi?
Cred în misterul acestei vieţi, cred că
fiecare gest, în aparenta lui banalitate,
conţine o doză de inefabil, de senza
ţional, pe care sensibilitatea şi inteli
genţa noastră le pot percepe.
Cred în profesia de actor care, neîndo
ielnic, te pune pe drumul cunoaşterii
de sine, la modul cel mai propriu.
Cred într-un tip de educaţie care are
puterea să ne conducă spre propria
noastră libertate si, chiar dacă râdeti,
spre fericire.
·

·

Aţi înfiinţat, împreună cu Marcel
lureş, Fundaţia Română pentru edu
caţie şi educatori. Are legătură cu
acest crez?
Fără echivoc!
Nu ştiu dacă îmi împărtăşiţi opinia, dar
educaţia este o problemă a societăţii
omeneşti, în întregul ei; cu atât mai
mult un punct nevralgic al României
de astăzi. Credem că educaţia trebuie
repusă în drepturi, începând de la
semnificaţia ei naturală, până la scop
şi rol. Educaţia a devenit un tip de
instrucţie care funcţionează în ter
meni de competiţie, într-o sublimă
ignorare a scopului şi menirii ei.
Simplu, lucrurile ar sta cam aşa: cine
va, mai cunoscător în ale vietii, mân
gâie creştetul pufos al inocenţei, încu
rajând-o, îndrumând-o cu dragoste,
bucurie şi grijă, către cele "cunoscut
folositoare" şi, în acelaşi timp, stimu
lează vrerea de a şti şi a iubi, ce altce
va dacă nu Viaţa, în toată complexi
tatea şi minunăţia ei.
lmaginându-ne, acum, un monstruos
sistem care încearcă să institutiona
lizeze ceea ce am descris mai s u s, nu
cred că ne rămâne altceva de făcut
decât să creăm alternativa, care de
fapt există, dar există în criză. Asta
ne-am propus: alternativă pornită din
bu n-simţ, adecvare şi necesitate.

Alternativă la un sistem educaţional şi
care să graviteze în jurul subiectului,
respectiv individului, cu educatori de
vocaţie care, dincolo de profesionişti,
să pregătească oameni pentru viaţă.
De altfel, în spaţiul mioritic, talente şi
genii sunt, slavă Domnului; caractere,
mai puţin. Deocamdată suntem la sta
diul de intenţii şi declaraţii. Sperăm să
putem vorbi şi de realizări. Asta e
simptomatic în România. Diferenţa
între intenţie şi realizare ne creează
probleme în sistemul educaţional şi,
aş spune, perplexitate. Cu cât inten
tiile sunt mai diferite de realizări, cu
a tât cei responsabili se ascund în
spatele unor rezultate de notorietate,
punctând în mod greşit pozitiv, tra
diţia, întâmplarea. Societatea trăieşte,
însă, cu oameni normali si acestia nu
pot fi sacrificaţi sau el udaţi pri n statis
tici răsunătoare, dar fără relevantă
' în
cotidian. Pentru o societate în care
toată lumea invocă necesitatea stării
de normalitate, ne trebuie oameni
normali. Aşa că visăm la o şcoală în
care să fie cultivat individul şi nu indi
vidualitatea sau individualismul (e un
paradox?), o şcoală în care statutul
identitar al fiintei umane constiente
'
de sine să dezic� jocul orgolios şi con
flictual al unor identităţi partinice, cul
tivate în mod iresponsabil şi care
determină competiţii stupide şi, pro
zaic vorbind, ne fac să nu vedem pă
durea din cauza copacilor. Aici, un alt
crez: generaţiile care vin trebuie în
vestite cu încredere necondiţionată şi
responsabilităţi pe măsură, pentru a
găsi răspunsuri la întrebările cărora
noi nu le-am dat de capăt. Nu trebuie
să-i cultivăm în "timiditate" şi în "cu
minţenie", ci în spiritul curajului in
teligent şi în inocenţa uimirii.
Din punct de vedere profesional sunt
într-un moment de expectativă. Am
demisionat din funcţia de director al
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Studioului "Casandra " din raţiuni pe
care le-am expus, în general, până aici.
Mai concret, aş putea declara: intenţia
mea a fost să transform acel lăcas de
cultură într-un loc de întâlnire a viito
rilor artişti, indiferent din ce domeniu
al artei ar veni ei: muzicieni, scriitori,
pictori, arhitecţi, cineaşti etc. (teatrul,
în esenţă e o artă sincretică, mi se
pare). Simpla lor cunoştinţă, inevitabil,
ar fi "degenerat" într-o colaborare a
unei generaţii care trebuie să-şi
asume, dincolo de dimensiunea este
tică, şi o dimensiune etică a vieţii, care
se impune cu necesitate (uitaţi-vă ce e
în jur). Pentru aceasta, nu era nevoie
atât de bani, cât de receptivitate, în
ideea de a părăsi o tradiţie de filiaţie
elitistă în favoarea adecvării.
Fiindcă intentiile mele nu au avut
ecou, am d epus armele. Lucrurile
merg înainte, şi vor mai merge aşa
până când nu vor mai merge, după
care vor merge din nou. Consider,
43
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însă, că e păcat că aici, în sfera
învătământului artistic, unde căutarea
şi d escoperirea adevărului vieţii re
confortează şi aduc bucuria care uneşte
şi înseni nează, noi, crispaţi, poate
chiar stresaţi, mai punând ceva la cale,
avem senzaţia sfârşitului lumii şi a
unei damnări de care, spun eu, sun
tem răspunzători.

�Cm coltul mana�erului

Care este regizorul dumneavoastră
preferat?
Regizorul meu preferat este acela
care, atent la lume, încearcă discret,
din nevoi interioare, să traducă inefa
bilul într-o limbă pe înţelesul tuturor,
şi nicidecum unul care se serveşte de
orice mijloace pentru ca lumea să fie
atentă la el.

Un ultim cuvânt: două instrumente
specifice artei actorului, folosite
corect de către oricine, ar putea fi
cheia îndreptării vieţii noastre cea de
toate zilele. E vorba de punerea în
situaţie şi de capacitatea de identifi
care cu alteritatea.
Ioana Florea

;Lnage ·ului

Supravietuirea
micilof structuri
Al

n orice ţară şi-ar desfăşura activi
tatea, companiile de teatru de
mici dimensiuni se află sub pre
siunea de a câştiga teren acasă,
înainte de a se gândi măcar să-şi
arate creatiile în străinătate.
Există tot u şi ocazii pentru astfel de
companii, dacă cercetezi cu destulă
atentie. Atât tări mem bre ale Co
mun ităţii Europene, cât şi state din
Orientul Mijlociu şi de mai departe
caută să atragă şi alte teatre decât
cele recomandate de către organi
zaţiile g uvernamentale şi respon
sabilii culturali. Este vorba, în princi
pal, de trei elemente: di mensiunea
festival u rilor de one-person shows;
dimensiunea producţiei; necesităţile
de spaţiu.
One-person shows sunt practice şi
populare deoarece sunt economice
în privi nţa articol u l u i celui mai
scump d i n cadrul unui turneu:
actoru l . Avantajele sunt evidente
pentru oricine se ocupă de buget,
întrucât organizarea festivalul u i, pro
ducţia şi managementul, cazarea şi
relaţiile publice sunt mult mai uşor
de rezolvat pentru o d istribuţie
red usă la u nitate. Dacă festiva l u l
cuprinde piese într-un act, pot fi pro
gramate trei sau patru într-o seară,
împărţindu-se costurile. Piesele într-un
act şi one-person festivals dau ţărilor
posibilitatea să ofere teatru într-un
format accesibil. Bangladesh-ul, în
ciuda crizei produse de inundaţii, a
organizat totuşi u n Festival Inter
naţional de Piese într-un Act în iarna
trecută. La acesta au participat teatre
din Grecia, lran, Suedia şi peste o
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d uzină de grupuri teatra le auto
htone. În octom brie, Teatrul
EX-RE şi Maecenas din Germania au
organizat Festivalul I nternaţional de
Teatru într-un act, cu participanţi din
Belarus ş.a.
Totuşi, deşi piesele într-un act consti
tuie o provocare pentru autorii dra
matici, forma - o opţiune evidentă în
favoarea teatru lui accesi bil - nu este
reprezentativă pentru compani ile
teatrale în sine şi, ca experiment sce
nic, este oarecum depăşită.
Poate că cel mai ciudat dintre festi
valurile de mici dimensiuni este aşa
nu mitul Festival de Buzu nar din
Bulgaria. Iniţiat în 1 987, festival u l a
supravieţuit problemelor pol itice din
ultimii ani, atrăgând în prezent
lucrări ale unora dintre companiile
cele mai mici, dar şi mai inovatoare
din lume.
Nataşa Ku rteva, organ izatorul festi
valului şi secretar al Centrului Bulgar
al ITI, a înfiinţat Teatrul de Buzunar
(avându-1 ca d i rector pe Petăr
Todorov) ca parte a .,Salonului de
Artă " din Bu lgaria, desfăşurat anual
la Palatul Naţional al Culturii. Teatrul
de Buzunar are un succes deosebit,
răspunzând în primul rând unor
nevoi de ordin artistic si cultu ral.
.,Scopul nostru a fo st acela de a
depăşi izolarea Bulgariei şi a artiştilor
bu lgari, care nu aveau mijloacele de
a călători în străinătate. Dorim ca
artiştii şi publicul larg să fie mai bine
i nformaţi despre noile evoluţii şi
tendi nţe din teatrul european şi
mondial. "
Pasiunea producători lor de la Teatrul
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de Buzu nar este contagioasă. Che
nine Bhathena din Marea Britanie a
programat Momentary Fusion, o
com panie de dans teatral aerian, la
festivalul din 1 997 şi a descoperit că
îşi putea atinge scopurile: .,Era plăcut
să te produci în faţa unui public nou,
deschis, care părea total încântat de
noile forme teatrale europene. Fes
tivalul Teatrul de Buzunar a atras un
public numeros, în special la Burgas.
Cum nu mai participase niciodată la
o asemenea experienţă, multă lume
a venit de două ori."
Practica demonstrează că, dacă festi
valuri precum cel de Buzunar cunosc
un mare succes, în bună parte da
torită angaja mentu l u i personal al
organizatori lor sau directorilor lor,
ele se confruntă cu grave lipsuri de
finanţare şi resurse. Deşi s-a înfiinţat
o fundaţie pentru a aduna fonduri
pentru festival, succesul acestuia
depinde în bună măsură de bună
voi nţa colaboratorilor şi de con
tribuţiile voluntare. Liubov Stilianova
de la Academia Natională de Teatru
şi Film, care â colabo rat cu Festivalul,
primeşte prea puţin sprijin guverna
mental sau deloc: ..într-o economie
în tranziţie către o piaţă liberă, artele
nu sunt o prioritate", spune ea.
Aceste probleme se extind şi asu pra
poziţiei structurale şi legale a festi
val u rilor, adaugă Stil ianova . .,Un alt
impediment serios este li psa unei
baze legale adecvate pentru insti
tutiile a rtistice. Pentru ca ele să
fu n ctioneze, avem nevoie de o
strategie în domeniul artelor şi al cul
turii, de liberal izarea întreprinderilor

culturale, de facilităţi fiscale pentru
sponsorizarea artelor etc. O lege a
culturii care urma să fie aprobată de
Parlament a devenit curând depă
şită, şi oricum nu conţinea aproape
nici o prevedere legată de pro
blemele de mai sus."
Necesitatea unor schimbări majore
în asigurarea fonduri lor nu este o
noutate, dar efectul are consecinţe
pe termen lung, atât asupra festiva
lurilor cât şi a potenţialelor compa nii
invitate. Companiile britanice pro
gramate în Festivalul de Buzunar au
primit sprijinul British Council de la
Londra şi Sofia, care a acoperit cos
turile de deplasare. Totuşi, lipsa re
surselor financiare se resimte din plin
în organizare, mai ales la capitol ul
marketing şi comunicare.
Nu acelaşi l u cru se poate spune
despre Festiva l u l de Teatru de
Cameră din Fin landa care, cu un pu
ternic sprij i n g uvernamental, şi-a
anu nţat prog ra m u l pentru ediţia
din 2000 cu doi ani înainte. Fes
tivalul caută să atragă spectacole de
m ici d i m ensiuni, produse în mod
special pentru spaţii inti me, de stu
dio. În Fin landa, produsul teatral
este mai legat de noţi u n ea de
spaţi u; ..teatru " este sinonim cu
..companie", până acolo încât în fin
landeză nu există un cuvânt distinct
pentru companie.
I n Fi nla nda, festiva lurile de mici
dimensiuni funcţionează ca parte a
politicii generale, iar practicien i i

acestora se miră de lentoarea cu care
lumea percepe realizările lor.
.. Din punctul nostru de vedere, este
greu să înţelegem de ce lumea nu a
descoperit încă Fin landa ca pe o ţară
a teatrului ", se plânge Riittaa Seppala,
directoarea Centru lui de Informare a
Teatrului Finlandez, care oferă o vari
etate de festivaluri menite să gene
reze mult-doritul interes din partea
comunităţii internaţionale . ..în ciuda
eforturilor noastre, adaugă ea, tea
trul fi nlandez rămâne prea puţin
cunoscut în străinătate. "
în mod i ronic, contactarea Festiva
lului de Cameră prin e-mail, snail
mail, fax sau telefon s-a dovedit un
esec. încă o dată, nuca cea dură a fost
co mu nicarea. A contacta un festival
de la .. birou " (a se citi .. spaţiu închiriat,
sau comun, sau de mărimea unui
W.C., ori propriul dormitor") fără aju
torul unui responsabil cultural este o
experienţă extrem de riscantă şi de
costisitoa re.
Lăsând la o parte piedicile inevi
tabile, circuitul festivalurilor de mici
dimensiuni continuă să se lărgească.
..Aceasta se datorează situaţiei actua
le, este de acord Stilianova, în care nu
prea există fonduri. Astfel se redi
mensionează produsele disponibile."
O asemenea tendi nţă implică pers
pective pozitive pentru dezvoltarea
companiilor mici. Dorinţa de a uto
exprimare produce o îndepărtare de
vechea noţiune teatrală a marilor
teme.
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Sfaturi

pentru

n cronicar dus prin lume, atârnat de carul de
luptă al unui regizor, trebuie să se poarte cu grijă.
Să trimită cât mai des vestea izbânzilor artistice
ale acel uia prin decuparea citatelor favorabile din
diverse publicaţii obscure.
Rândurile respective se prezintă obligatoriu muiate
într-un sirop personal. Cronicarul se va pricepe să
inventeze, dacă e nevoie, nu numai articole, ci şi ziare
care nu au apărut niciodată. Nimeni din spaţiul carpatin
n-are cum bănui că nu există nici un ..Journal des Arts"
la Quebec şi nici poveste să apară vreun săptămânal
numit ..Teatro Oggi " în Reggio Calabria.
E evident că mulţi cetăţeni spanioli din Bilbao se pot
numi Jorge Valdez, dar în mod sigur nici unul dintre ei
nu are treabă cu teatrul. Asta nu înseamnă că nu li se
poate atribui un citat adecvat. De altfel, bieţii cititori din
ţară nu ştiu nimic despre felul cum se scrie despre
teatru în privilegiatul spaţiu al celor douăsprezece
steluţe galbene.
Cronicarul trebuie să înţeleagă că fanii teatrali nu au
cu m să ştie că, de pildă, numai în Lombardia apar vreo
douăzeci şi două de publicaţii de teatru, dar ele, la un

Festivaluri de mici dimensiuni
Belarus: Festivalul Internaţional de
Piese într-un Act. Contact: Antonina
Miha lţova, 24-467 Russijanov str.,
Mi nsk, Bela rus, 2201 4 1 , tel/fax:
(+375) 1 7 260 73 1 3/231 -0758.
Bulgaria: Theatre in a Su itcase
Festival. Contact: Nataşa Ku rteva,
Petăr Todorov, Sofia 1 000, PO Box
1 00 1 , Bulgaria, tel/fax: (+359) 2364284/738-288.
Finlanda: Chamber Theater Festival.
Contact: lsmo Knu uttii, Festival
Manager, Theatre Jurkka, Vironkatu
7, 001 70, Helsinki, Finlanda, tel/fax:
(5+ 358) 9 1 35-6 1 66/6898.
Germania: Thespis, I nternational
Festival of Monodramas. Contact:
Jolanta Kozak-Sutowitz, Ostoring 4 1 ,
241 09 Kiehl, tel/fax: (+49) 43 1 528307.
Israel: The I nternational Theatro
Netto Festival . Contact: Habimah
National Theatre of Israel, PO Box
222, Tel Aviv 6 1 00 1 , Israel, tel/fax:
(+972) 3 526-6666/6677
Rusia: International Festival of One
Act Plays. Contact: Secretariatul Ge
neral al Centrului Rus ITI, c/o Teatr
Nacij, Ostrovsky Perculok, Moscova,
1 0303 1 , Rusia, tel/fax: (+7) 096 2295672.
Vivia Săndulescu
După revista lAM (,.International Arts
Manager Magazine"), septembrie
7 999

•
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cronicari

loc, nu scot mai mult de o mie de bucăţi pe lună.
U mblând din chioşc în chioşc o săptămână, nu poţi zări
nici una. Se distribuie prin a bonament câtorva contese
nebune, actorilor pensionaţi, crescători de pisici, şi unor
potenţiali sponsori. Cronicarul le va prezenta ca pe nişte
săptămânale de mare tiraj şi le va atribui epitete cât mai
galante faţă de teatrul românesc.
Metoda cea mai bună e totuşi extensia. Se compune u n
articol amplu, î n care s e presară c a sarea î n bucate
puţinele referiri din presa serioasă. Dacă ..Le Figaro"
dedică unui spectacol cu opt actori şi două sute de fi
guranţi şase rânduri în pagina 26 şi o fotografie de cinci
centimetri pătraţi, iar .. Evening Standard ", în suplimen
tul de sâmbătă pentru grădinărit şi creşterea iepurilor
de casă, oferă o optime de coloană şi o fotografie cât un
timbru fiscal, articolul învăluitor trebuie să aibă două
pagini mari.
Orice cronicar care va proceda altfel va întina imaginea
teatrului nostru secular şi a ţării noastre dragi în chiar
ochii cetăţenilor ei.
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Shakespeare
la Londra
Cu numai câţiva ani în urmă, se puteau vedea la Londra
"
numeroase spectacole shakespeariene " de soluţii :
dacă regizorul şi scenog raful erau în stare să propună
pentru o scenă sau alta a unei piese binecunoscute o
soluţie ingenioasă, neaşteptată, asta părea să fie prea
destul. Pentru Hamlet cineva a inventat nişte podeţe
care glisau pe verticala scenei, schimbându-şi întruna
"
şi înclinaţia; scena "cursei de şoareci se juca în umbre
chinezeşti (de ce? numai Dumnezeu ştie... ) - era sufi
cient pentru ca spectacolul să fie socotit vrednic de
interes, deşi el nu propunea o regândire a textului, o
concepţie

sau

o

v 1 z 1 une

personal ă,

dacă

nu

revoluţionară, înnoitoare, măcar proaspătă şi coerentă.
Dacă se izbutea ca lui Macbeth ţeasta lui Banquo să-i
apară din tăblia mesei - un efect scenic senzaţional -,
nu mai avea nici o importanţă faptul că spectacolul era
un zăpăcitor şi penibil mişmaş de stiluri, fără nici o idee
directoare...
ucrurile par să se fi sch imbat,
şi perioada acestor întreceri
pentru găsirea de rezolvări fra
pante pare să se fi încheiat; cele trei
spectacole shakespeariene pe care
l e-a m văzut a c u m sunt u n itare,
coerente şi propun lecturi cu ochi
proaspăt ale textelor.
Comună celor trei montări este
fuga de emfază, de bombastic, de
ton " poetic", de g randilocvenţă. E
frapant cum actorii - toţi - caută o
vorbire scenică simplă, cotidiană;
îng rijită, dar foarte " terestră "; une
ori, se şi exagerează în această pri
vinţă, prin folosirea de rostiri dialec
tale sau popu lare ...
Elementul cel mai izbitor al u ltimu
lui Hamlet de la Teatrul Naţional
este a l eg erea lui Simon Russe l l
Beale pentru interpretarea rol u l u i

L
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titular; este un actor excelent - dar
scund şi plinuţ, cu o faţă lată şi o
proporţie neobişn uită a tru pului, un
actor pe care datele fizice îl predes
tinează marilor rol uri comice din
d ramaturg ia shakespeariană; a şi
jucat câteva d intre acestea (Thersit,
de pildă, şi Bottom).
Simon Russell Beale propune u n
Ham let de o i nteligenţă ascuţită,
cum rar mi s-a întâ mplat să întâ l
nesc, cu o sensibil itate de jupuit de
viu; alu necări discrete dar frecvente
în falset dezvăluie emoţiile extreme
de care e mereu cuprins personajul.
Este o contradicţie incitantă în pro
punerea excelentu lui actor - căci,
pe de-o parte, el joacă un Hamlet
"
"ca d u mneata şi ca mine , suferinţe
şi gânduri pe care le poate încerca
oricare di ntre noi fără să fie erou
https://biblioteca-digitala.ro

tragic par excellence, dar, pe de a ltă
pa rte, nu esca montează dramul de
morbid itate din Hamlet, o morbidi
tate care îl face parcă să considere,
în u ltimă instantă, că e mai bine să
nu fii decât să fi i ...
U nitară, concepţia regizorală (John
Caird) a în lătu rat din piesă toată
li nia pol itică şi, o dată cu ea, nu
numai pe Voltimand şi Cornelius,
nu n u ma i monolog u l prilejuit l u i
Ha mlet de trecerea oştilor norve
g iene către Polon ia, ci şi pe Fortin
bras însuşi. Spectacol u l se încheie
nu cu intrarea acestuia în putreda
Danemarcă, ci cu rea pariţia fa n
temei tatălui lui Hamlet - morţii îi
trag pe cei vii d u pă ei. Decoru l (Tim
Hatley) conţine o subtilă sugestie
de catedrală, în întunericul căreia
u rcă şi coboară, în desene felurite
de la o scenă la a lta, l u stre cu
l u mânări. ..
Năzui nţa către " cotidian " se face
si mţită şi în i nterpreta rea altor
roluri majore ale piesei. Claudius
( Peter McEnery) este u n bărbat înalt
şi fa l nic, care spune despre si ne,
neted şi exact, că tot ce şi-a dorit în
viaţă e Puterea şi pe Gertrude. A
obţinut ce a vrut fără să-şi facă prea
m u lte scru pule în privinţa mijloa
celor, si nu e încercat de nici un fel
de căi � ţă. Rugăciu nea l u i e absolut
formală şi faptul că aceasta nu-i
este de nici u n ajutor nu-l îndu
rerează, nici măcar nu-l surprinde.
Pentru a păstra ceea ce a obţinut nu
ezită să pună la cale şi asasinarea lui
Ham let. Există o logică rece a
crimei, care o face să nici nu mai
pară cri mă ... Nu mai e decât con
secvenţă ...
Polonius (Denis Quilley), personaj
căruia atâţia şi atâţia actori nu mai
stiu cum să-i dea culoare si să-I facă
m ai pitoresc, e un funcţi o nar supe
rior vârstn ic, foarte sobru şi cu
foarte m u lt b un-si mţ. E u n model
de corectitudine socia lă. N u e nici

smecher, nici de rea-credintă, nu e
d eloc unsu ros, nici linguşito r, nu e
deloc ramol it... E un su baltern
inteligent şi foarte de treabă ... Şi un
părinte-model. ..
Actorul îl joacă şi pe s i n g u ru l
Gropar ca re a pare în spectacol - cu
u n umor ca l m, paşnic, blaj i n ...
Reg i na (Sara Kestelman) şi 1-a dorit
foarte m u lt pe cumnatul ei, mai
tânăr şi mai arătos decât răposatul
soţ cu părul coliliu, şi ostil itatea fiu
lui faţă de Claudius, fireşte, o sâcâie.
Ofelia (Cathryn Bradshaw). când îşi
pierde m i nţile, împarte curtenitor
nu flori de câ mp, ci pliculeţe cu
cea i u ri medicinale ... Laertes (Guy
Lankester) e u n tânăr sportiv, pe
care nu-l interesează, de fapt, decât
să fie cât mai departe de autoritatea
paternă, de altfel deloc con
strâ n gătoare ... I a r Osric (Michael
Wildman) n u vădeste nici o afec
tare, el e doar un m esager care-şi
îndepli neşte cu com petenţă misi
unea... Ca şi personaj u l centra l,
întreg s pectacol u l e zg udu itor,
fi indcă p rezintă, cu un fel de
nepărt i n itoare detaşare, g rozăvii
a bsolut normale...
La Royal Shakespeare Company, pe
scena m a re de la Barbican, am
văzut u n spectacol cu Romeo şi
Julieta simplu şi puternic (regia:
Michael Boyd). Decorul (Tom Pi per)
înfăţişează un fel de u liţă îng ustă
care coteşte pri ntre ziduri cu rbe şi
se pierde în adânci mea scenei. Dea
su pra zidurilor se bă nuieşte bal
conul J u lietei sau etajele caselor din
Verona.
Spaţiu l de joc rotund e lum inat de
jos, de pe circu mferinţa platou lui. O
lespede se desface din podea, mar
când mai întâi un răsad în cu rtea
_!nănăstirii, a poi cavoul Capu leţi lor.
In peretele chil iei l u i Lorenzo se
află, de asemenea, în spatele u nei
lespezi mobi le, un fel de ascun
zătoare.
În acest s paţiu de joc strâmt şi neu
tru apare, în prima scenă a piesei confruntarea d intre servitorii celor
două case -, o pată de sânge pe
unul din ziduri. Pata rămâne acolo 
memento sinistru - până la sfârşitul
tragic al istoriei.
Efortul de a povesti binecunoscuta
poveste sine ira et sudio, foarte .,la
obiect" de la început până la sfârşit,
prieşte spectacolului. Expoziţiunea
acestuia aduce în prim-plan, fără
g rabă, pe îndelete, figurile servito
rilor - bruta li şi g rosolani, triviali,
ag resivi şi violenţi - care împing
până la u ltimele consecinţe duşmă
nia d intre stăpâni şi bădărănia mai
stilată a acestora. Escalus e u n moş
neag neputincios, umblând în două
bastoane, căruia o suită întreagă de

.,poliţişti " în negru nu parvine să-i
confere prestigiu real; singura lui
formă de a-şi man ifesta autoritatea
este ţinerea de cuvântări... Romeo e
puţin ţepos (i ntens preocupat de
sine însuşi, rema rcă, nu fără temei,
criticii eng lezi), u n Romeo (David
Tenna nt) izbutind deosebit de con
vi ngător acele trei scene d ificile în
care alţi interpreţi a i rolului de obi
cei eşuează: încercarea ratată de
sin ucidere în chilia lui Lorenzo, l ua
rea hotărîrii de a-şi pune capăt vieţii
atunci când află, la Mantua, de pre
supusa moarte a J u lietei şi uciderea
l u i Paris; J u l ieta acestui Romeo e
telu rică, voinică, volu ntară şi plină
de tem perament (Al exa n d ra G i l 
breath, care reuşeşte s ă ind ice c u
mijloace simple şi eficace fel u l î n
care personajul s e matu rizează d e
la o scenă la alta, învi ngându-şi te
meri le, ezitările, scrupulele) ...
Mercutio (Adrian Sch iller) e scund şi
uscăţiv şi - după m u lte versiuni în
care actorii s-au ostenit să arate
personajul efemi nat - izbuteşte să
transm ită a m b i g u itatea acestu ia
fără să-I văduvească de viril itate.
Benvolio (Anthony Howe l l ) e u n
flăcău zdravăn, plin de b u n e intenţii
şi l i psit de orice putere.
La fel sunt puse în valoare bunul
simţ puţin echivoc al Doicii (Eileen
McC a l l u m). d u plicitatea doamnei
Capulet (Caroline Harris), care vrea
să fie în bune relatii si cu sotul,
' si cu
fiica, iu birea since r� a lui ca p ulet
(lan Hogg) pentru fiica lui - Capulet
nu e deloc un săl batic, ci doar u n
tată contrariat de o fiică neascu l
tătoare, o copilă care n u-şi dă
seama că n u i se vrea decât binele.
Căci, într-adevăr, Paris ( N icholas
Khan) e poate oleacă prea plin de
si ne, de bărbăţia lui şi de autori
tatea vârstei (e considera b i l mai
matur decât Romeo şi decât prie
ten ii acestuia), dar o doreşte cu sin
ceritate şi aprig pe J u l ieta şi nu-şi
merită deloc tristul destin.
Cu totul .,curăţat", despovărat de
pitoresc ieftin este fratele Lorenzo;
admirabilul Des McAieer joacă u n
personaj cu minte ascuţită şi ener
gic, care încea rcă să impună o oare
care înţelepci une în haosul ce
domneşte la Verona şi suferă u n
eşec la menta bil - desigur, n u din
vina lui; e o fire domi nantă, persua
sivă şi face tot ce poate ca să-i ajute
pe cei doi tineri să devină nişte
adu lţi responsabili de decizi ile şi
faptele lor.
Grija pentru detaliile semnificative
e foarte mare în acest spectacol - în
scenele fi nale toate personajele
apar cu gu ra acoperită de o eşarfă,
ceea ce face i ntens prezentă în
scenă epidemia de ciumă şi o
învesteşte cu greutate de simbol. ..

M-a izbit că, şi în acest Romeo ,
Tybalt şi Mercutio, morţi, asi stă,
s i m bo l i c - cocoţaţi pe zid u r i l e
cetătii - , l a moa rtea celor rămasi
' în
u rm a lor ... În sch i m b, cei doi
îndrăgostiţi părăsesc în final cavoul,
scena, Verona şi rea l itatea e i
sângeroasă ...
. . .

Richard al 1 1-lea a fost pus în scenă
de Steven Pim lott în sala Pit de la
Barbican, mica sală transformată de
la subsolul clăd i rii, amenajată în
această stag iune, pentru, pare-se, o
perioadă mai lungă de timp, într-o
.,cutie a l bă ", de care cond ucerea
teatru l u i se arată foarte mândră;
personal, preferam formula a nte
rioară, fi indcă pe mine, un ul, mă
indispune să văd melodrama natu
ral istă a l u i Giova n n i Verga Lu
poaica şi tragedia istorică shake
speariană în, practic, aceeaşi insta
latie scenică.
M o ntarea face parte dintr-un .,ciclu "
de opt montări cu d rame istorice
shakespeariene, ideea com u nă fiind
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înfăţişarea într-o lumină nouă a tre
cutu lui Angliei.
Spre deose b i re de Hamlet şi de
Romeo . . . , Richard este montat în
costume - hai să le numim - mo
derne, de fapt nişte îmbi nări capri
cioase, foarte sofisticate, de ele
mente vestimenta re moderne cu
elemente " de epocă " . I deea nu e
nouă, dar rea lizatorii englezi de cos
tume au dus-o - îmi îngăd ui afir
maţia - la perfecţiune: în armoniile
otrăvite de cul ori, în a l egerea
deta l i i lor elocvente, u neori fa n
teziste, în bizareria anumitor ală
turări de amănunte etc.
Nu e un spectacol l i psit de o idee
d i rectoare - Richard al acestei
montări este u n rege pe care riva l i i
ş i istoria îl văduvesc de un drept; e
un mai bun cond ucător de ţară
decât Bolingbroke, care e mult mai
în vârstă, dar mai puţin i nteligent,
mai puţin s u p l u în g â n d i rea l u i
pol itică, mai brutal şi mai puţin
corect. Ceea ce descoperă Richard
dat jos de pe tron - şi ceea ce con
stituie experienţa lui trag ică - este
mai cu sea mă vul nera b i l itatea
fizică.
D i n păcate, s pectac o l u l sufe ră,
d u pă părerea mea, de un exces
agasant de semne teatrale, unele
d i ntre ele obscu re, altele, contrazi
câ nd u-se reciproc. Posta mentul
tron ului este o ladă care devi ne şi
sicriu, şi celulă de închisoa re, şi

suport de oglindă - bi ne, piesa se
joacă în scaune moderne de mo
dele diferite, vopsite toate în alb, în
afară de cel care marchează tronul
şi care e a u riu; bine, se poate accep
ta chiar şi un mormânt care se află
permanent în scenă şi devine la un
moment dat un răsad îng rijit de
g rădinarul Curţii, dar de ce anum ite
personaje asistă ca martori tăcuţi la
scenele altora, fără a participa la
acţi u ne, pentru ca a poi să dispară
cu totul? de ce, potrivit cărei logici,
a n u miţi actori interpretează câte
două rol u ri, pe când a lţii nu? Toate
astea şi a ltele încă sunt destu l de
derutante.
Cel mai derutant lucru în spectacol
este însă l i psa de armonie şi echi li
bru dintre mijloacele actoriceşti de
care se fo losesc i nterpreţi i . Dacă
excelentul Samuel West reuşeşte să
expri me personajul regelui în reg
istru trag ic, colorându-şi revelaţiile
cu sarcasm şi autoiron ie, dacă exce
lentul David Troug hton picură abil
u n strop de comedie în i nter
preta rea l u i Boling broke (adesea
surprins de ceea ce i se întâ mplă,
incapabil să ţină Istoria sub control),
dacă York (David Killick) poate încă
să pendu l eze convingător între
dori nţa personajului de a fi loial şi
convi ngerile sale intime, e greu de
înţeles de ce Northum berland
(Ch ristopher Saul), intrigant opor
tunist şi cam poltron, e jucat în

cheie precumpănitor com1ca; se
creează din acest motiv în spectacol
un dezechilibru care pune sub sem
nul întrebării g ravitatea detronării
lui Richard.
Mai sunt şi a lte i ncong ruenţe în
spectacol: dori nţa de discreţie face,
de exe m plu, im precisă relaţia
regelui cu favoriţii, pe de o pa rte, şi
cu reg i na, pe de alta.
Ideea centrală a montării - şi, după
toate probabil ităţile, ceea ce un ifică
întregul ciclu de d rame istorice este gândul că pol itica se face cu
mijloace foarte murdare şi că ea e
profu nd nedrea ptă faţă de cei care,
buni sau ră i, fă u resc istoria. Dar
această idee n u se instituie coerent
în spectacolul pe care l-am văzut şi
în care momente de zbor artistic
a lternează cu momente pl icticos
didactice, clipe ceţoase ca semnifi
caţie şi mesaj, cu simbol uri din cale
afară de citeţe, idei reg izorale
expresive, cu soluţii plate; aşeză rile
period ice ale unor personaje prin
tre spectatori, ca şi circu laţia acto
rilor prin sală mărturisesc că m-au
i ritat - după m i ne, ele sunt un sim
bol ieftin, neconcordant cu factura
textul u i shakespearian.
Publicul eng lez primeşte însă ino
vat i i l e d i n acest Richard cu u n
en t uziasm fără rezerve ...
G heorghe Miletineanu

Gustul
mierii zaharisite
Când, studentă fi i nd, a m citit Spaţiul gol a l l u i Peter B rook, a m dat i m po r
tanţă a p roa pe n u ma i comenta ri i lor cu ca racter genera l . Tot ceea ce se re
ferea la situaţiile pa rticu l a re ca re a u i nfl ue nţat ca riera şi g â n d i rea reg i
zor u l u i eng lez a rămas, pentru m i ne, pierd ut într-o zonă a bstractă . De
pi ldă, n i ciodată n u a m înţeles c u adevărat ce 1-a făc u t pe B rook să
pă ră sească A n g l i a în favoarea F ra nţei şi, în conseci nţă, pentru ce ren u m i 
t u l Centru I nternaţional de Cercetă ri Teatra l e a fost desc h i s la Pa ris, n u l a
Lo n d ra. Ei bi ne, d u pă o să ptă m â n ă de spectacole londoneze a m aj u n s să
respect a legerea l u i B rook. M a i m u lt, cred că, în loc u l l u i, aş fi făcut la fel .
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Pământul
făgăduinţei
Cum se vede capitala Engliterei din
depărtare, în cazu l meu, din Strat
ford-upon-Avon? Pare tărâmul fer
mecat pe care păşesc doar aleşii
sorţii. Fiecare frântură din această
imagine (eu am " accesat-o" pe l nter-

net), constru ită cu mare g rijă de
specialiştii în publ icitate, te con
vinge că, dacă vrei să meriţi privi
legiul de a fi acolo, trebuie să te
pregăteşti din vreme. Astfel încât,
de drag u l a şapte zile teatrale la
Lond ra, am pornit să-m i rezerv
bilete cu două luni înai nte (l ucru
obişnuit într-o ţară în care, de la
începutul stagiun ii, fiecare instituţie
îşi sta bileşte prog ra mul pe zile, ore
etc., pe un an întreg). De la distanţă,
capeţi certitudinea indusă că a proa
pe totul e sold out. Aşa se explică
graba cu care, ca să-ţi opreşti locuri
la montări celebrisime, eşti în stare
să plăteşti u nor agenţii care se
ocupă de rezervări cu un sfert mai
m u lt decât preţul normal al bi letu
lui. Eroare. La Londra, descopăr nu
numai că există o întreagă industrie
(oficia lă!) a half-price-u l u i (în Lei
cester Square se afl ă patru-cinci
tarabe cu bilete la j umătate de preţ,
pentru aproape orice spectacol), ci
şi că teatrele vând locuri în picioare,
cu reducere pentru studenţi şi chiar
foarte ieftinele returns (returnate de
către cei care s-au răzgândit). Aşa
dar, până şi turiştii pot, financiar, să
şi permită cam tot ce le trece prin
cap. Totuşi, cu o măsură auto-im
pusă, pentru că, dacă ar fi să te iei
d upă reclamele lu minoase şi ..flutu
raşii " care se împart pretutindeni,
fiecare spectacol e o capodoperă.
De pildă, este de-a dreptul ilar să
descoperi că recomandarea u nei
prod ucţii o constituie câteva tru
isme decu pate din cron ici, tipărite
însă cu litere de-o şchioapă: ..Spec
tacolul este extraordinar. M-am dis
trat nemai pomenit", scrie un anume
Chris Tarrant.

Condamnată
să aleg
Cum să alegi între Livada de vişini
cu Vanessa Redg rave şi Cori n
Redgrave (fratele actriţei), Lungul
drum al zilei către noapte cu
Jessica Lange, celebrul musical Cats,
vechi de peste 20 de ani, felu rite
montări d u pă texte noi (ale cu
noscuţi lor Michael Frayn, Harold
Pi nter, Yasmina Reza ori ale unor
anonimi premiaţi şi ridicaţi la rangul
de ,.dramaturgi contemporani ") sau
clasice (bi neînţeles că Shakespeare
este în top)? După ce criterii? Să fie
teatrele din West End ori Royal Na
tional Theatre, Royal Sha kespeare
Theatre ori Roya l Court Theatre?
Orice ai face, ajungi, ca eroul tragic,
să reg reţi că nu a i votat pentru
altceva.
Fără să-mi fi propus dinainte, trei
dintre cele şase spectacole pentru

care optez aparţin Naţiona l u l u i lon
donez. Mai întâi, nu i-am putut
rezista lui Hamlet cu Simon Russell
Beale, actor aplaudat pentru acest
rol de aproape toată mass-media
engleză. I n ceea ce mă priveşte, nu
protagonistul m-a impresionat, deşi
are energie u i m itoare, robusteţe,
simţ comic. Am reţi nut aerul renas
centi st, însă perfect modern, al
montării, decorul format din g ră
mezi de geama ntane vech i ca re,
mereu reaşezate, sugerează mese,
scau ne, pereţi, nu meroasele cande
labre de alamă (într-una di ntre sce
ne sunt coborîte la n ivelu l sol ul ui,
obligând personajele să facă slalom
printre ele), surprinzătoa rele sch im
bări ale light-design-ului şi, în spe
cial, combinaţia de l u mini şi u mbre
desci n să din pictu rile l u i Rem
brandt.

Afară-i

vopsit
gardul...

Apoi, c u m aş fi p utut să ratez
Livada... cu fraţii Red g rave în
rolurile celor doi fraţi din piesă şi în
regia lui Trevor Nunn (la care m-a
atras o alăturare ciudată: unul dintre
teatrele d i n West End tocmai
găzdu ieşte un musical de succes în
direcţia de scenă a lui Nunn)? Din
păcate, însă, aici încep deza măgirile.
Producţia nu depăşeşte nivelul de
carte poştală de lux, din care specta
torul înţelege cum arăta Rusia l u i
Cehov, cum s e purtau şi s e îmbrăcau
oamenii de atunci etc. Ca nişte per
sonaje din pozele sepia rămase de la
b u n ici, actorii sunt doar pioni
cuminţi. Singuru l amănunt original:
deasupra interpreţilor tronează un
ecran de sticlă care acoperă fundal u l
scenei; î n spatele l u i , vedem, a lter
nativ, livada de vişini şi conacul. în
m i n iatură, sau cum răsare/a pune
soarele, bate vântul, se ridică l u na.
N u mă pot abţine să nu mă distrez la
kitsch-ul imag inii, ca re sea mănă
izbitor cu hologramele chi nezeşti.
Prima d intre cele două producţii
d u pă piese contemporane la care
am ni merit este Life x 3 de Yasmina
Reza, ulti m u l ei text. O comedie bine
scrisă, dar reg izoru l de la Royal
National Theatre se opreşte' la stra
tul superficial (dimpotrivă, decorul
este, vorba cronicaru l u i citat la
început, ..extraord inar" : într-un cub
din bare de neon albastru-electric
este circu mscris decorul propriu-zis,
ce pare decupat dintr-o sferă). Al
doi lea spectacol du pă un text nou
este Copenhagen de Michael Frayn,
premiat cu Evening Standard Award
pentru cea mai bună piesă a anului
1 998. Deşi acum monta rea poate fi
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văzută în West End, ea a parţine, de
drept, tot Naţiona lului. Dacă Livada
de vişini se ocupă de cu loa rea
locală, producţia de faţă nu îşi pro
pune mai mult decât să comercia
lizeze un text: trei actori (de un pro
fesionalism neostentativ, dar incon
testabil) îşi spun replicile într-un
spaţiu în care singurul decor sunt,
dacă se poate spune aşa, spoturile
l u minoase şi trei scau ne. N u e nimic
s pectacu l os în afara piesei care
disecă, într-o constructie matema
tică, relaţii psihologice Ş i nu fapte.

Lacrimi pentru
Esmeralda
Pentru mi ne, cel mai neobişnuit din
tre toate spectacolele văzute la
Londra este un musical nou şi de
succes, care a intrat deja în Guin ness
Book pentru n u mărul mare de bilete
vândute într-un tim p-record: Notre
Dame de Paris d upă Victor Hugo. O
telenovelă tipică pentru West End,
în care totul e făcut să şocheze:
combi naţia de m uzică, excelent
cântată, cu dansul, acrobaţiile (care
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includ căţărări pe pereţi), culorile şi
spotu rile de l u m i nă (se intersec
tează şi îşi sch i m bă d i recţia sau
intensitatea în, cred, peste o sută de
variante). fntr-adevăr, scopul este
atins: spectatorii cer bis (se pare că
se întâmplă de fiecare dată) şi fre
donează împreună cu actorii hit-ul
"
"The Time OfThe Cathedrals . fnghe
ţată în lucid itate, rămân cu g u ra
căscată când îmi dau seama că, pe
scaunele din faţa mea, doi graşi, soţ
şi soţie, se zguduie de plâns la a uzul
cântecului de inimă albastră " Dance
for me, Esmeralda " . Evident că, la
plecare, publicul cumpără tricou ri
cu imagini din su perproducţie ori
CD-uri cu muzica.

My favourite
Dacă ar fi să spun unde mi-a plăcut
cel mai mult di ntre toate teatrele
londoneze la care am fost, aş alege
singura instituţie care, de peste 40
de ani, promovează textul contem
pora n: Royal Court Theatre. Nu pen
tru că aici î m i doream, încă d i n
România, s ă intru, c i , de c e s ă neg,
fiindcă m-au câştigat, prin fel u l în
care îşi promovează piesele. Cele
mai ieftine bi lete, în picioare, sunt
s i m bolice, costă 1 O pence, ad ică,

N u me

dacă ar fi să traduc, 3 400 de lei.
Librăria teatru lui, deşi nu o bate în
diversitate pe cea de la Naţional,
vinde toate textele jucate vreodată
aici, pentru n u mai două lire sterl ine
bucata. Ca să nu mai spun că, drept
cadou de Crăciun, am primit, pentru
cinci lire, cinci piese Royal Court. Un
alt detaliu, de atmosferă: în foaier
m-am delectat cu o expoziţie intitu
lată " Mâini de d ramaturgi. Fiecare
fotog rafie - o poveste " (spusă
numai cu mâinile).
Spectacolul este d u pă ultima piesă
scrisă pentru RCT: 1 Just Stopped By
to See The Man de Stephen Jeffreys.
Ca mai toate textele RCT, şi cel de
faţă îmbină psihologicul cu socialul
(aici, problema rasială), dar merită
citit pentru concizia replicii şi fel u l
plăcut de a s p u n e povestea. Mon
tarea are un mare atu: actorul din
rol u l principal (un american de
cu loa re, fost cântăreţ de bl ues) te
magnetizează nu doar prin pre
zenţă, ci şi datorită calităţilor vocale.

inapoi la origini
Să mă întorc la Peter Brook. Bănu
iesc că fuga lui de industria specta
colului britanic se datorează con
sumismului care, se pare, în Anglia

Mirona Hără bor
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teatrală, sau cel putin la Londra, are
mare trecere. fn m a gazine, pub-uri,
resta u rante, nimic nu i se aduce
cetăţean u l u i la nas. Este educat să
se a utoservească. La teatru, d i n
contra, există u n cult al confortului.
S u nt respectaţi neuronii specta
toru l u i . M ontă rile d u rează peste
două ore, suficient cât să simţi că a
meritat să ieşi din casă (cine so
cotea costul biletu lui proporţional
cu orele petrecute în sta i?), însă au
pauză, asezonată cu u n pahar de
vin şi/sau o cutie de îngheţată. Efor
tul pe care tu ristul sau localnicul îl
face ca să se deplaseze la teatru e
răsplătit cu o atmosferă îmbietoare
şi aşezată, ca mierea za ha risită: de
pildă, în foaier la Roya l National
Theatre se cântă muzică de cameră.
Producţi ile nu îl sol icită prea m u lt
pe acest reprezentant burghez al
publicului. fi oferă plăcere şi nu îi
cauzează nici cel mai mic discon
fort.
De mu lte ori, însă, lipsa provocărilor
şi a problemelor de conştiinţă mi s-a
părut exasperantă. Chiar că îţi vine,
după ce ieşi de la spectacolele lon
doneze, să te întrebi ce este teatrul,
să te d uci, ta Brook, în Africa şi să
joci Shakespeare printre indigeni.
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