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acă pers�mal i�atea
unUl regtzor şt,
totodată,
spectaco. l ele sale ar trebui
caracterizate prin unul şi
acelaşi cuvânt, Cătălinei
Buzoianu şi creaţiilor ei
scenice l i s-ar potrivi cel
mai bine, cred, cuvântul
teatru. Pur şi simplu. Teatru
- pentru a desemna fel u l
u n i c î n care intâmplări,
fapte, incidente, amănunte,
oameni, eroi, figuranţi
capătă, parcă prin farmec,
rost şi viaţă în spectacolele
semnate Cătă l ina Buzoianu,
deşi, până să vezi toate
acestea cu ochii tăi, nu ţi-ai
fi închipuit că ele pot sta
împreună pe scenă. Teatru
- pentru a fixa clipa în care,
dintr-un schimb de replici,
un spot de l u mină şi un
acord muzical, ia naştere pe
scenă emoţia şi, iarăşi, viaţa
în montările Cătă l inei
Buzoianu, atunci când, din
aceleaşi i ngrediente, alt
regizor ar fi obţinut, poate,
fru m useţe, sens, idee, dar
nu senzaţia că atunci şi
acolo ceva porneşte să
trăiască. Teatru - pentru a
evoca făptura mărunţică,
mereu învăluită în fald uri şi
plete, l u ptând cu obiecte
recalcitrante, cu laude pe
care le respinge ori de care
pare că se miră, cu
adversităţi adesea
închipuite, cu directori care
nu vor, actori care nu pot,
scenografi care nu-s gata la
timp, critici care nu înţeleg
nimic. .. Teatru- pentru a
descrie momentul când
privirea care, apărată de
ochelari, aleargă mereu,
parcă fără a se putea opri la
un singur om, se întoarce
brusc asupra ta, cu puterea
de pătrundere a unui laser,
pentru a te citi până în
adâncul gândului. Probabil
că, dacă până la ea teatrul
nu ar fi existat, Cătălina
Buzoianu I-ar fi inventat.
Mai bine zis, i-ar fi dat viaţă.

D

Inventatorul
teatrului

A lice Georgescu
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Conditia debutului
�

Şcoala de teatru - loc unde asimilarea tradiţiei se combină, în
proporţii diferite, cu stimularea noului - este în mod firesc
interesată de conditia
debutului, de modul în care tinerii artisti
'
'
reuşesc să facă dovada calităţilor ce au justificat admiterea lor
în şcoală şi absolvirea acesteia. Şi, pentru că evoluţia tinerilor
artişti este o preocupare constantă a revistei noastre, a fost
firească invitaţia adresată nouă de a participa la dezbaterea
dedicată acestui subiect şi organizată în săptămâna "Uşilor
deschise" de la U.N.A.T.C. Este greu de făcut o sumă a expe
rienţelor diferite şi s-a dovedit încă o dată că "excepţia bate
regula". Reproduce.m fragmente semnificative din discuţie, cu
promisiunea de a reveni asupra problemelor aparent cola
terale (cum a fost, de exemplu, studierea scenografiei), dar
esenţiale pentru evoluţia artei scenice. Dezbaterea a fost mo
derată de regizorul Valeriu Moisescu şi dramaturgul Dumitru
Solomon. Am reţinut intervenţiile următorilor participanţi: Felix
Alexa, Vasile Nedelcu, Ion Mircioagă, Şerban Puiu, Ludmila
Szekely Anton, Theodora Herghelegiu (regizori şi, unii dintre ei,
cadre didactice), Corneliu Dumitriu, Marian Popescu,
Magdalena Boiangiu, Ludmila Patlanjoglu, Marina Constan
tinescu, Elisabeta Munteanu (critici şi, unii dintre ei, cadre
didactice), Marius Florea-Vizante, Vlad Zamfirescu (actori),
Erwin Simselson (student la Regie).

intrebări
Valeriu Moisescu: În 1998, l a
Academia Experimentală a Teatrelor
de la Paris, condusă de George Banu,
discuţia despre condiţia debutului a
d urat trei zile. Noi nu ne putem
întinde atât de mult, dar a m vrea să
cunoaştem cât mai m u lte d intre
opiniile d u mneavoastră, a l e celor
care au debutat în ultimii zece ani. Au
fost invitaţi la această discuţie, ca
martori sau participanţi, oameni de
teatru, profesori şi studenţi din şco
l i le de teatru particulare, care a u
ocazia de a vedea şi, eventual, de a
se compara cu ce se întâmplă aici.
Absenţa d irectorilor de teatru, nu
numai la "Uşile deschise", dar şi la
"Gala absolventilor", tine de un
fenomen mai g reu de explicat. Noi
am sperat că vom putea facilita, pen
tru cei din afară, cunoaşterea acti
vităţii noastre, dar şi că vom putea
deschide alte uşi pentru cei care se
află înăuntru. Vă propun câteva căi
de reflecţie: debutul - naşte. r e şi

�
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ieşire din obscuritate; constituirea
unei echipe - forţa şi fragilitatea ei,
spiritul de echipă, problema liderului;
apariţia unor înjg hebări teatrale
(eclectismul artistic, atracţia înspre
forme h i bride - teatrul-eseu sau
teatrul experimental). O altă latură a
discuţiei poate avea în vedere para
metrii economici: probleme de pro
d ucţie, strateg ii de s upravieţuire,
recursul la texte clasice sau contem
porane etc. Putem discuta a poi
despre inventarea unor structuri pro
prii, că utarea unui teritoriu (loc)
teatral - aici se poate include şi
debutul unor institutii teatrale care
au apărut după 19S9, cum a fost
teatrul condus de Valeria Seciu, care
a avut câteva spectacole interesante
şi apoi a dispărut -, despre debutul în
teatre instituţionalizate şi despre cel
al unor echipe teatrale. Ar mai fi de
discutat şi despre cine sprijină un
debut, despre apartenenţa la o ge
neraţie care trebuie să lucreze împre
ună, despre mass-media, despre rolul
şcolilor de teatru şi a l UNITER, despre

https://biblioteca-digitala.ro

o politică de susţinere şi promovare a
debuturilor, despre rol u l criticii
teatrale. Nu vom putea epuiza toate
aceste teme; le-a m oferit însă ca
repere în discuţie.
Dumitru � olomon: Aş adăuga câteva
întrebări. In ce măsură intră şcoala în
consonanţă sau în contradicţie cu
.
realitatea teatrală? li pregăteşte ea
pe absolvenţi pentru ca aceştia să
poată debuta în acord cu ceea ce au
câştigat în timpul studiilor? Nu tre
buie să se facă unele compromisuri
cu realitatea? Vreau să vă citesc ceva
dintr-un număr al revistei "Dilema"
avân<;l ca temă "Cum îţi faci un nume
în lumea artelor". Adrian Bratfanof
director de programe la Teatrul Act
spune: "Un tânăr actor care este
implicat în spectacole independente
trebuie să dea dovadă de o mare
flexibilitate în a accepta compro
misuri". E drept că el se referă la un
anumit tip de compromisuri: "Să
joace fără a fi plătit sau să fie plătit
mai puţin decât în teatrul de stat.
Majoritatea tinerilor actori acceptă
astfel de compromisuri, pentru că
sunt foarte mulţi care reuşesc prin
rolurile interpretate în spectacolele
independente să fie remarcaţi şi
apreciaţi de public, de critică, să ia
premii la festivaluri ... ". Merită să ne
întrebăm dacă suntem pregătiţi să
ne confruntăm cu realităţile societăţii
noastre, cu puternicul val de anticul
tură, cu manifestările dezastruoase
pentru cultură, dacă la vârsta debu
tului se poate face faţă acestui val,
dacă afirmarea trebuie să treacă prin
compromisul de a nu fi plătit cum se
cuvine sau deloc şi prin compromisul
impus de nevoia de a trăi, care
înseamnă uneori să faci altceva decât
meseria pentru care te-ai pregătit în
timpul şcolii. Până în '90, absolvenţii
şcolii de teatru aveau un drum foarte
precis: li se dădeau repartiţii, mer
geau într-un teatru, stăteau acolo cât
stăteau şi, după aceea, majoritatea
trăgeau spre Bucureşti, pentru că aici
era u Televiziunea, Radioul, mu lte
teatre şi o serie de alte avantaje.
Acum nu mai există nici avantajele,
nici dezavantajele sistemului vechi
de repartiţii. Cum ne descurcăm, în
absenţa ţintei pe care am învăţat să o
vizăm în timpul şcolii? Actorii care fac
reclamă la detergenţi, regizorii care
fac a ltceva decât ceea ce au fost
învăţaţi - diverse munci in televi-

ani înainte de '89 şi doi după, o
perioadă de tranziţie destul de
şocantă pentru noi toţi cei care eram
în momentul acela în şcoală. Am
ţinut să debutez la "Casandra",
împreună cu actorii din generaţia
mea; am crezut, atunci, în "Ca
sandra". Am debutat în 1991, cu Pe

apoi câţiva ani. Pentru noi toţi a fost
foarte importantă ace�stă "erupţie"
în lumea teatrală. In condiţiile
actuale, un debut se desfăşoară sub
presiunea străzii şi a crizei sociale.
Presiunea este atât de mare încât
începi să faci compromisuri. Începi să
te gândeşti: ce piesă aş alege ca să
vină lumea, ca să fie un succes de
critică, dar şi de public? E o problemă
pe care eu, atunci, nu mi-am pus-o.
Am luat o piesă a unui autor complet
necunoscut la vremea aceea, Koltes,
un mare autor contemporan; am
riscat enorm, pe de o parte, dar, pe
de altă parte, peisajul teatral era
oarecum virgin şi gata să absoarbă
noul, ca un burete. Acum buretele e
atât de îmbibat de apă şi de energii
mai mult sau mai puţin teatrale, încât
dă pe dinafară. Datele fundamentale
ale debutului s-au schimbat foarte
mult: din anul al 11-lea sau al III-lea
începe să apară panica, inexistentă
înainte. Acum toată lumea vrea să-şi
dea examenul de absolvire într-un

m-a invitat apoi să montez la Teatrul
Naţional. Acum lucrurile sunt previ
zibile. Şi a fi previzibil nu e întotdeau
na un argument pozitiv în teatru.
Într-un articol despre sesiunea pe care
aţi pomenit-o, a Academiei Expe
rimentale a Teatrelor, George Banu a
diferenţiat lucrurile: există debutul
eveniment, prin care "explodezi" în
lumea teatrală, şi cel prin acumulare,
care este tot un fel de debut.
Valeriu Moisescu: Eu cred că un
artist debutează continuu şi că doar
în clipa în care este pregătit pentru
această condiţie se poate şi afirma.
Felix Alexa: Un debut strălucit
impune ulterior şi un efort perma
nent de a te mentine.
Noi avem o
.
meserie de cursă lungă.
Corneliu Dumitriu*: Nu peste mult
timp, şcoala va putea da un răspuns
parţial acestor probleme. Sperăm ca,
în câteva luni, Studioul "Casandra"
să obţină statutul de instituţie de
spectacol, ca anexă pe lista de insti
tuţii de spectacol ale Ministerului

cheiul de vest, alături de actori din
tre care mulţi au devenit apoi
cunoscuţi: Marius Stănescu, Cristian
Iacob, Cătălina Mustaţă, Irina Movilă,
Florin Piersic jr., Ozana Oancea.
Acesta a fost şi debutul lrinei
Solomon şi al lui Dragoş Buhagiar era pentru prima dată când lucrau
într-un teatru şi prima dată când
lucrau cu mine, ceea ce a continuat

teatru. Lucru bun, dar şi riscant.
Nimeni nu mai are timp să aştepte.
Noi aveam timp să ne gândim strate
gic debutul. Acum strategia ţine de
imediat, de conjuncturi. Contextul în
care am debutat eu era în alt fel
dinamic: lucrurile se accelerau foarte
tare şi căpătau dimensiuni greu de
anticipat. Andrei Şerban a venit la
spectacolul meu de la "Casandra" şi

După termmarea stu
promoţiei respective, un număr de
spectacole vor putea fi finanţate şi
vor mai putea fi jucate încă o stag
iune în Bucuresti.
' Dacă examenul de
licenţă nu este un compromis, ci este
construit după to<:�te rigorile şi după
toate pretenţiile catedrelor de spe
cialitate, vom putea selecţiona unele
dintre aceste examene şi le vom

ziune, regie de platou, regie tehnică
etc. - cum simt ei apăsarea acestor
realităţi ostile aspiraţiilor din şcoală?
La o masă rotundă organizată de
revista "Scena" s-a spus de către pro
fesorii de la Teatrologie că nici un
absolvent al acestei secţii nu a rămas
fără slujbă. Este bine să asigurăm,
prin diverse mijloace, slujbe acestor
oameni? Sau e important ca ei înşişi
să-şi găsească un loc în societate, să
se poată afirma, să poată arăta ceea
ce ştiu, să poată face de la început
dovada talentului?

Pe vremea mea._
Felix Alexa: Eu am prins în şcoală doi

*La data desfăşurării dezbaterilor, decan al Facultăţii de Teatru.
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putea asigura o viaţă de încă un an
de zile în Bucureşti, plătindu-i pe
actori. Nu vom reuşi să eliminăm
multele compromisuri la care viaţa
ne obligă, dar o parte din ele va
dispărea de pe această insulă de per
formanţă, de protecţie socială pentru
cei mai buni dintre actori şi regizori.

Rolul telefonului
Ion Mircioagă: Acest nou statut al

"Casandrei" nu va face altceva decât
să amâne problemele debutantului.
Nu intră în atribuţiile şcolii asigurarea
unui loc de muncă pentru tânărul
absolvent. Nu trebuie să credem că
într-un loc, teatrul independent, nu
se fac compromisuri, iar în altul,
teatrul-instituţie, da. Distanţa de doi
sau trei ani dintre momentul în care a

absolvit Felix şi momentul în care am
absolvit eu este enormă. Când am
absolvit eu, la "Casandra" nu mai era
loc. Noi, studenţii profesorului Alexa
Visarion, am debutat, datorită efor
turilor făcute de profesorul nostru, în
teatrele pe care dumnealui le-a găsit,
dând telefoane.
Magdalena Boiangiu: Şi asta a fost
un compromis sau nu?
Ion Mircioagă: Pentru mine, nu.
Vasile Nedelcu: Eu voiam să spun că
marele compromis, de care se
vorbeşte în articolul citat de domnul
Solomon, este cel pe care îl fac tiner
ii actori când joacă fără bani. Aşa au
început colegii noştri la Theo Her
ghelegiu şi la mine; şi eu, şi ea am
făcut "încropeli", dar acum ea a luat
Premiul Criticii. Debutul presupune o

componentă personală, care ţine de
felul în care ştii să-ţi administrezi
calităţile şi defectele, influenţată şi
de şansă, dar depinde şi de context,
de felul cum scoala, teatrul, soci
etatea îţi administrează valorile,
potenţele. Personal, pot să spun că
am simţit nevoia unei "familii", deşi
am beneficiat- aşa cum spunea Felix
- de un regim de tranziţie, în care
oamenii de teatru ne acordau
atenţie. E dureros că, acum, teatrele
sunt administrate de oameni care nu
au nici o legătură cu arta, nu au cri
terii; ei coboară şi urcă pe alte scări
decât actorii, ca să nu-i întâlnească;
există şi în Bucureşti un asemenea
director. Eu simt că aparţin acestei
şcoli; sunt regizor, dar sunt şi asistent
universitar aici şi vreau nu doar să fiu
purtătorul unei tradiţii pe care am
avut ocazia să o verific, ci şi să dezvolt
personalitatea fiecărui student, fără
să-i impun nimic.

Evenimente
care ucid
Şerban Pu i u: O discuţie despre
debut trebuie să fie un pic mai
directă şi nu cred că vorbitorii se pot
mărgini la un discurs echilibrat, elip
tic, gen şedinţă de partid. Starea de
debutant este cea mai rodnică din
viata unui artist dramatic si ea tre
bufe conservată la nesfârşit. Artaud,
Grotowski, Brook, Stanislavski, Me
yerhold, Shakespeare sau Moliere
s-au încăpăţânat în această condiţie.
Cea mai mare ispită a artistului este
îmburghezirea şi, din păcate, în
România, ţara lui Alecsandri şi a lui
Caragiale, toţi - afacerişti, politicieni,
artişti, popi, doctori sau mahalagii suntem păliţi de ciuma parve
nitismului social. într-un fel, acest
impuls este scuzabil, atâta timp cât
trăim într-o ţară în care supra
vieţuirea şi ziua de mâine sunt pro
bleme serioase. Actorul este împărţit
între şapte proiecte, televiziuni,
reclame, filmări de duzină, dar - din
păcate- unui om care nu reuşeşte să
supravieţuiască din salariu nu-i poţi
cere să renunţe la ele. Şi ele sunt pro
movate de o mafie foarte bine pusă
la punct, semidoctă, promptă, plă
tind regeşte, dar care cere în schimb
loialitate totală si continuitate în
colaborări. În acest mecanism al
facilului actorul se infestează cu
deprinderi rele, nu din punct de
vedere profesional (acolo nici nu-şi
face profesia), ci în ceea ce priveşte
calitatea lui culturală şi morală.
Principalul duşman al regizorului

�
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debutant în teatru, dar şi al actorului
sau scenografului, este politica spec
tacolului-eveniment. Instituţia regi
zorului-vedetă.
Regizorul-vedetă

ce nu? - din nimic. Dacă regizorul
tânăr a fost, înainte de a deveni regi
zor, karatist, bucătar sau altceva, el
poate fi "vândut"; dacă are dosar la

de pe urma acestei instituţii directorii
de teatru: cu această ocazie, ei îşi
marchează trecerea prin istoria
teatrului, iau premii, bifează festiva-

Ion L u c i an:
m păşit întâia oară pe scenă la îndemnul unui
coleg de liceu (un fel de nepot al lui Caragiale,
care obţinuse dreptul de a face figuraţie pe
scena Teatrului Naţional). In ultima clasă de liceu am
aflat că pot urma şi primul an de Conservator. M-am
prezentat la examenul de admitere şi, spre "stupe
facţia", dar şi spre fericirea mea, am reuşit, fiind reparti
zat la clasa maestrului Ion Manolescu. Acum, la
Conservator, m-am cam jenat să spun că sunt şi elev,
aşa că mi-am împărţit programul de aşa manieră încât
să nu mi se simtă prea mult absenţa nici într-o parte,
nici în alta. Manolescu m-a întrebat, la un moment dat,
dacă nu mai am şi alte preocupări. l-am spus că, la su
gestia tatălui meu, mă pregăteam pentru a deveni
inginer. " Fă-te inginer, fă-te inginer" - îmi şoptea el de
atunci ori de câte ori se ivea prilejul. Asta m-a determi
nat să renunţ la Conservator şi să încep să învăţ serios
pentru Politehnică. Numai că a venit anul 1942, când,
după absolvirea liceului, m-am văzut transferat, împre
ună cu întreaga clasă, la Şcoala Militară, care urma să ne
pregătească pentru a fi trimişi direct pe front. Singura
salvare ar fi putut fi adeverinţa că am absolvit un an de
facultate. Aşa se face că m-am întors iarăşi la
Conservator. La puţină vreme, Teatrul Naţional a orga
nizat un concurs pentru ocuparea a cinci posturi de
actor. Nu aveam dreptul să mă înscriu, fiind student
abia în anul 1, dar am fost prezent acolo în ziua exa
menului pentru a da replică unui coleg. M-a văzut
maestrul Calboreanu, care m-a întrebat: "Puştiule, tu
când intri la concurs?" l-am spus: " Dar eu nu am dreptul
să particip . . . ", explicându-i cum stau lucrurile. M-a
îndemnat să fac, totuşi, o cerere de înscriere. Comisia a
acceptat-o şi, pentru că fusese ultima, ajunsese chiar
deasupra. Aşa că am fost chemat primul. Am apucat să
rostesc doar câteva replici, când am auzit un
"mulţumesc" apăsat. Eu am înţeles din "mulţumesc-ul"
ăsta al lor că nu prea am reuşit şi, de ruşine, nici c-am
mai trecut pe la teatru vreme de vreo două săptămâni,
când m-am prezentat la casierie pentru a-mi ridica
puţinii bani câştigaţi din figuraţie. Nu mică mi-a fost
bucuria când am văzut că toată lumea mă întreabă:
" Unde ai fost? Te aşteptăm, nu ştii că ai reuşit la con
curs?" Vă daţi seama că din acea zi situaţia mea s-a

A

este acela care, cândva, pe când mai
era încă viu, a avut ghinionul să facă
un spectacol bun şi acum este silit de
viaţa culturală şi de extazul general
să-I refacă la infinit. Nu contează
trupa sau contextul, ci numai reţeta,
devizul şi tam-tam-ul. Dacă nu există,
regizorul-vedetă trebuie inventat
rapid, creat şi menţinut, fie având ca
pretext momentul zero al unui spec
tacol-bombă, de obicei bun, fie - de

schimbat complet şi aş zice că debutul propriu-zis s-a
petrecut imediat după aceea, când, într-o seară în care
urma să se joace Coana Chiriţa, m-am trezit chemat pe
scenă. Acolo se afla distribuţia în păr, cu Calboreanu, cu
Sonia Cluceru, cu Emil Botta. . . Am fost întrebat dacă
am curajul să intru în rolul Guliţă, pentru că interpretul
nu venise la spectacol. Am acceptat cu inconştienţa
tinereţii. Pentru actul meu de "curaj" am fost premiat,
iar rolul mi-a revenit definitiv. Din acea clipă, toţi regi
zorii au pus ochii pe mine şi, în decurs de trei stagiuni,
am jucat, la Naţional, 74 de roluri.

spitalul de nebuni, se vinde şi mai
bine. Un regizor-vedetă generează
interminabile discuţii, mese rotunde,
bufete şi banchete, de pe urma
cărora trăiesc şi mai ales simt că
există şi cei care sunt de partea lui,
dar şi cei care sunt contra. Regizorul
vedetă trebuie să existe pentru că în
jurul lui se poate declanşa imensa
afacere a teatrului turistic şi de agre
ment. Dar cel mai mult au de câştigat

https://biblioteca-digitala.ro

Juri, iar cel mai important lucru este
că nu riscă nimic, sunt scutiţi de orice
responsabilitate. Adeseori, după ce
vedeta pleacă şi cele maximum zece
reprezentaţii s-au epuizat, rămâne în
urmă o trupă obosită şi o vistierie
goală. Directorii de teatru trebuie să
fie capabili să înţeleagă că un tânăr
creator (actor, regizor sau scenograf)
trebuie urmărit cu dragoste şi
încredere, într-un plan repertorial
9
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coerent, creat după necesităţile
organice ale trupei. în teatrul româ
nesc nu există o logică şi o disciplină
a angajării într-o instituţie după cri
terii valorice, şi nu de conjunctură.
Nu ştiu câţi directori pricep că teatrul
pe care îl conduc nu este proprietate
personală şi că ei se află în slujba
colectivului, si nu invers. Ce minunat
"
va fi când la concursul de director se
va introduce examenul de dans şi
bune maniere! Poate că atunci vor
înţelege domniile lor cât de benefic
este comportamentul coerent şi că
un teatru se conduce nu după pofte
personale şi nici cu celularul, cum
face domnul Călinescu si e foarte
mândru de asta, ci după u n concept
artistic, în primul rând. Ce bine ar fi ca
în primării, în fruntea direcţiilor care
se ocupă de teatre, să nu fie cocoţaţi
tot felul de golani politici care nu au
nici o legătură cu meseria noastră!
Din adâncul acestei magme se aude
acum şi vocea celor care, în dispe
rarea irosirii, încep să facă ceva. Să se
mişte. Proiecte individuale iniţiate de
tineri actori şi regizori. Acum aş
putea să vă dau o listă cu spectacole
deosebit de interesante care au avut
loc la Teatrul Act: spectacolul lui Alice
Barb, cel al lui Vasile Nedelcu, un
spectacol excepţional, cu un actor
senzaţional al unui teatru îngropat şi
mort de mult, Teatrul Evreiesc de
Stat, realizat din iniţiativă proprie: Un
bărbat şi mai multe femei, specta
colele Companiei 777, căreia i s-a

G)
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trimis garda financiară pe cap, O
noapte furtunoasă la Comedie şi, nu
în ultimul rând, debutul lui Sorin
Misiriantu la Teatrul de Comedie. Să
nu uităm spectacolele de la Green
Hours, care sunt ultimul strigăt de
disperare al unor oameni care, decât
să joace acasă singuri sau cu părinţii,
preferă să joace într-o crâşmă. Acesta
zic eu că este adevăratul debut.
Trebuie să mai vorbim şi despre
dansatori, care şi-au făcut singuri,
prin muncă personală, un teatru care
se cheamă MAD. Acolo ei au muncit,
au raşchetat, iar răsplata pentru
iniţiatoarea acestui proiect, Varvara
Ştefănescu, care a fost şi asistentă la
noi în scoală, este că a fost dată afară
de către profesoara ei, pentru sim
plul motiv că aceea credea că ea tre
buie să fie directoarea acestui
proiect, la care nu a făcut nimic.
Poate că breasla criticilor ar trebui să
se aplece cu mai multă atenţie
asupra acestor evenimente minore şi
mai puţin asupra spectacolelor
eveniment.
Corneliu Dumitriu: O corectură în
ceea ce o priveşte pe Varvara Şte
fănescu: singură a hotărît să plece,
deci, în cazul în care va renunta
" la
şcoală, va fi o decizie unilaterală.

Cererea şi oferta
Marius Florea-Vizante: Societatea
este bună sau rea şi noi trebuie să
încercăm, pe de o parte, s-o mo-
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delăm, dacă se poate, din şcoală, sau
s-o acceptăm aşa cum este şi să
încercăm să-i oferim produse capa
bile să răspundă cererii. Actorul este
moral răspunzător pentru păstrarea
datelor pe care le are şi este dator
fată de talentul său.
M i uian Popescu: Îmi amintesc un
moment extraordinar, jucat de
grupul "Vouă", cu "micii mici..." Acolo
se prezenta efortul depus de un grup
de oameni pentru a nu face nimic. Ce
vreau să spun cu asta? Sigur că
chestiunea debutului are de-a face
cu şcoala, pentru că ea îi pregăteşte
pe debutanţi. Dar pentru ce? în cazul
studentului-regizor, pentru ca să
debuteze în teatru, nu? Debutul este
nu doar un început, ci şi finalul unui
proces care începe, practic, cu exa
menul de admitere. Şi aud un lucru
inacceptabil: unii dintre studenţii de
la Regie prind culoare favorabile, iar
alţii nu. Alexa Visarion a intervenit
pentru studenţii săi, dar a făcut acest
lucru pentru toată clasa. Asta mi se
pare condiţia onestă a unui profesor:
să le ofere tuturor sanse egale de
debut. în moment ul în care unul
debutează mai confortabil decât
altul, ceva este în neregulă. La
"Casandra" nu pot lucra toţi, şi "Ca
sandra" este un criteriu al inechitătii.
Debutează acolo numai câţiva dintre
regizori sau o anumită clasă de acto
rie, care îşi pune în valoare profesorul
de actorie ca regizor. Nu este accep
tabil ca imaginea legată de examenul

clasei de actorie să fie de fapt imagi
nea de regizor a profesorului. Relaţia
dintre catedrele de Regie teatru şi
Arta actorului nu este bine pusă la
punct si din cauza asta suferă foarte
mult ş i debutanţii. În anul al III-lea
studenţii încep să-şi creeze relaţiile
pentru spectacolul din teatrul profe
sionist din anul al IV-lea. Iar când
intră în legătură cu instituţia teatrală,
li se pune stigmatul de debutant pe
frunte, în sensul că de cele mai multe
ori sunt desconsideraţi, sunt obligaţi
să încheie contracte contrare legii,
sunt obligaţi să accepte condiţii de
cele mai multe ori dezavantajoase, în
ideea că sunt abia la început.
Corneliu Dumitriu: Să ştiţi că anul
acesta s-au schimbat nişte lucruri, am
inaugurat la "Casandra" a doua sală.
Suntem, deci, în situaţia de a oferi
posibilitatea ca şapte din cei unspre
zece absolvenţi de la Regie să lucreze
la "Casandra". Dacă directorii de

teatru ar cumpăra câte un spectacol,
ar face si ei o economie: într-un
teatru profesionist, un spectacol
modest costă 200-300 de milioane,
pe când noi îl vindem cu 20-25 de
milioane. Este un preţ simbolic. Dacă
s-ar fi cumpărat Noaptea asasinilor,
de exemplu, lăudat de critica bu
cureşteană, noi am fi avut posibili
tatea de a ne mai echilibra bugetul şi
de· a finanţa noi producţii. Dar nu am
găsit pe nimeni interesat de această
ofertă a noastră. Secţia de Teatro
logie şi-a făcut datoria, a trimis faxuri,
comunicate de presă, dar ele nu au
avut ecou.
Ludmila Szekely Anton: Noţiunea de
compromis nu trebuie neapărat bla
mată; orice negociere se bazează pe
compromis. Raportul dintre cerere şi
ofertă presupune o negociere, un
mecanism flexibil şi apt de a se regla.
Compromisul este rezultatul unor
cedări de ambele părţi. Din punctul

nostru de vedere, el nu trebuie să fie
nici de natură morală, nici de natură
artistică. Intervine din nou gustul
fiecăruia, opţiunile lui, destinul lui.
Şcoala poate forma caractere, dar nu
pe deplin şi, în orice caz, nu poate
controla dezvoltarea lor. Revenind la
problema "Casandrei", vreau să spun
că nu contează statutul ei sau mi
lioanele pe care le va obţine, dacă
sălile sunt goale! Publicul tânăr nu
vine la "Casandra". E important să
vină directorii de teatru, dar toate
spectacolele noastre, şi cele exce
lente, şi cele medii, parţial intere
sante, şi cele cu actori extraordinari,
se joacă fără public. Nu funcţionează
contactul cu generaţia tânără de
spectatori.
Corneliu Oumitriu: Aveţi dreptate, în
general, dar avem şi o experienţă
pozitivă. Academia de Studii Eco
nomice din Bucureşti a cumpărat
bilete în valoare de 42 de milioane de

Sanda Toma:
u ştiu dacă e vorba despre data primei apariţii în
public sau despre momentul în care incepe
lumea să te cunoască... Eram în anul al III-lea, Vlad
Mugur punea la Teatrul Armatei Nunta lui Figaro şi avea
nevoie de figuraţie. A luat toată clasa acolo, eu aveam
un rolişor- Fanchette-, pe care însă nu am apucat să-I
joc. Am repetat, mi se părea un lucru superb, călcam
pentru prima dată pe o scenă de teatru, ştiam că va fi
public în sală, fremătam de bucurie şi de nerăbdare, dar
atunci a intervenit ministerul: studentii nu au voie să
joace. În momentul în care nu am mai j ucat, am suferit şi
am plâns în asemenea hal... Aveam senzaţia că mi s-a
distrus toată munca, tot viitorul, toată cariera şi că nu voi
mai sui niciodată pe o scenă de teatru adevărată. A fost
drama vieţii mele. TI pot considera pe acesta debut? Nu
ştiu. Apoi am avut mare succes la publicul plătitor cu
Bărbierul din Sevilla, care a fost spectacolul de final al
promoţiei noastre din '56. Îmi aduc aminte că era
Theâtre de !'Atelier la Bucureşti. Actorii francezi au văzut
spectacolul şi au rămas topiţi după noi, care jucam în
rochiţe de stambă... Acesta cred că a fost, de fapt, debu
tul meu, pentru că atunci a avut loc prima întâlnire reală
cu publicul. Apoi, Vlad Mugur nu ne-a lăsat să ne dis
persăm, cum.ar fi vrut ministerul, şi-a făcut un grup, şi-a
dat demisia de la Teatrul Armatei şi a plecat cu noi.
"ABC"-ul îl învăţasem în Institut, dar adevărata meserie
am învăţat-o la Craiova. Era obligatorie plecarea în
provincie pentru minimum doi ani, după care, dacă erai
bun şi aveai şansă, ajungeai în Bucureşti.
Acolo am jucat într-un teatru, cu stat de plată, cu leafă
care ne ajungea doar pentru o săptămână, dar nouă nu
ne păsa. Răbdam de frig, furam cărbuni de la teatru, nu
ni s-au dat casele promise, am stat într-o clădire care
trebuia să devină hotel şi care se construia, de fapt,
peste noi, dar noi eram fericiţi. lnconştienţa tinereţii.
Perioada debutului şi a Craiovei a fost pentru mine o
imensă bucurie.

N

Cred, însă, că la fiecare spectacol trebuie să fii la fel de
serios ca în momentul debutului, deoarece, chiar dacă
tu eşti la spectacolul numărul... x, pentru cel din sală
este premieră. Spectatorul îl vede pentru prima oară. Iar
tu, ca actor, trebuie să îl onorezi. Să joci la fel de bine.
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rotundă
lei la "Casandra" şi studenţii de la ASE
vin la spectacole.

Un tun, două tunuri...
Valeriu Moisescu: După "Casandra",

când studentul regizor sau actor

Marian Popescu: Dar asta se va
întâmpla oricum. El lucrează cu
colegii lui pe perioada )ogodnei",
dar oricum, la un moment dat, se va
"căsători". Şcoala trebuie să-I
pregătească să dea piept cu ceilalţi.
Theodora Herghelegiu: La discuţia

tun!" Eu i-am spus: " Păi am debutat o
dată cu un tun, la Act". Mi-a replicat:
"Da, dar Act-ul nu contează, pentru
că este un teatru mic, trebuie .să
debutezi cu un tun într-un teatru
mare". " Unde să mă duc, la Naţional
pe scena mare? " " Nu, te duci în
provincie, dai două-trei tunuri de
debut în teatrele de acolo şi apoi mai
discutăm dacă ai matale loc în teatrul
din Bucureşti."
Valeriu Moisescu: Unul dintre foştii
mei studenţi, Claudiu Goga, a debu
tat la teatrul din Braşov, datorită lui
Mircea Cornisteanu, care a chemat
'
acolo tineri studenti. Sansa a fost si a
teatrului, şi a regizonÎiui care a venit
apoi cu turnee în Bucureşti; specta
colele lui au fost văzute şi a fost no
minalizat la titlul de cel mai bun regi
zor al anului la premiile UNITER.
Ion Mircioagă: Am ajuns la ceea ce
spunea Şerban Puiu: debutul intră
într-o competiţie total nedreaptă cu
instituţia spectacolului-eveniment.
Theodora ne-a reamintit acum acest
lucru prin ceea ce ne-a povestit. Se
aşteaptă de la ea "evenimente".
Theodora Herghelegiu: Dar eveni
mentele din teatrul independent nu
sunt recunoscute, ele nu există, sunt
un fel de paria, împinse undeva la
margine. La a cui margine, a socie
tăţii culturale, sau a cui?
Ion Mircioagă: Să revenim la po
vestea cu spectacolul-eveniment.
Prin " eveniment" se înţelege un
buget mare, care oricum nu se
acordă unui debutant.

Mai mulţi,
dar nu mai buni
Vlad Zamfirescu: Mai este un aspect.

părăseşte instituţia de învăţământ şi
intră într-un teatru, el se loveşte de
cu totul alte probleme. Acesta este
motivul pentru care noi am decis să
se facă cinci ani la Hegie. Pentru că
am diferenţiat debutul la "Casandra"
de debutul într-un teatru.
Marius Florea-vizante: Dar de ce se
loveşte de cu totul alte probleme?
Şcoala ce face, pregăteşte aşa... o
idee, sau un actor real, un regizor
real?
Valeriu Moisescu: Una este să lucrezi
cu colegii tăi, cu prietenii, o familie
care a evoluat solidar timp de patru
ani, şi alta este să te trezeşti la teatrul
din Cluj sau din laşi, într-un colectiv
în care lucrurile se modelează altfel.

�
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de acum eu am să contribui anecdo
tic: am debutat în 1 998, la Arad. Nu a
auzit nimeni de acel spectacol, pen
tru că teatrul era foarte departe.
După acest debut la sute de kilometri
de Bucureşti, am mai debutat de vreo
cinci ori în Bucureşti, prin diverse câr
ciumi, localuri şi culoare, la Green
Hours, la Muzeul Literaturii, si am
ajuns într-un final la Teatrul Act, pe
Calea Victoriei, unde am făcut câteva
spectacole. Din dorinţa de a încerca
spectacole şi pe scena italiană, greu
de găsit în spaţiul alternativ, am
abordat un director de teatru de stat,
căruia i-am propus un proiect, două,
trei. Replica dumnealui a fost urmă
toarea: "Trebuie să debutezi cu un
https://biblioteca-digitala.ro

Se dă exemplul pozitiv al domnului
Alexa Visarion, care s-a îngrijit de fiecare
dintre cei şase studenţi ai săi. Dar ce te
faci că acum sunt cincisprezece, iar la
Actorie, treizeci pe an?
Valeriu Moisescu: Mărirea numărului
de studenţi ridică, într-adevăr, pro
bleme, şi asta tot din cauza defici
telor economice, care duc la admite
rea de studenţi care plătesc etc.
Aceste constrângeri economice de
reglează foarte mult activitatea şcolii.
Magdalena Boia ngiu: Vreau să
reabilitez un termen şi să compromit
un altul. Vreau să reabilitez termenul
de compromis, condiţie indispen
sabilă a vieţii; este falsă imaginea că
din universitate ies oameni intransi
genţi şi devotaţi marilor valori ale
artei, care întâlnesc cetăţeni graşi şi
devotati' banului. Eu nu recunosc rea
litatea teatrului văzut de mine în

imaginea creată de Şerban Puiu.
Vreau să compromit termenul de
eveniment. Nu înţeleg despre ce
evenimente vorbiţi. Dacă eveniment
înseamnă un spectacol în care se
investesc mulţi bani, e vorba de o
afacere; dacă eveniment înseamnă
un succes, nu este vorba în mod
automat şi obligatoriu de mulţi bani.
Voi repudiaţi compromisurile şi, tot
odată, mi se spune că aici, în acest
spaţiu atât de pur, sunt primiţi stu
denţi nu pentru că au talent, ci pentru
că au bani. Nu găsesc că asta ar fi o
culpă, aşa este viaţa la care trebuie să
ne adaptăm, dar mi se pare esenţial
răspunsul la întrebarea lui Vizante: se
produce în Institut acel tip de profe
sionist de care are nevoie publicul
românesc la ora de faţă? Bun, rău,
needucat sau cum este el, acel public
plăteşte. Se produc actori care ştiu să
cânte, să vorbească, să se mişte şi să
discute cu un partener pe scenă?
Erwin Simselson: Sunt încă student
şi vreau şi eu să mi se explice ce
înseamnă spectacol-eveniment. Nu
înţeleg de ce spectacolul-eveniment

este strict legat de teatrul instituţio
nalizat. Nu este deloc asa. Iar în insti
tuţii bugetul este investit în nume cu
acoperire: un student din anul al
V-lea a vrut să meargă la Piatra
Neamţ să pună un spectacol. 1 s-a
spus că nu sunt bani pentru că anul
acesta vine Andrei Şerban. Vine
Andrei Şerban şi nimeni nu mai are
loc. Asta ţine de o proastă adminis
.traţie, după părerea mea.
Vasile Nedelcu: Să te ferească
Dumnezeu să ţi se acorde şansa să
debutezi la Naţional, să ai un buget
de 200 de milioane şi să te faci de
rahat!
Valeriu Moisescu: A debuta în Bu
cureşti pe un text nesemnificativ,
cum s-a întâmplat cu Şerban Puiu la
Teatrul National, este mai rău decât a
nu debuta în Bucureşti şi a lucra în
provincie.
Marius Florea-Vizante: Eu întreb
obsesiv: ştie studentul actor să refuze
sau să scoată ceva la lumină dintr-un
text neofertant, transformând totul
într-un avantaj pentru el?
Lud m i la Patlanjog lu: Eu cred că

nimeni nu poate să dea altuia talent,
inspiraţie; nici profesorul, nici direc
torii de teatru, nici criticii. Nimeni nu
poate să determine evoluţia unor
destine artistice. Ce ne arată reuşita
unor tineri colegi: Claudiu Goga, Felix
Alexa, teatrologii angajaţi la reviste
de specialitate sau în instituţii impor
tante? Ne arată că ei au meditat la
propria lor condiţie şi nu s-au lăsat
furaţi de jocuri de culise. Lupta o dă
fiecare cu sine. Eu cred că, până la
urmă, talentul, valoarea se afirmă.
Această lume, cu toată presiunea
socialului, are nevoie de voi, de
creaţiile voastre. Când nu primeşte
întotdeauna ce are nevoie, hiba este
şi în voi. Tn artă nu există egalitate.
Uneori drumul, e mai greu, aveţi
senzaţia că sunteţi marginalizaţi. Să
nu credeţi că aceia care sunt acum în
top - Tompa, Măniuţiu, Darie - au
mers numai pe covorul roşu. Goga,
Massaci au fost remarcati aici, în
şcoală, la " Uşile deschise'; şi "Gala
absolventilor". Vlad Massaci a fo.st
premiat la " Uşi deschise" şi a fost invi
tat la Teatrul "Bulandra" de Victor

Ho ra t' i u Mălăele:
a absolvirea facultăţii nu se putea rămâne în
Bucureşti. Aşa că, având medie mare, am pornit
spre Piatra Neamţ, Teatrul Tineretului fiind unul
dintre cele mai bune din ţară.
Acolo s-au făcut nişte spectacole care au însemnat ceva
pentru generaţia mea şi în special pentru mine, dacă e
să mă refer la Slugă la doi stăpâni sau la Tinereţe fără
bătrâneţe Am debutat alături de Rozina Cambos, de
Gheorghe Dănilă şi de Cătălina Popescu (cea din urmă,
astăzi, o vajnică nemţoaică).
Pe vremea aceea, faptul că eram mai puţini absolvenţi
constituia un avantaj, pentru că exista o structură, în
care, din păcate, locuim şi acum. Doar că atunci
funcţiona. Acum, generaţiile mai tinere ar trebui să fie
preocupate de viitorul lor, mai ales că sunt foarte mulţi
absolvenţi care bat la uşile teatrelor. Ar fi bine să
înţeleagă că nu au nici o şansă câtă vreme există aceleaşi
tipuri de angajament ca acum câteva zeci de ani, pe
aceeaşi idee de "vieţaşi" ai teatrului. Dacă tinerimea vrea
cu adevărat să pătrundă în teatru, va trebui să forţeze
mai întâi organele abilitate să ghilotineze vechiul sis
tem, impunând altul, în care să aibă mai multe şanse de
izbândă. Altfel, toţi aceşti tineri vor aparţine unui teatru
mort şi cu perspectiva unor spectacole din ce în ce mai
proaste. Nu mai e vorba de anul1975, când debutam eu
la Piatra Neamţ şi când, în toată ţara, nu erau mai mult
de două mii de actori, ci suntem în anul de graţie 2001,
când sunt, poate, 40 000 de actori români - asta întâm
plându-se, evident, şi din cauza unei ciupercării de şcoli
de teatru, unele bune, altele proaste. Nenorocirea face
că unele sunt într-adevăr proaste, dar fericirea e că
absolvenţii, chiar şi ai unor astfel de şcoli, pot fi talentaţi

L
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şi animaţi de gânduri bune. E nevoie de crearea unui
culoar pentru astfel de oameni.
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Rebengiuc (care era rector, pe atunci)
dar a acceptat să monteze o piesă
care nu-i spunea nimic. A fost un
eşec. Vlad a fost, după asta, pe punctul
de a daca. L-a luat apoi Dan Vasiliu la
Teatrul de Comedie, unde a montat
spectacolul Trei femei înalte, încu
nunat cu Premiul criticii pentru
debut. Au urmat întâlnirile de la
Piatra Neamţ şi laşi şi, încet, şi-a

�
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""8 Contează strategia, felul cum ne
� administrăm calităţile şi defectele.
11 Marina Constantinescu: Aceste " Uşi
3 deschise" sunt pentru noi, cei din
o afară, o sansă de a vedea ce se întâm
.E plă aici: Nu ne opreşte nimeni să
venim mai des, dacă într-adevăr
dorim să ştim ce se petrece în
Universitate. Putem cere acceptul
profesorilor sau al studenţilor ca să
vedem niste examene, mai reusite
sau mai p u ţin izbutite. Eu cred c�, la
un moment dat, orice artist trece
printr-o criză, dar criza este una şi
lamentaţia permanentă este altceva.
Tineri regizori foarte buni se lamen
tează, deşi ştiu bine care le este va
loarea, când au avut şansă şi când nu,
ce înseamnă un moment împlinit, pe
care l-ai putut specula, sau unul pe
care l-ai ratat. Domnul Moisescu
spunea că debut este de fapt fiecare
act artistic născut de tine. Theo
Herghelegiu spune acelaşi lucru, dar
- în mod paradoxal -, deşi a debutat
de multe ori, mai mult sau mai puţin
revenit. Un alt exemplu este Nona alternativ, şi acum este un "nume", i
Ciobanu. Cu o "firmă" excepţională se spune acelaşi lucru: e nevoie să
din facultate si ea, a clacat la Teatrul mai debutezi încă de cinci ori pentru
"
" Bulandra . Ă urmat un spectacol ca să poţi veni să debutezi în sfârşit la
reuşit şi apoi două semieşecuri la teatrul nostru, unde vei fi un debu
Teatrul Mic. Acum lucrează în miş tant adevărat. După '90 şcoala de
carea alternativă. Nu se pot da reţete. teatru şi-a deschis atât de tare uşile,
si al absol
Trebuie să vă eliberaţi de povara încât numărul studentilor
'
socialului şi de obsesia găştilor, a venţilor a crescut în mod aproape
reuşitei prin jocurile de culise. aberant. Alarmant, oricum, pentru că,

https://biblioteca-digitala.ro

dacă punem la socoteală şi şcolile
particulare de teatru, uşile nu sunt
doar deschise, ci date de perete. Şi
nu sunt convinsă că, în aceste
condiţii, se mai păstrează acel spaţiu
intim, de comunicare. Cum se pot
adapta profesorii la acest număr
foarte mare de studenţi? Cum te poţi
ocupa de ei, cum să urmăreşti des
tinele lor în mod real şi profund, când
numărul e mult prea mare, când
fiecare student este o personalitate,
are datele lui, inertia lui, inhibitia
. lui,
caracterul lui, forta lui, motivatia lui?
Sunt foarte multe lucruri de discutat.
Ca, de exemplu: cât de corect ne dis
tribuim entuziasmul fată
, de unii si
precauţia faţă de alţii? Sigur că, în
cele din urmă, asta ţine şi de criteriile
fiecăruia, de toleranţă sau de intole
ranţă.
Elisabeta Munteanu: Conditia unui
absolvent şi a unui debutan t astăzi
este foarte grea. Cu mult mai grea
decât era înainte. Ştim cu toţii că
atunci se asigura repartiţie. Nu ştiu
dacă era bine, dar cert este că astăzi
conditiile
de afirmare si debut sunt
'
'
grele. Îmi amintesc de o masă
rotundă organizată de revista "Tea
trul" cu absolvenţii promoţiei '64 Caramitru, Mihuţ, Ogăşanu - şi

retrăiesc cu emoţie aceleaşi întrebări
pe care şi le puneau cu ani în urmă
aceşti mari actori de astăzi despre ce
trebuie făcut ca ei să se afirme plenar.

Sunt întrebări care frâmântă ge
neraţii după generaţii. Fără a fi pe
simistă, spun că doar forţa, capaci
tatea de a lupta a fiecăruia contează.

D u p ă teo rie,
p ra ct i ca
upă colocviu, cineva ne-a invi
tat la un examen de Regie,
anul li.
Se presupune că, în anul 11, studentul
de-abia bâjbâie în alfabetul meseriei.
Dar studentul are încă în ochi si în
trup fiorul adolescenţei şi a-i refuza
invitaţia nu e doar nepoliticos, ci şi
dizgraţios. Intrarea în camera care
ţine loc de sală de examen e străjuită
de colegi: ei aşteaptă ca oaspeţii,
după ce s-au ghiftuit la bufetul de la
subsol, să vină şi să ocupe locurile
cele mai bune. Lângă noi e aşezat un
băiat, le explică unora de ce s-au
plasat prost, le arată altora unde să
stea, nimeni nu-l contrazice şi el nu
ridică tonul. O fi un teatrolog, dintre
organizatori.
Sala se umple până la refuz. Lângă
mine, un aparat de proiectie pentru
diapozitive. În spatele lui, o doamnă
tăcută. În faţa noastră, nişte paravane,
un scaun, un fotoliu. Se stinge "sala",
se aprinde "scena".
Băiatul, falsul teatrolog care dirija

D

spectatorii, se scoală în picioare şi
începe să vorbească. Un prieten al lui
a cumpărat un tablou, a dat o mul
ţime de bani şi, după el, acea "operă
de artă" nu merita banii. Imagini pe
panouri, cu şi fără legătură, luminile
îşi schimbă culoarea, apare prietenul
şi ne explică de ce este important
pentru el tabloul şi de ce îl enervează
că prietenul lui nu înţelege. Flecăreala
devine discuţie, discuţia - conflict,
ceea ce nu se spune e mai important
decât ceea ce se aude, apare un al
treilea, vrea să descurce, mai mult
încurcă, bărbaţii aceştia fac un efort
vizibil de a fi sinceri cu ei şi cu ceilalţi
şi de a-şi păstra prietenia, în ciuda sau
datorită sincerităţii.
Ceea ce a început prin a fi un simplu
exerciţiu de tras cu urechea a devenit
spectacol, teatru, prin apariţia itine
rariului vizibil de la cuvânt la senti
ment, prin neputinţa sentimentului
de a condiţiona şi transforma gândi
rea (şi invers), prin misterul care
răzbate din tot ceea ce se vede. Şi, pe

măsură ce acesti trei băieti se
adâncesc în disc utarea relaţiei d intre
ei - şi e evident că discuţia fragili
zează relaţia -, miza se ridică şi teatrul
începe să arate ceea ce cuvintele nu
pot spune, să implice în gest, în
mişcare, în tăcere strădania profundă
de a despărţi minciuna de adevăr: în
artă, ca şi în viaţă, e imposibil.
Am simţit cum în albul tabloului
despre care se tot vorbeşte s-au topit
toate culorile lumii şi, pentru acest
mic miracol, pe care nu ştiu nici să-I
povestesc, nici să-I analizez, le rămân
recunoscătoare studenţilor care I-au
produs acum, la începutul vieţii lor de
profesionişti. Ei se numesc: Alexandra
Badea (regizoare), Adrian Anghel,
Răzvan Oprea, Cătălin Paraschiv. În
spatele lor, profesorii: Valeriu Moi
sescu- (prof. univ.), Nicolae Mandea
(lector univ.). Piesa Yasminei Reza
Artă a găsit în ei artiştii de care avea
nevoie.
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jumătate de zi
la Teatrul National
�

şezarea lui Dinu Săraru în frun
tea celui mai important teatru
din tară a stârnit întrebări de
felul: va (mai) fi în stare Dinu Săraru să
confere Teatrului Naţional aura cu care
încununase Teatrul Mic în urmă cu
mulţi ani? poate el să conducă la fel de
eficient un teatru de anver�ura celui
Naţional? va face schimbări? In dorinţa
de a găsi răspuns acestor interogaţii,
am făcut un tur al teatrului exact la o
lună de la prima conferinţă de presă a
noului director, pe 1 4 martie.

A

Schimbare
spectaculoasă
normalitate
La ora 9,30 fix am păşit în biroul secre
tarului literar Liviu Dorneanu, care mi-a
spus: .,Sunt repetiţii la toate cele trei săli.

Poţi merge liniştită unde doreşti, iar
dacă Întâmpini rezistenţă, spune că ai
vorbit cu mine". Am coborît. O forfotă

ciudată anima culoarele. Teatrul
căpătase aerul unei uzine. La Amfitea
tru urma să înceapă repetiţia la Jocul
dragostei �i al întâmplării, în regia lui
Felix Alexa. Actorii erau adunaţi în ju
rul regizorului. M-am prezentat, le-am
explicat motivul prezenţei mele acolo,
i-am rugat să-mi răspundă la câteva
întrebări. Prima pe care le-am pus-o a
fost:
Aţi simţit, în această lună, o schimbare
spectaculoasă?
Felix Alexa: Spectaculoasă, nu. insă mici

modificări, care ne-au ajutat pe toţi să
devenim mai eficienţi, s-au produs. Aş
vrea să mă refer, În primul rând, la suflul
accelerat al Întregului teatru. Pe mine
mă stimulează, de altfel, până şi faptul
că acum covoarele de scenă sunt mai
curate şi bine Întinse, că În culise nu mai
este gălăgie. la uite, pompierul ţine
morţiş să stea În sală, nu-l pot convinge
să plece; Îmi spune că .,aşa e ordinul". Au
trecut zece ani de când am Început să
lucrez aici şi abia acum aflu că există şi
că trebuie să ..vegheze"spre a nu lua foc
ceva. Ideea spectacolului la care lucrez
este mai veche, dar a fost preluată de
Dinu Săraru. Asta m-a bucurat, mai ales
că ştiu cât de puţini directori au
Încredere În proiectele predecesorilor.
Liviu Lucaci: Într-o ţară În care lucrurile
sunt cum sunt, o schimbare spectacu-

m
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loasă ar putea fi tocmai faptul că În
acest teatru, acum, totul se petrece nor
mal. Scena este proaspăt vopsită şi
luceşte de curăţenie. Oamenii nu mai
Întârzie. Spectacolele Încep, seara, la ora
anunţată.

Când e vorba de teatru, este disciplina
un act dictatorial sau unul directorial,
adică necesar?
Felix Alexa: Nu sunt un fan al măsurilor
disciplinare, totuşi unele erau necesare.
În definitiv, teatrul poate fi o instituţie
democratică numai câtă vreme funcţio
nează riguros.
Liviu Lucaci: Pentru bunul mers al insti
tuţiei sunt necesare unele măsuri orga
nizatorice. Altfel, ar fi haos.

Părăsesc Sala Amfiteatru cu sentimen
tul că acolo se întâmplă ceva: există o
stare de normalitate, care îmi dă şi mie
senzaţia de bine. Mă opresc în dreptul
unei magazii. Aş vrea să-i întreb câte
ceva şi pe muncitori. Din magazie toc
mai iese un domn slab, cu barbă. Mă
prezint. Alerg după el pe culoar: Vreţi
să-mi vorbiţi despre ceea ce se întâm
plă acum în teatru? Îmi răspunde
burzuluit: Ce, nu scrie la avizier? Da,
dar vreau să aflu părerea dumnea
voastră. Am treabă. Iar eu am timp să
astept. Dispare. Pătrund într-o cabină
d l n care se aud voci. Întrebare. O
doamnă în halat alb îmi spune, cu
accent rusesc: Păi, trebuie să staţi de

vorbă cu cineva mai important decât
mine, cu un regizor, cu actori, uite, cu
doamna Tania Popa, aici de faţă. Eu
sunt o simplă costumieră. O să vorbesc

şi cu doamna Tania Popa, dar aş vrea
să aud şi de la dumneavoastră: s-a
schimbat ceva de când a venit la con
ducere Dinu Săraru? Ceva, ceva tot s-a

schimbat. Uite, nu mai pătrunde cine
vrei şi cine nu vrei În teatru. Se fac
bonuri la poartă. Pe urmă, e curăţenie
peste tot. . . şi punctualitate.
Tania Popa: Să vă vorbesc eu despre
doamna Ana, această simplă costumi
eră. Vine aici când nici cocoşul nu s-a
trezit. Face curat, chiar dacă altcineva a
mai făcut Înainte. Are mereu cârpa În
mână. Totul luceşte de curăţenie, iar
costumele sunt periate şi aşezate frumos
l9 locul lor. De asta se bucură că acum e
curat În tot teatrul.

Mai sunt si alte schimbări vizibile?

Mă fascinează .,regruparea" de la etajul
https://biblioteca-digitala.ro

doi, care s-a amenajat la câteva zile
după venirea lui Dinu Săraru. E altceva
să stai comod Într-un fotoliu curat
Înainte de a intra În scenă. Sau să ai
unde să te Întâlneşti cu un jurnalist pen
tru un interviu. Mie, cel puţin, un loc
curat şi frumos mobilat Îmi ridică
moralul. Pe urmă, nu ştiu dacă de frică
sau nu, dar observ că lumea e mai
serioasă, mai preocupată, mai respon
sabilă. Şi mai există o iniţiativă extraor
dinară: programarea cursurilor de vor
bire şi de mişcare pentru actorii sub 40
de ani. Tn fiecare marţi şi vineri la 9 fix. Pe
urmă, se repetă la toate sălile. Asta ne
dă sentimentul că suntem utili, chiar
dacă obosim repetând În două-trei
spectacole În aceeaşiperioadă. De altfel,
priviţi pe holuri, mai vedeţi oameni
�tând de vorbă sau hoinărind pliCtisiţi?

In cabină mai intră o doamnă. Se
prezintă: Mihălcescu Fionia, intendent.
Prinde din zbor despre ce este vorba:

Da, da, lumea e acum mai activă, asta şi
datorită ambianţei plăcute În care
lucrează; s-au afişat peste tot fotografii
ale actorilor, s-a făcut regruparea de la
.,doi'� unde s-au pus şi oglinzi. . . Se vrea
ca teatrul nostru să arate precum
Comedia Franceză.

Vă afectează în vreun fel măsurile dis
ciplinare?

Sunt necesare, mai ales că aici
funcţionează mai multe instituţii: TNB
cu cele trei săli, Opereta, Oficiul de
expoziţii.

Ce părere aveţi despre restructurările
care, se aude, bat la u�ă?

Am primit asigurarea că, deocamdată,
sunt excluse reducerile de personal. De
altfel, sperăm să se conştientizeze faptul
că a avea un bun tehnician, un bun
maestru de lumini, chiar şi un bun panto
far, nu-i de colo. Sunt meserii diferite de
cele .,civile". Îţi trebuie timp până să-i cali

fici.

Plec spre Sala Atelier. Aici, foaierul e
schimbat. Au apărut busturile lui Iancu
Brezeanu, C.l. Nottara, Al. Davila . . .

Actriţa-dramaturg
Deschid uşa cu atenţie şi pătrund în
sală. Se repetă. Încerc să desluşesc
despre ce e vorba. Observând impli
CC!rea, de pe margine, a Olgăi Delia
Mateescu, la concurenţă cu cea a

regizorului Silviu Jicman, mă gândesc
că este vorba de o piesă scrisă de
actriţă. Stau nemi?cată preţ de câte
va clipe, apoi o "răpesc" pe autoare:
Este vorba despre un text al dum
neavoastră?
Da, Audiţie la Medeea. Piesa a fost
cuprinsă În r.epertoriu cu mult timp În
urmă, dar nu apucase să vadă luminile
rampei. M-a bucurat faptul că Dinu
Săraru a păstrat proiectul, mai ales că
erau atâtea altele, Încât cu greu se mai
puteau găsi spa,tii de repetiţie.

Staţi alături de regizor, gata să daţi o
mână de ajutor, să rescrieţi o
replică . . .

Mi se pare că aşa e normal dacă dra
maturgii sunt vii. Deşi, adesea, ei nu
sunt luaţi În seamă tocmai pentru că se
află printre noi.

Credeţi că prezenţa lui Dinu Săraru la
cârma teatrului poate fi binefăcă
toare pentru piesele autohtone?

Da, dacă e să ne luăm după declara
ţiile făcute. De altM În scurtul răstimp
de când a venit, şi-a respectat toate
promisiunile.

Cum vă împăcaţi cu măsurile discipli
nare?

Dacă nu practici profesia de actor din
pasiune, ci doar supunându-te unui
lung şir de restricţii, e mai bine să
renunţi.

Regruparea de la
etajul 2
Pornesc spre Sala Mare. Dau în sfârşit
de "regruparea de la etajul doi". Oglinzi
uriaşe; fot91ii comode, curăţenie-lună
peste tot In difuzorul de pe perete se
aude vocea lui Gelu Colceag: M-am

săturat! În asemenea condiţii, eu nu mai
repet! Nu îndrăznesc să intru în scenă.

Apare Marius Bodochi. E de acord să
stăm de vorbă. Mă conduce într-o sălită
alăturată (încăperea în care înainte se
afla bufetul), mobilată la fel de cochet
ca restul. Tmi spune: Este special pentru
astfel de ocazii. Îl întreb: Sunt schimbări
perceptibile în vremea din urmă?

Sunt chiar evidente. Şi pornesc de la
intrare, unde nu mai pătrunzi atât de
uşor, fără să te Întrebe nimeni pe cine
cauţi. Apoi, locul acesta. Şi vor mai fi şi
altele. Pe urmă, e un suflu nou În tot
teatrul. Toată lumea este punctuală. Mă
bucură În mod deosebit acest lucru, pen
tru că eu, prin structură, nu sunt obişnuit
să mtârzii. Vin la teatru pregătit să se
Întâmple ceva cu mine şi În mine. Altfel,
simt că aş veni degeaba. Şi mai sunt şi
orele de antrenament pentru actorii
tineri. Sunt binevenite, fiindcă un om cu
un corp bine antrenat are şi un moral
bun. Ştiu asta din proprie experienţă.

Gândul meu vechi s-a Întâlnit Într-un
mod fericit cu cel al lui Dinu Săraru.
Iniţiativa ii aparţine, Însă, În Întregime.
Practic, revista a apărut În două
săptămâni.

Am înţeles, de la actori, că revista a stâr
nit un deosebit interes în rândul pu
blicului.

Interesul deosebit al spectatorilor faţă de
revista noastră ne măguleşte.

E adevărat că în vremea din urmă vine
mai multă lume la teatru?

Publicul a regăsit drumul spre sălile noas
tre de spectacol şi datorită ha/oului care
există În jurul personalităţii lui Dinu
Săraru. De altfel, el ştie să facă o publici
tate nemaipomenită teatrului, să creeze
permanent un punct de interes. Tot ceea
ce se Întâmplă aici capătă importanţa
unui eveniment.

Mă întorc la Direcţie, în dorinţa de a sta

Marinela Ţepuş
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de vorbă şi cu Dinu Săraru. Aflu, însă, că
este în străinătate. Zâmbesc: prin
urmare, nu de frică se întâmplă toate
câte le-am văzut în teatru. Intru în biroul
lui Liviu Dorneanu spre a-mi lua rămas
bun, nu însă înainte de a-i pune câteva
întrebări. Se codeşte. Până la urmă îl
înduplec, "atacând" un subiect care îl
sensibilizează: Cred că v-aţi împlinit un
vis vechi o dată cu publicarea primului
număr al Gazetei Teatrului Naţional.

ndată după echinox am participat la un eveniment
foarte interesant, care s-a constituit pentru mine într-o
cascadă de premiere. E vorba despre un spectacol în
reprezentaţie oficială cu Cadavru! viu de L. N. Tolstoi la Sala
Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti. A fost primul spec
tacol sub directoratul noului manager al TNB, Dinu Săraru.
A fost pentru prima dată când am participat la o premieră
nu ca invitat al unui regizor sau actor, ci al înseşi Instituţiei
TNB. Prin grija aceluiaşi Dinu Săraru, care s-a gândit, primul,
să-i onoreze astfel pe dramaturgii români încă oarecum în
viaţă. A fost pentru prima dată după revoluţie când TNB a
editat o revistă proprie, pe care am primit-o în dar la pre
mieră. Cu trei zile înainte, pentru prima dată după 1 990, un
director al TNB s-a întâlnit oficial cu dramaturgii români şi a
admis că la TNB jucarea pieselor româneşti contemporane
trebuie să fie un punct obligatoriu şi de onoare al instituţiei.
După aceste premiere oganizatorice, am intrat în sala tic
sită şi, alături de alţi 1 1 54 de spectatori, am simţit un nou
val de premiere. Pentru prima dată s-a aplaudat, la scenă
deschisă, decorul. Cum se ridica cortina dezvăluind o nouă
locaţie, cum o parte din public izbucnea în aplauze. Pentru
prima dată, pe scena unui teatru dramatic, o actriţă a fost
ovaţionată nu pentru jocul ei, ci pentru felul cum a cântat
(Maria Buză). Pentru prima dată un actor a dus într-un sin
gur spectacol pistolul la tâmplă de 24 de ori şi a jucat cu el
lipit de cap timp de 23 de minute şi 1 8 secunde (nou

"-"

record). Pentru prima dată nu am putut privi evoluţia unei
actriţe mai mult de 4 secunde. A trebuit să-mi întorc ochii
răniţi de la spasmele ei. Cu urechile n-am avut ce face. E
însă tânără, studentă, încă mai poate renunţa.
Pentru prima dată, la final s-a strigat din sală numele regi
"
zorului. Am auzit strigându-se "Hagi , am auzit strigându-se
şi "Herlea\ acum s-a strigat, şi încă din primele rânduri,
"
"
"Colceag . ln acest context, eu aş fi strigat "Tolstoi , ceea ce
ar fi fost o nouă premieră. Mai ales dacă numitul conte ar fi
şi apărut la rampă.
Pentru prima dată am înţeles că, de-ar fi trăit în vremea
noastră, Tolstoi ar fi fost un excelent scenarist de telenovele,
cu condiţia să întâlnească trupa potrivită. Pentru prima oară
am observat că sala mare a TNB poate fi umplută ochi multe
seri la rând dacă reuşeşti să aduci pe scenă o "inimă de
"
Jigancă împreună (obligatoriu) cu muzica ei.
In fine, şi cel mai important, am văzut pentru prima oară,
deodată, două spectacole: unul de estradă, cu muzică
ţigănească prelucrată elegant de Nicu Alifantis, cântată
frumos de un cor mixt şi de solişti; unul dramatic, despre
un tip care vrea să se omoare şi Îfl final izbuteşte, lucru de
care nu m-am îndoit nici o clipă. In ce măsură aceste două
spectacole se combină într-unul singur? Dau cuvântul spe
cialiştilor. Eu, răvăşit de atâtea premiere, atât am putut să
scriu!
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E m i l i a Po pes c u :

,,Pe lângă Julia
Roberts . . . "
Sunteţi fata coregrafei Maiou Iosif.
În copilărie, mama nu v-a îndrumat
spre balet?

Nu. 1-a fost frică să nu-mi placă prea
mult si să vreau să mă fac balerină.
Într-adevăr, îmi plăcea foarte mult,
aveam poante prin casă şi încercam
să merg pe ele. Bine a făcut că nu
m-a încurajat. Munca asta cere un
sacrificiu enorm si cariera se termină
foarte repede. Tatăl meu a fost actor
la Operetă şi drumul către teatru a
fost mai firesc; mergeam cu el la
spectacole. De fapt, ei nu m-au în
dreptat spre nimic în mod special.
M-au dat la pian şi am avut de ales
între pian şi teatru; am ales să dau la
Institut.
Ce profesori aţi avut în Institut, ce
v-a dat şcoala? Cum o priviţi acum,
când aveţi deja carieră?

Am fost la clasa Olgăi Tudorache,
care îi avea ca asistenţi pe Florian
Pittiş (anul 1) şi pe Florin Zamfirescu
(anul al 11-lea). Doamna Olga ne-a
învăţat să nu minţim.
Să nu minţiţi în rol?

Nu, să nu ne minţim pe noi înşine, să
ne cunoaştem şi să nu dorim nicio-

dată să facem mai mult decât putem,
să nu încercăm să ne arătăm mai ta
lentaţi decât suntem. Prin chiar exis
tenţa ei, prin felul cum trăieşte, ne-a
învăţat că, dacă avem o idee, să ne-o
asumăm, să nu ne dăm bătuţi. Dar
ne-a spus şi că e foarte greu să faci
teatru, e o luptă foarte dură, în care
perioadele de aşteptare sunt mai
lungi decât cele de lucru şi că nu
întotdeauna rolurile mari ne aşteaptă.
La vremea aceea, când eram studenti,
'
nu înţelegeam ce vrea să spună şi
zâmbeam superior. Dar dacă dânsa a
avut perioade de aşteptare, de ce nu
le-am accepta şi noi, care suntem de
o mie de ori mai puţin dăruiţi? Cu
Florian Pittiş a fost o legătură extraor
dinară. O relaţie de tipul discipol
mentor, care a avut asupra mea o
influenţă covârşitoare. După câţiva
ani, când am terminat Institutul, mi-a
acordat o şansă rară: m-a distribuit
într-un rol principal în Câinele grădi
"
narului, la Teatrul " Bulandra , teatru
în care, apoi, am şi rămas. Am contin
uat colaborarea, în 1 990, cu Medi
taţiile Ritei, în care am jucat patru ani.
Am crescut o dată cu personajul meu,
care mi-a adus mari satisfacţii.
Spectacolul avea un impact foarte
mare asupra spectatorilor tineri, care
îşi căutau un drum, bâjbâiau sau nu
aveau curajul să-şi asume viitorul.
Aţi lucrat cu regizori importanţi. De
la cine credeţi că aţi învăţat cel mai
mult?

Am învăţat de la fiecare.

Aţi învăţat şi d iplomaţia. Totuşi,
v-aş ruga să-mi vorbiţi mai mult
despre lucrul cu Alexandru Darie.
Aţi lucrat cu el ia Trei surori, Poveste

de iarnă, Julius Caesar.
Lucrul cu Ducu a marcat trecerea
mea de la rolurile de fetiţă la cele de
femeie. Am început direct cu o
regină, în Poveste de iarnă. A fost
foarte binl'!. Colaborarea cu Ducu
este tot ce-şi poate dori un actor.
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Toţi spuneţi asta! Ce vă dă?

E normal. E atât de talentat, încât ţi se
pare că tot ce îţi cere e foarte firesc, ai
impresia că aşa trebuie să fie.
Comunică bine cu actorii?

Sigur, în meseria asta trebuie în
primul rând să comunici. Dacă ai ta
lent, dar nu poţi să comunici, te duci
acasă şi scrii, nu poţi fi regizor. Ducu
e foarte iubit de actori pentru că la
el spectacolul stă în actori. Alţi regi
zori au alte opţiuni şi actorii se
raportează diferit la ei: îi respectă,
lucrează bine cu ei, dar nu au
senzaţia că ei sunt cei mai impor
tanţi. La Ducu, actorul e cel mai
important. Sigur că şi Ducu lumi
nează actorul, îl împodobeşte, dar nu
va fi mai important cum cade lumina.
De la actori îi vine lui Ducu şi inspi
raţia, şi alegerea muzicii, de exemplu.
La el cel mai mult durează să-si facă
distribuţia. Toată lumea ştie a sta şi
aşteaptă cu sufletul la gură până
apare distribuţia la avizier. Lucrul cu
el este aşa de palpitant pentru că el
consideră că teatru înseamnă actor.
Ducu se realizează prin noi, ceea ce
mi se pare normal. De aceea îl con
sider unul dintre puţinii regizori care
au rămas normali.
Există o întâl n i re sau întâmplare
care v-a marcat evoluţia?
întâlnire, da: cu Moţu Pittiş. Şi în

şcoală, şi mult după aceea, şi acum. E
ca educaţia pe care o primeşti acasă,
când eşti mic: lucruri pe care nu le uiţi
niciodată, reguli de la care nu poţi să
te abaţi; profesorii sunt ca nişte
părinţi. Chiar şi acum sunt situaţii în
care mă gândesc ce ar spune doam
na Olga despre un anume rol, dacă
i-ar plăcea sau nu. Faţă de Moţu Pittiş,
în schimb, deşi ştiu că nu i-ar plăcea
unele lucruri, îmi asum greşelile. M-a
marcat, fără îndoială, întâlnirea cu
domnul Ciulei, dar de lucrat, am
lucrat destul de puţin cu dumnealui.
Cu Tocilescu am o relatie foarte afec
tuoasă. Nu ştiu dacă e hine să fii prie-

ten cu regizorii, dar chiar dacă nu am
lucrat foarte mult cu Toca, avem o
relaţie foarte frumoasă, de prietenie şi
uneori uit că e regizor şi că nu mă dis
tribuie atât de des. Cu toţi regizorii m
am înţeles foarte bine, am găsit întot
deauna punţi între noi.
Putem reveni puţin la domnul
Ciulei? Aţi lucrat împreună acum
zece ani.

Am spus că am lucrat mai puţin, pen
tru că am intrat în locul cuiva în
Deşteptarea primăverii, am intrat la
sfârşit şi am avut doar patru-cinci
repetiţii în zece zile. Apoi, în Visul unei
nopţi de vară am înlocuit-o pe
Mariana Buruiană (s-a întâmplat, eram
acolo când a fost nevoie), deci nu am
"
fost distribuită "din prima . Relaţia
mea cu domnul Ciulei e, din cauza
asta, foarte specială. Întotdeauna îţi
doreşti măcar să-I cunoşti. Mă duceam
la repetiţii la Visul unei nopţi de vară,
nu mă gândeam că până la urmă o să
ajung să joc în amândouă piesele pe
care le-a montat atunci. Dânsul m-a
văzut înainte, în piesa pusă de Pittiş, şi
i-am plăcut mult. Pe urmă, a lucrat
foarte puţin cu mine, dar am simţit (nu
mă laud, mi-a spus-o) că mă aprecia. Ce
nu-i plăcea era că nu vorbeam destul
de tare, zicea că e păcat de talentul
meu, că, dacă eram pe Broadway, mă
dădeau afară.
Aţi intrat la un moment dat în Patul
lui Procust, în locul Danielei Nane.

Ati avut vreo retinere?

N �, am conside rat că, fiind angajată
în teatru, trebuie să fac acest gest
colegial. Nu a contat faptul că nu fu
sesem eu distribuită de la început.
Am şi vrut să văd dacă pot face un rol
în numai două repetiţii. Şi l-am făcut.
A fost ca un pariu cu mine însămi.
Aţi avut roluri pe care le-aţi urît?

Nu le-am urît, dar mi-a fost foarte,
foarte greu să le fac. Poate că nu rolul
în sine era de vină, a fost o conjunc
tură ciudată. E vorba de un spectacol
al lui Alexandru Dabija, pe care l-am
jucat de foarte puţine ori: Suită de
crime şi blesteme, după Euripide. Nu
am reuşit să înţeleg - sau nu eram
destul de pregătită... Era o etapă a
vieţii mele în care nu puteam să joc
Medeea. Sper să putem repara într-un
viitor apropiat, să am ocazia să lucrez
cu Dabija şi să fac un rol bun.
Asta înseamnă că, în afara Medeei,
nu aţi avut rol uri care v-au d i s
plăcut?

Nu, nici pe acela nu l-am urît. Doar că
am stiut că nu-mi iese bine. Am făcut
cu d rag şi rolurile mari, şi pe cele
mici, cu mult drag şi pasiune. Nu am
ajuns niciodată la lehamite. Sper nici
să nu mi se întâmple vreodată!

Care este senti mentul pe care-I
încercaţi când un spectacol înce
tează să se mai joace?

Depinde. Oricum, îmi pare rău de
fiecare dată, parcă nu-mi vine să
cred. Probabil că aşa o să fie şi când o
să se mărite fetiţa mea: când se
opreşte un spectacol, e ca şi cum ţi-ar
pleca de-acasă copilul. Dar uneori în
treruperea vine firesc, ca la Me
ditaţiile Ritei.

Vă inhibă o sală " rece"?

O sală rece e ca o aspirină pe limbă.
Încerci să o plasezi în aşa fel încât să-i
simţi cât mai puţin gustul (m-a în
văţat pe mine un doctor cum să fac),
dar trebuie s-o înghiţi. Merg mai
departe. Depinde mult şi de text. De
obicei, ştiu când publicul va intra mai
greu în atmosferă. Nici oamenii din
sală nu sunt toţi la fel de deschişi, vin
de la slujbă, de pe drum, uneori sunt
surprinşi, trebuie să le dai timp. Un
actor vine înainte la cabină; specta
torul nu are acest privilegiu. În plus,
le trebuie timp ca să se acomodeze
cu colectivitatea pe care se pome
nesc că o formează. Ei devin par
teneri ai noştri, dar intră în relaţie şi
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între ei. La o comedie, dacă sunt
puţini oameni în sală, se râde mai
puţin, apare un sentiment de jenă. Or
fi nişte chestii chimice ... Ceva se
întâmplă.
Trecem la televiziune? E clar că vă
asigură popu laritatea. Totuşi, de
unde vin satisfacţiile cele mai mari,
din teatru sau din televiziune?

Da, televiziunea asigură popularitate,
dar actorul simte nevoia de exor
cizare şi, pentru asta, scena e cea mai
bună. Pe de altă parte, dacă o faci
bine şi profesionist, în aşa fel încât să
fii tu, în primul rând, mulţumit, tele
viziunea îti dă satisfactii
' la fel de mari.
Dar la no i lucrurile sunt mai greu de
realizat în televiziune. Se spune
mereu că nu există bani. Bani există,
dar se duc pe cu totul altceva. Fiind
chiar dovedită ideea că acum se
poate face orice fără profesionişti,
doar cu amatori, nimeni nu mai dă
doi bani pe profesionişti. Ce n-a
reuşit Ceauşescu în mulţi ani, s-a
reuşit acum, într-un timp-record şi
cam pe vecie. Iar acei nimeni care au
invadat televiziunile par mai apre
ciaţi şi sunt împinşi în faţa profe19

�

sioniştilor. Nu cred că publicul are
chiar nevoie de aşa ceva, dar asta i se
oferă. Profesioniştii impun anumite
condiţii, ceilalţi, nu - e foarte simplu.
Oricum, mie televiziunea îmi dă mari
satisfacţii, o să abandonez doar când
o să simt că nu mai fac faţă.
Aveţi şi o emisiune la radio.

Da, la Romantic FM, o fac cu mare
plăcere. E o emisiune despre poezie
- evident, şi cu muzică. Vreau să
propun poeţi de care oamenii au
uitat, pentru că nu sunt puşi tot tim
pul pe tapet. Aş vrea să fac o cronică
subiectivă a unor poeţi care m-au
marcat, care mă "locuiesc". Nu doar
poeţi, poate şi dramaturgi. E un lucru
care îmi place şi pe care o să-I fac în
fiecare joi, până în martie viitor.
Repetaţi ceva nou în teatru?

O să încep acum repetiţiile, cu Gelu
Colceag, la Tango de Mrozek. Pre-

miera va fi în toamnă. Mă bucur foarte
tare că o să lucrez din nou cu Gelu,
care mi-a fost ca un profesor. Cu el am
făcut Porunca a şaptea de Dario Fo. E
un regizor care, pentru că a fost şi el
actor, pune bază pe actori. Facem
echipă bună. Tn plus, o să am ocazia să
lucrez cu Luminiţa Gheorghiu, cu
Doru Ana. Nu ne-am mai întâlnit de
mult pe scenă, din 1 994, de la Trei
surori. Cred că o să fie foarte bine.
Putem să vorbim şi despre film?

Despre film nu putem vorbi, pentru
că nu există. Sau eu nu exist pentru
cinematografie.
Cum, nu există? Morometii, Tn
fiecare zi mi-e dor de tine, Divort din
dragoste . . Aţi luat şi un premi � de
.

debut.

Egal cu zero pe lângă Julia Roberts,
care a luat Oscar-ul! Şi e mai mică
decât mine... Cinematografia nu

există, din punctul meu de vedere,
pentru că nu mai fac film de 1 O ani.
De la Tn fiecare zi mi-e dor de tine mi
s-a tras: toată lumea zice că sunt fata
Stelei Popescu; e şi coincidenţa de
nume... Oricum, nu sunt căsătorită cu
un regizor de film, aşa că e mai greu...
Aveţi o fetiţă de cinci ani. Cum re
simte ea viaţa de artistă a mamei?
Mai aveţi timp pentru copil?

Eu stau foarte mult cu fetiţa mea. Am
stat un an acasă, am alăptat-o. Sigur,
am pe cineva care mă ajută, dar,
oricum, dedic mult timp copilului.
Sunt şi perioade mai aglomerate, dar
nu lungi. Tncă nu şti� ce va face; îi
place muzica, flautul. In altă ţară, aş fi
fost fericită să facă muzică. Aici, nu;
aş îndruma-o spre altceva. Sau spre
altundeva, dacă va vrea neapărat să
facă muzică.
Lian a Ornea
martie 2007

O victimă inocentă
m luat act cu întârziere de
obiectiile doamnei Alice
Georgescu pnv1toare la textul
adaptării mele a piesei Livada de
vişini, regizată de Alexander Haus
vater la .T.N. laşi. Vina cea mai însem
nată ce mi se impută este folosirea
unor nume (şi inadecvate!) pentru
personaje introduse în spectacol în
afara "listei lui Cehov". Aceste per
sonaje au fost cerute de viziunea
regizorului, construite de el şi de
mine de comun acord. Iar replicile şi
mişcarea lor, pentru cele fără replică,
au fost (de)scrise de mine . conform
ideilor enunţate de regizor. Apar ast
fel, de pildă, mama eroinei principale
(episodic) şi un organizator de licitaţii
(cu rol esenţial).
Tn ceea ce priveşte numele acestora,
ele sunt pur convenţionale, notate ca
atare în textul pentru uzul lucrului
meu cu regizorul şi apoi al acestuia
cu trupa. Astfel, l-am "botezat" pe
omul cu licitaţia "Mişa". Din partea
noastră putea să-I cheme şi "lvan"
etc. Nu contează. Numele lui nu se
rosteşte pe scenă. La fel, numele
"
" mamei sau patronimul Aniei,

A

�
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acuzate de doamna Alice Georgescu,
sunt indiferente câtă vreme ele nu se
spun niciodată în spectacol.
Ceea ce le-a făcut vizibile (nu şi audi
bile) unei părţi a publicului a fost, din
câte pot să deduc, tipărirea lor în ca
ietul program. Tntr-un mod pe care
nu ezit să-I calific ca superficial şi ne
ghiob, făcătorii de program de la laşi
au găsit cu cale, în comoditatea lor,
să reproducă la lista distribuţiei... din
"
"hârtia de rol . Pe care noi, A. Haus
vater şi cu mine, nu o destinasem în
nici un fel privirii publicului. Pre
supun că şi scurtele "caracterizări"
construite de mine strict pentru uzul
trupei vor fi fost reproduse în acel
caiet.
De ce doar "presupun"? Pentru că
nici înainte de facerea programului,
nici după tipărirea acestuia, T.N. laşi
nu a găsit cu cale să mi-I arate sau
să-mi dăruiască vreun exemplar ca
amintire. Dar asta face parte desigur
din "politeţea originală" (moldove
nească?) pe care o manifestă Ioan
Holban şi colaboratorii săi de la laşi şi
pe care am simţit-o pe propria-mi
piele şi în alte împrejurări.
https://biblioteca-digitala.ro

Este şi vina regizorului, aflat la laşi,
care nu a controlat programul de
sală. Dar omul vine dintr-o lume în
care atribuţiile şi responsabilităţile
sunt clar împărţite, iar regizorul nu e
moaşă şi nănaşă la orice mărunţiş.
Pe scurt, numele cu pricina, inspirate
sau nu, precum şi acel "lapsus cala
mi" la prenumele tatălui lui Firs şi
care putea fi corectat tacit, nu erau
destinate ochilor exigenţi ai publicu
lui şi criticilor. Bine că nu mi-au pus
pe vreun material imprimat şi didas
caliile care nu-i aparţin lui Cehov, ci
sunt dictate de mişcarea preconizată
de regizor. Nu de alta, dar unele erau,
cum zice doamna Alice Georgescu,
mai mult decât "vag licenţioase". Tn
obiceiul glumelor pe care, în dificila
noastră muncă, ni le permitem une
ori Hausvater şi cu mine.
Tmi asum doar "poanta" amestecării
unei replici din Caragiale în Cehov: a
fost un impuls irezistibil, atât de bine
se lipea! Dar dacă nici Ion Luca, nici
Anton Pavlovici nu s-au supărat, de ce
v-aţi supăra dumneavoastră? Rezon?
Horia Gârbea

de vedere

Balastul
rei regizori importanţi din
teatrul francez contemporan,
Georges Lavaudant, Alain
Franc;:on şi Stephane Braunschweig, au
început - împreună - discuţii cu
Ministerul Culturii şi cu cel de Finanţe
pentru modificarea legislaţiei, în aşa
fel încât să poată încheia contracte de
colaborare de durată cu actorii din
trupă. Toţi trei sunt directori de Teatre
Naţionale; primul, la Odeon-Teatrul
Europei, al doilea, la Teatrul Naţional
Colline şi al treilea, la Teatrul Naţional
din Strasbourg. Fiecare dintre ei
lucrează de mult cu un grup de actori,
dar aceşti artişti nu pot fi angajaţi,
deoarece, spre deosebire de Comedia
Franceză, deşi Naţionale, instituţiile
respective nu au buget pentru sa
larizarea actorilor permanenţi. Aceasta
este realitatea pe care cei trei artişti vor
să o modifice. Câteva argumente, aşa
cum apar ele în pagina dedicată aces
tui demers în ziarul "Le Monde" ( 1 8- 1 9
martie 2001 ): "Actorii nu sunt doar
actori, ci şi parteneri artistici" (Braun
schweig); "De cele câteva ori când
actorii au rămas şase luni în teatru, sau
când măcar un singur om - Michel
Vinaver - ne-a însoţit patru luni, rela
ţiile interne s-au îmbunătăţit conside
rabil" (Alain Franc;:on); "0 trupă perma
nentă ne-ar putea ajuta să stabilim
regula jocului" (Lavaudant). În Româ
nia, asemenea idei nu ar apărea nici la
gazeta de perete a familiei. Aici se
poartă cuvântul "balast". Trupa este
un balast, o greutate inutilă purtată
prin valurile tranziţiei de talentaţii
căpitani de la cârmă.
Aşa cum a fost prezentată reforma, nu
e de mirare că majoritatea actorilor a
refuzat-o: dezmembrarea trupelor sta
bile, prin contracte pe termen scurt, în
funcţie de necesităţile unei stagiuni
două, subvenţionarea proiectelor unor
manageri, şi ei angajaţi pe termen
scurt, puneau viitorul sub semnul in
certitudinii. Nu e adevărat că numai
cei fără har se tem de flexibilitatea ast
fel înscăunată: orice om de teatru
poate să producă o listă cu cel puţin
zece actori bucureşteni, foarte talen
taţi, cunoscuţi, cu statut de vedetă tea
trală, care nu şi-au găsit loc pe scenă în
ultimele stagiuni. Asemenea pauze se
produceau şi înainte, dar existenţa
într-o trupă, pe lângă un minimum de
siguranţă materială, permitea şi spe
ranţa că în următoarea distribuţie, în
următoarea stagiune, cândva... cineva

T

o să ştie, o să vrea, o să ţină seama...
Sentimente greu de codificat în para
grafele unei legi; dar, în absenta lor,
nici o lege nu poate fi luată în serios. În
discursul reformist, trupele perma
nente sunt văzute ca un balast şi,
probabil, numai când haosul legislaţiei
şi subţirimea bugetului vor reuşi să le
destrame se va observa şi ce anume
s-a pierdut. Un tânăr critic, totodată
harnic observator al vietii teatrale în
manifestările ei extrascenice, se miră,
cu mari eforturi de a nu jigni, că au
devenit societari ai Teatrului Naţional,
pe lângă vedete, şi slujitorii din ansam
blu ai scenei. A doua zi, Radu Beligan,
Dina Cocea şi Ion Cojar au încercat să
explice, în acelaşi ziar, de ce s-a proce
dat corect. Reacţia criticului - până la
un punct, firească - faţă de egalitarism
sprijină triumful individului asupra
colectivului, militează pentru necesi
tatea de a se crea un statut special
celor "speciali". Ceilalţi ar apăra colec
tivismul, sursa atâtor nefericiri, artis
tice şi nu numai.
Pentru a înţelege, totuşi, despre ce
este vorba ar trebui - măcar de dragul
discuţiei - despărţită problema retri
butiei de cea a statutului artistic. Este
firesc ca acei actori considerati,
' la un
moment dat, capete de afiş, numele
care aduc public, deci bani, să fie re
compensaţi altfel, adică mai bine. Dar,
dacă societatea acordă statutul de
vedetă celor bine plătiţi, atunci este
evident că actorii de teatru nu vor fi
niciodată vedetele unei societăti de
'
consum, pentru că publicul lor este
restrâns, dacă îl comparăm cu cel al
vedetelor sportive sau de televiziune.
Nici sumele la care cei dintâi pot spera
nu se compară cu ceea ce pot încasa
oamenii celebri din alte domenii de
activitate cu public. Opţiunea pentru
artă este oarecum obligatorie. Fireşte,
pentru cei care ştiu la ce se referă acest
cuvânt. Şi, dacă vrea să facă artă,
actorul-vedetă sau actorul talentat
ştie, simte că, fără o trupă şi fără un
regizor, arta lui se risipeşte. Teatrul, ca
fenomen al conştiinţei sociale, există
prin spectacole complexe nu neapărat
sub raportul ponderii financiare, ci
prin investiţia de idei şi prin adecvarea
semnelor de întrebare, prin polifonia
interpretărilor, vizibilă la nivelul între
gului; mai puţin şi incomplet, la scara
performanţei individuale. Teatrul, ca
fenomen estetic, este o artă a dialogu
lui, iar dialogul doar printr-un artificiu
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se reduce la cel care vorbeşte singur.
Momentele de glorie ale unui teatru
sau altul se identifică cu acelea când
personalităţile s-au armonizat (ceea ce
nu presupune omogenizare) într-o
trupă: aşa a fost în anii '60 şi '70 la
"
"Bulandra , în anii '80 la Teatrul Mic şi
în anii '90 la Odeon. Afirmarea regi
zorului trece prin capacitatea lui de a
crea vedete şi de a insufla vitalitate şi
expresivitate teatrală celor care nu vor
fi niciodată vedete. Se joacă acum în
Bucureşti multe spectacole a căror
coerenţă şi coeziune suferă din cauză
că pe scenă sunt adunaţi oameni care
nu au multe lucruri în comun. Si, în
ultimul timp, ceea ce se nu m eşte
teatru alternativ impune valori mai
mult prin ambiţia şi trăirea scopului
comun decât prin rigoarea împlinirilor
estetice.
Nu există nici un motiv de a regreta
trupele în care un om, o dată intrat,
trebuia să făptuiască o crimă pentru a
fi dat afară, "colectivele" cu număr fix
de persoane, întocmite pe bază de pile
şi relaţii, şi alte permisivităţi şi rigori ale
unui sistem excesiv. În unele dintre ele
se configurau afinităţi elective în mod
aleatoriu şi imprevizibil. Poate că noile
reglementări ar trebui să găsească o
modalitate flexibilă de a sprijini grupul
structurat (nu are importanţă că une
ori poate fi confundat cu o gaşcă).
Creativitatea teatrală este mai fertilă în
asemenea alcătuiri decât printre geni
ile cu ochii pe cursul la zi al dolarului. În
condiţii normale, balastul asigură sigu
ranţa navigaţiei. El nu se aruncă decât
în caz de naufragiu. Desfiinţarea hao
tică a trupelor de teatru ar putea
provoca naufragiul şi înecul celor care
se cred căpitani.
Magdalena Boi a n g i u
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CADAVRUL VI U de L.N. Tolstoi. Traducerea: Al. Kiriţescu şi Ta mara Gane.
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• Coreg rafia: Roxana Colceag • Distribuţia: Mircea Rusu (Fedea Protasov), Dana
Măgdici (Liza), Simona Bondoc (An n a Pavlovna), Maria Popistaşu (Saşa), Marius
Bodochi (Ka ren i n ) , l l i nca Tomorovea n u ( Ka re n i n a), M i rcea Albu lescu
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ând scria C�davrul viu, Tol.stoi
trecuse pnn toate expenen
tele
morale si intelectuale
'
care i-au asigurat statu ra de gânditor
rus si locul în arta universală. Dar
Fedea Protasov nu murise definitiv în
el. În urmă cu mulţi ani fusese şi el un

C

gandistul ideilor unei morale creştine
neîntinate de biserică.
Piesa colectează cioburile creaţiei de
tinereţe şi maturitate, încercând să le
potrivească în montura înţeleaptă a
senectuţii, dar regulile genului dra
matic şi propriile impulsuri vitale îi

boier tânăr, celebru prin felul cum îşi
toca viaţa, averea şi sentimentele,
presimţind că libertatea se află din
colo de lumea în care exista. După o
viată intensă de o uimitoare creativi
tate şi cu uluitoare manifestări ale
unei energii generoase, tentaţia fugii
de sine, de ceilalţi, persista şi nicio
dată nu se va şti precis încotro se
îndrepta scriitorul, la 82 de ani, când
a fugit de acasă, însoţit de un doctor
care nu i-a fost de nici un folos în
gara Astapovo, unde s-a îmbolnăvit
de congestie pulmonară şi a murit.
Oximoronul cadavrului viu 1-a tulbu
rat mai mult decât o poate face o
figură de stil: demonul neliniştii, dar
şi al eşecului ce pândeşte orice
revoltă îi marchează şi substratul
operei târzii, când s-a vrut a fi propa-

joacă farse neaşteptate şi este de
înţeles de ce regizorul spectacolului
a cedat tentaţiei de a reorganiza lo
gica materialului literar. 1 se poate
doar reproşa că n-a procedat cu des
tulă îndrăzneală, pentru a compensa
dezechilibrul dintre cele două părţi:
caracterul excesiv expozitiv din pri
ma parte şi aglomerarea deciziilor cu
consecinţe dramatice în cea de a
doua. Ezitare cu urmări şi în viaţa
spectacolului. Episodul "la ţigănci" se
lungeşte şi se lăţeşte peste măsură,
mai puţin şi, în acelaşi timp, mai mult
decât cerea sensul iniţial. Prezente în
mai multe momente din marea liter
atură rusă (vezi ldiotul de Dos
toievski, dar şi nuvele ale lui Cehov),
dansurile şi cântecele ţigăneşti nu
sunt o variantă rusească a bordelului,

***
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ci un tip de spectacol necon
venţional, integrat la marginile con
venţiei societăţii nobiliare, locul
unde este acceptată şi încurajată
defularea. Lacom, incapabil să se
multumească doar cu atât, Protasov
îsi doreste să rămână în această falsă
l ume li beră, mai puţin sofisticată de
cât cea a matrimoniului său, dar su
punându-se, practic, aceloraşi legi.
Regizorul nu rezistă tentaţiei de a ne-o
înfăţişa în toată splendoarea ei sen
zuală, şi atât muzica lui Nicu Alifantis,
cât şi prestaţia grupului coral "Da
Capo" susţin şi cu talent, şi cu sârg
acest demers. Dansuri înfocate, cân
tece guturale, coruri şi partituri solo
se succedă într-o înlănţuire vag şi ine
ficient întreruptă de replicile perso
najelor. Drama stă pe loc în timp ce se
cântă şi se dansează şi, când firul ei se
reia, trebuie să faci un efort ca să-ţi
aduci aminte despre ce era vorba.
Coregrafia evoluează distinct de regie
şi senzaţia este că inserarea părţii vor
bite în cea cântată, a mişcării civililor
în armonia dansatorilor s-a făcut în
grabă şi de mântuială. Cel mai mult
suferă din această cauză Mircea Rusu,
interpretul lui Protasov. În absenţa
altei propuneri, el ar trebui să fie aşa
cum îl caracterizează celelalte per
sonaje, în special femeile care-I
iubesc: ele îl văd fermecător, puternic,
irezistibil. În spectacol este reflexiv,
abulic, ameţit. Tovarăşii săi de petre
cere pălăvrăgesc şi gesticulează, iar
când e să se închege un sens, cum se
întâmplă în cazul lui Doru Ana sau
Mihai Niculescu, năvălesc dansatorii.
Maria Buză cântă ca într-o emisiune
de televiziune, fără relaţie cu perso
najul pe care ar trebui să-I inter
preteze. Spectacolul se încălzeşte,
energia lui se propagă în sală şi place,
dar muzica si dansul au o valoare
autonomă, fă'ră să stimuleze în vreun
fel evolutia conflictului. Unele finaluri
de tablou sugerează melancolia ideii
regizorale, aparent covârşită de for
ţele adunate pe scenă.
Lumea saloanelor este tratată, oare
cum simplist, în cheie grotescă:
proaste şi caraghioase, femeile, atât
de frumos îmbrăcate de autoarea
costumelor, se roagă parcă să fie
părăsite. Şi dacă actriţe cu experienţă
cum sunt Simona Bondoc şi llinca
Tomoroveanu au mijloacele artistice
prin care să sugereze nu doar o
minte limitată, ci şi un suflet invalid
în capcana propriei onorabilităţi, mai
tinerele Dana Măgdici şi Maria
Popistaşu se zbat patetic în exerciţii
!ipsite şi de adevăr, şi de stil.
In partea a doua începe drama şi, aici,
atât interpreţii cât şi regizorul se

apropie de esenţa piesei. Dialogul
dintre prinţul interpretat de Mircea
Albulescu, un ticălos cu prestanţa
bunelor intenţii, şi Mircea Rusu, acum
înţelegând riscurile vieţii între două
lumi, învins de tragedia provocată de
el, produce o scenă teatrală prin
dinamica ei interioară, prin felul cum
actorii pipăie şi aleg cuvintele, prin
jocul inteligenţelor într-o situaţie
limită. În aceeaşi zonă, a unei
teatralităţi esenţiale, este şi scena
procesului unde, în sfârşit, drama se
aşază în datele ei şi Mircea Rusu
poate face dovada marilor sale
calităţi de actor modern. Acum apar
şi regretele pentru rolul pe care I-ar fi

putut juca Marius Bodochi şi pentru
absenţa desenului din culorile arun
cate oarecum la întâmplare de
Alexandru Bindea.
Există câteva momente în spectacol
unde regia şi scenografia - inspirată
la nivelul concepţiei, cu nesiguranţe
la nivelul execuţiei - exprimă percu
tant unitatea şi contradicţia celor
două lumi care-I vor strivi pe cel ce a
încercat să le traverseze.
Am formulat observaţiile de mai sus,
încercând să povestesc ce am simţit
şi ce am gândit pe parcursul celor trei
ore cât durează reprezentaţia şi stră
duindu-mă să fac abstracţie de zgo
motul marelui succes care însoţeşte

începutul carierei acestui spectacol.
Nu este doar o operaţie de propa
gandă bine condusă. La premieră
aplauzele entuziaste au durat minute
în şir: spectacolul de cântece şi
dansuri, amploarea mijloacelor tea
trale etalate impresionează, iar do
rinţa puternică de a avea succes îl
poate crea. Am convingerea că ar
tiştii implicaţi ştiu mai bine decât cei
din afară ce a ieşit bine şi ce nu. Aşa
că, alături de aceştia, prefer amintirea
momentelor de teatru care lasă să se
bănuiască spectacolul ce ar fi putut
să fie.
Magdalena Boian g i u

U n albastru infinit
a prima vedere, albastru! sem
nifică reveria calmă, repaosul
senin. Psihologii ştiu însă ceva
mai mult, anume că, în inconştientul
colectiv, albastru! este asociat cu
autoritatea care-ţi oferă siguranţă cu
preţul supunerii. Nu întâmplător mai
marii lumii au adoptat costumul
bleu-marine, iar poliţiştii, uniforma
bleu-gendarme. P�ntru marii răz
vrătiti
' însă, ca Rimbaud, albastru!
este culoarea stridenţelor stranii ale
trompetelor cereşti, sunând schim
barea. Probabil nu fără legătură,
revista avangardei germane de la
începutul secolului trecut se numea

L

Der Blaue Reiter (Călăreţul albastru),

iar cabaretul în care, în aceeaşi
perioadă, cânta Lola-Lola, eroina
romanului Profesorul Unrat al lui
Heinrich Mann, Îngerul albastru.
Celebrul film cu acest nume al lui
Josef von Sternberg, cu Marlene
Dietrich şi Emil Jannings, a ales să
lumineze dintr-o singură parte con
strucţia complexă a romanului,
arătând decăderea socială şi morală a
unui bărbat rigid, emblemă a res
pectabilităţii burgheze, care desco
peră târziu farmecul lasciv şi dezinte
grator al femeii fatale, de care se lasă,
spre paguba lui, subjugat. Succesul
romanului (publicat în 1 905) a venit
târziu, atunci când societatea ger
mană, răvăşită de înfrângere şi de
deruta postbelică, s-a recunoscut în
figura profesorului ajuns paiaţă.
Decăderea personajului simboliza
dezastrul unei civilizaţii.
Răzvan Mazilu şi echipa sa propun o
lectură nouă a romanului, care vine
împotriva clişeelor propagate de
film. Ambalarea lui Sternberg pentru
protagonistă a fost în parte respon-

TNGERUL ALBASTRU, d ra matizare şi vers i u n e sce n ică de Răzvan Mazil u d u pă
rom a n u l Profesorul Unrat de Heinrich Mann • TEATRUL ODEON • Data re
p reze n ta ţ i e i : 30 m a rtie 200 1 • Reg i a şi coreg rafi a : Răzva n Mazi l u
• Scenografia: Irina Solomon ş i Dragoş Buhagiar • M uzica: Friedrich Hollănder.
Ada pta rea m uzica l ă : Petru Mărg i neanu • D i stri buţia: " Florin Zamfirescu
(Emanuel Raat), Leonid Doni (Lo h m a n n), Ioan Bătinaş (Von E rtzu m), Dimitrii
Bogomaz ( Ki eselack) , Maia Morgenstern (Lola-Lola), Jea n i ne Stavarache
(Guste), Mircea Constantinescu (Kiepert), Cătălina Mustaţă (Helga), Mihai Dan u
(Ciovn u l m ut) .

sabilă pentru deplasarea focalizării
de la figura profesorului la cea a
cântăreţei. În spectacolul de la Tea
trul Odeon, prioritatea se restabileşte
în favoarea lui Raat, iar dramatizarea,
deşi păstrează titlul popular al filmu
lui, pare că urmează mai ales subtitlul
"
romanului: "Sfârsitul unui tiran . În
(
interpretarea lu Florin Zamfirescu,
profesorul Raat este departe de ridi
colul personajului băţos şi pre
tenţios, căzut inoportun în ispită,
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taman la vârsta înţelepciunii. Avem
de a face cu o forţă îndelung compri
mată care, o dată dezlăntuită, im
pune şi supune. Până la inceperea
acţiunii, Raat şi-a exersat voinţa în
spaţiul şcolii, a practicat abstinenţa în
spaţiul privat şi a afişat conformismul
în spaţiul social. Toate acestea i-au
potenţat energiile, el fiind acum
pregătit să arate ce poate. Hăituindu-şi
elevii, Raat descoperă în cabaret un
spaţiu al libertăţii, care-i sfidează
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autoritatea. Provocat, el se va lansa în
cucerirea teritoriului respectiv, scop
final pentru care relaţia erotică este
doar mască, mijloc şi pretext. Florin
Zamfirescu ar fi putut să-şi reediteze,
pur şi simplu, performanţa din M
Butterfly, interpretând un amant
obsedat de obiectul pasiunii sale. În
acord cu concepţia generală a specta
colului, el preferă formula stoops to
conquer, adică se umileşte aparent,
pentru a putea stăpâni mai bine.
Actorul ţine bine sub control ambigu
itatea personajului, dar linia inter
pretării sale devine uneori confuză de
dragul nuanţelor. Astfel, profesorul
pare depăşit, chiar în spaţiul şcolii, de
exuberanţa nonconformistă a elevilor
săi, în loc să fie la început un zbir sigur
de sine, hotărît să-şi anexeze şi acele
spaţii care, iniţial, i se refuză. Modul
cum se impune la cabaret, inclusiv în
ipostaza de clovn, este jucat remarca
bil. Trimiterea la naţional-socialism
pare exagerată, dar ea devine logică
şi legitimă de îndată ce admitem,
alături de intelectualii din cercul
fraţilor Mann, că rădăcinile ideologiei
naziste sunt împlântate în cultura
imperiului al doilea, nu doar în con
fuzia postbelică.
Maia Morgenstern abordează rolul
Lolei cu o pătrundere intelectuală
care nu-i subminează deloc puterea
de seducţie. Compune personajul
din cantităti bine dozate de farmec
abisal, artă muzicală şi stângăcie
socială. Transformarea ei treptată din
•••

fiinţă vie şi irezistibilă într-o păpuşă
mecanică, manevrată si, în cele din
urmă, distrusă de m a leficul Raat
Coppelius este admirabil interpre
tată. " Repetabila scenă" a asasinatu
lui, reluat de câteva ori, arată că nici
măcar moartea nu transformă, în
cazul unor astfel de eroine, viaţa în
destin.
O reuşită a spectacolului este diversi
ficarea tipologică a pensionarelor
cabaretului: Jeanine Stavarache este
carnală si
' umană în Guste, iar
Cătălina Mustaţă dă personajului
Helga o notă aspru-comică, mai ales
prin accentul franţuzesc chinuit. Cele
două o servesc pe Lola ca oglinzile
laterale ale unei măsuţe de toaletă.
Guste este latura cald-afectivă a per
sonajului central, în timp ce Helga
întruchipează clişeele ei mecaniciste.
Mircea Constantinescu interpretează
cu aplomb rolul proprietarului de
cabaret, care stimuleză veselia în
timp ce face mintal socoteli de ren
tabilitate.
A juca pe scenă roluri de elevi este o
sarcină ingrată, indiferent că e vorba
de Deşteptarea primăverii sau de
Nota zero la purtare. Trebuie aleşi
actori cu aspect adolescentin, aceştia
având o experienţă scenică, inevi
tabil, redusă. Dimitrii Bogomaz este
cel mai degajat în Kieselack, rol ceva
mai liniar. Leonid Doni arată ce actor
bine pregătit este, dar ar fi de prefe
rat ca eforturile sale să fie mai puţin
vizibile. Lui Ioan Bătinaş îi revine difi-

cila sarcină de a da tonul spectacolu
lui, ceea ce îi reuşeşte la limită. Mihai
Danu, în rolul mut al clovnului,
exploatează valenţele expresive ale
unui trup bine antrenat şi stabileşte
mereu relaţii interesante cu celelalte
personaje.
Muzical vorbind, rareori un spectacol
bazat pe play-back are o asemenea
naturalete.
' Se vede că actorii·cunosc
bine nu numai melodiile, ci si cuvin
tele, de unde impresia de un itate. Nu
avem de a face cu "numere" de
cabaret care să întrerupă acţiunea
dramatică prin divertismente, ci cu
moduri de expresie diferite, dar coe
rente, ale unor personaje dramatice
consistente.
Decorul sugerează lăcaşul plăcerilor
printr-un pat supradimensionat, cu
coloane şi alcov, legănat în ritmul
muzicii. Spre deosebire de alte creaţii
ale cuplului Irina Solomon-Dragoş
Buhagiar, aici el nu sperie prin inven
tivitate. Se recurge relativ des la poze
statice de grup, ca în jocul "şarade"
sau "mimă", practicându-se un stil
campy, astăzi depăşit, într-o tonali
tate de gust îndoielnic.
Evolutia lui Răzvan Mazilu de la Dama
cu ca melii la Îngerul albastru,
trecând prin Vorbeşte-mi ca ploaia şi
lasă-mă să te ascult, arată maturiza
rea unui artist care ştie că, atunci când
talentul este autentic, el nu are nimic
de pierdut prin intelectualizare.
A d ri a n M ihalache

Viata mitului
�
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Marian Politic, Alexandru Bourean u (Regii Peţitori).

um autorul este "îndatorat"
scenei craiovene pentru profe
sionalismul cu care i-a pus în
valoare textele, în special, Piticul din
grădina de vară (în regia lui Silviu
Purcărete), iar teatrul îi datorează dra
maturgului (mai ales) şansa acelui
spectacol memorabil, ce a deschis şirul
marilor succese naţionale şi interna
ţionale de după '89, reîntâlnirea păr-
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ţilor nu poate fi decât firească, într-un
moment de răscruce organizatorică,
deloc lipsit de ezitări, de riscuri şi de
întrebări legate de viitor. Piesa este
provocatoare prin intertextualitatea
sa, prin apelul parodic la personajele şi
întâmplările dintr-o Odisee percepută
astăzi cu detaşarea demitizantă a civi
lizaţiei cibernetice, dar mai ales prin
îngemănarea de comedie şi dramă din
https://biblioteca-digitala.ro

relatia fundamentală bărbat-femeie
ori din povestea existenţei, depănată
când cu nerv histrionic, când cu fior
mistic, în nesfârşita sa desfăşurare
până la tărâmul neştiut şi eliberator al
morţii. Sub pretextul reîntâlnirii unei
trupe de artişti amatori într-un specta
col aniversar ("după 20 de ani"), inspi
rat de textul lui Homer şi în care rolul
Penelopei este interpretat de un
bărbat (Titus), asistăm apoi la evocarea
experienţelor donjuaneşti ale acestuia
tocmai de către rivalele la inima lui,
Sara şi lrma, întruchipate- bineînţeles
- de doi actori; travestiul accentuează
şi el ideea pierderii identităţii de sex şi
a unităţii primordiale a cuplului, sub
semnul entropic şi, în acelaşi timp,
generator de resemnare al timpului. In
vreme ce mitul este "descărnat" de

-�
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u
a:;
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c::

mister, spectacolul vieţii, dimpotrivă, ·§
se încarcă discret de acest mister al u:::
B
metamorfozelor de situaţii, trăiri şi .E
simţăminte peste care plutesc şi ne
liniştile existenţiale, dar şi o superbă
vibraţie poetică. Aceasta este amplifi
cată de regizor în final, printr-un su
gestiv tablou cu valoare simbolică, ce
pare să integreze moartea în ordinea
evenimentelor purtătoare de taină şi
dominate de fatalitate.
Din păcate, o anumită prolixitate a
materialului dramaturgie, vizibilă
mai ales în prima parte, ca şi difi
cultăţile presupuse de întrepătrun
derea filonului comic cu cel dramatic
se resimt în spectacolul craiovean: în
locul unei structuri organic articu
late, asistăm mai degrabă la o succe sivele costume şi măşti ale eroilor, de
siune de tablouri inegale ca inventi muzica antrenantă) sau ne oferă
vitate şi coerenţă regizorală, omoge bucuria unor recitaluri actoriceşti în
nitate interpretativă şi tensiune confruntarea dintre cele două bă
emotională. Atras de accentele co trâne amante (Sara şi lrma), dar nu
mic e mai mult decât de dulce reuşeşte să evite pasajele verbioase,
amarui acestui text (ca şi în Unde-i redundante ori de-a dreptul mono
revolverul?), regizorul construieşte tone, când şi substanţa conflictuală a
cu mână sigură tabloul burlesc al textului, dar şi înfăţişarea lui scenică
întoarcerii lui " Uiisse " şi al con sunt minate de ezitări şi fragilitate.
fruntării sale cu "peţitorii" (ajutat şi Profesionalismul şi efortul unor cu
de un decor funcţional, de expre- noscuţi actori, ca Valeriu Dogaru,

Valentin Mihali, Valer Dellakeza,
Adrian Andone, şi talentul mai tine
rilor Sorin Robert Leoveanu şi Ni
colae Poghirc se zăresc nu de puţine
ori, dar se şi irosesc sub impresia
întregului care parcă refuză a se
instala pe ecranul memoriei ca un
eveniment, ca o performanţă. Dar
teatrul, ca şi viaţa, nu poate fi alcătuit
numai din evenimente, nu-i aşa?
Ion Parhon

A

Intre eroare
SI oroare
•

�

emersurile cu caracter parodic
inspirate din opera lui Shake
speare, învăluind în umor
situaţii şi personaje celebre, au fost şi
vor fi numeroase. Unele, demne de
sursa lor de inspiraţie, altele, mai
puţin vrednice de a reţine atenţia,
precum textul montat la Craiova, a
cărui fragilitate, banalitate şi, mai
ales, naivitate a umorului ni se în
fătisează, în chip luxuriant si redun
dan t, timp de două ceasu ri. În ca
ietul-program, regizorul mărturiseşte
că singura sa ambiţie este să obţină
"recordul mondial de prezentare a
celor 37 de piese scrise de Bardul de
la Stratford-upon Avon ". Din păcate,
în lipsa altor ambiţii, poantele,
glumele şi glumiţele inventate de
regizorul-"tradaptor" (Petre Bokor a
inventat sintagma "tradaptare") nu
sporesc, ci accentuează senzaţia de
infantilism şi de trădare a dimensiu
nilor intelectual-culturale ale actului
teatral. Într-un cadru scenografic ce
pare să "citeze" scena elisabetană,
deloc lipsit de poezie şi umor, cei trei
interpreţi uimesc prin risipa de

OPERELE COMPLETE ALE LUI WLM SXPR (PRESCU RTATE) de Jess Borgeson,
Adam Long şi Daniel Singer. Traducerea: Petre Bokor • TEATRU L NAŢIONAL d i n
CRAIOVA • Data repreze ntaţ i e i : 3 aprilie 200 1 • Reg i a : Petre Bokor
• Scenografia: Vasile Buz • M i şcarea scen ică: Felicia Dal u • Î n d i stribuţie:
Marian Negrescu, Angel Raba�oc, Marian Politic.
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energie şi prin ritmul năucitor în care
îsi schimbă "identitatea". Dar tot
acest efort impresionant este pus în
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slujba unei mize ieftine, sub semnul
confuziei dintre mijloace şi scop, iar
bunele intenţii de a provoca râsul
25

�
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eşuează de cele mai multe ori în pla
titudine şi prost-gust. Chiar şi mo
mentele "interactive", în care pu
blicul (împărţit în patru "sectoare",
spre a întrupa tot atâtea personaje
colective) este pus să dea din mâini
ori să spună (mai degrabă să zbiere)
câteva replici celebre (" Du-te la
mănăstire!" ş.a.), nu-şi împlinesc ros
tul, totul transformându-se într-un
vacarm ce evocă (fără efect parodic,
însă) spectacolele de divertisment
"
"cu public de la diversele televiziuni.
Ceea ce, într-un spectacol stu
denţesc, cu ingenuitatea şi exube
ranţa vârstei, ar putea constitui un
dialog de vioiciune intelectuală şi
autentică veselie, devine aici umor
căznit, grosier sau, pur şi simplu, plic
ticos, departe de a înaripa )niţiativa
interpretativă" a spectatorilor, adu-

cându-i mai degrabă pe aceştia în
zona minimei rezistente estetice, asa
cum o fac vestiţii cam pioni ai prost u 
lui-gust de pe micile ecrane ori de pe
scenele care au consacrat "umorul de
sală polivalentă". Este regretabil că
faptul se petrece pe scena unui
Teatru Naţional apreciat pentru va
loarea spectacolelor sale. Astfel, sunt
puşi într-o situaţie jenantă actori cu o
frumoasă carte de vizită, obţinută
sub îndrumarea unor regizori ca
Silviu Purcărete, Vlad Mugur, Tompa
Gabor şi Mircea Cornişteanu şi ni se
oferă o imagine descumpănitoare a
regizorului Petre Bokor, admirat, pe
bună dreptate, pentru volumele sale
de umor, pentru spectacole ca
Jacques şi stăpânul său (la Teatrul
Mic) sau Cumetrele (la Teatrul
Odeon), a căror altitudine intelectua-

Ştanga
.LARRY THOMPSON, TRAGEDIA U N EI TINEREŢI• SAU SHOW MUST GO O N de
Du�an Kovacevic. Tra d u cerea: Mara Paşici-Manolescu • TEATRUL .. NOTTARA*
• Data rep reze nta ţ i e i : 1 aprilie 2001 • Reg i a : Mara Paşici-Ma nolescu
• Scenografia: Lia Dogaru • M uzica: Nicu Alifantis • Distri buţia: Ştefan Sileanu
(Actor u l Al b), Tania Filip (Di rectoarea), Cristian Şofran (Ştefa n Năsoi), Ion
Haiduc (Dragan-Năsoi, Boian, Ol iver), Ruxandra Siretean u (Dragana-Năsoi,
Boiana, Ol ivera), Anda Caropol (Naşa Savka), Ion Siminie (Naşul Sava), Valentin
Teodosiu (Special i stul), Claudiu Romilă (Eiectric i a n u l) .

ând viaţa începe să semene cu
teatrul absurd, devine foarte
greu de scris teatru realist,
absurd, horror sau de orice altă natură.
Eclectică, realitatea nu are stil şi încer
carea de a transpune scenic iraţionali
tatea haosului sparge limitele con
venţiei, producând o inconfortabilă
confuzie: spectatorul doreşte o viziune
ordonată despre haos, nu haosul
însuşi. Dezordinea creează plictiseală,
nu catharsis. Pe sfoara întinsă, destul

C

**

de neglijent, deasupra prăpastiei din
tre artă şi realitate, evoluează scriitorul
sârb Dusan Kovaeevic, profitând oare
cum de faptul că actualitatea ţării sale
este prezentă în toate ediţiile bule
tinelor de ştiri. "Spectacolul trebuie să
continue", susţine vulgata eroică a
profesioniştilor scenei. Numai că acest
eroism se hrăneşte din el însuşi, pentru
că spectacolul nu mai are nici un
conţinut. Teatrul care se ambiţionează
să dea reprezentaţia cu Cyrano, deşi
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lă se află în frapantă contradicţie cu
ceea ce am văzut la Craiova. Pentru
un artist cu o solidă cultură profe
sională, atât naivitatea "semnificatu
lui", cât şi dimensiunile inestetice ale
"
"semnificantului din această re
prezentaţie, ce pendulează mereu
între eroare şi oroare, nu pot însem
na, probabil, decât un nefericit acci
dent, menit a-1 face să revină grabnic
la... sentimente mai bune. " Dacă vă
place spectacolul nostru, vă rugăm
să le spuneţi prietenilor. Dacă nu vă
place, spuneţi-le duşmanilor", ne
invită Petre Bokor. Ei bine, nouă nu
ne-a plăcut, dar am vrea ca această
declaraţie sinceră să fie percepută de
realizatori ca un gest de adevărată
prietenie.
Ion Parhon

lumina se stinge, maşiniştii sunt beţi şi
interpretul principal este într-o pro
fundă stare depresivă, nu are, în fond,
mai mult de comunicat decât stupidul
serial de televiziune australian privit cu
fascinaţie de către familia imbecilizată
a interpretului lui Cyrano. Drogul ero
ismului are până la urmă aceleaşi
efecte ca drogul existenţei exotice, iar
particularitatea de bază a publicului
este că a murit de mult; morţi sunt şi
cei care încearcă să-i distreze. Este o
viaţă de după viaţă, când nu rămân
decât semnele tragediei, convertite în
mecanisme comice.
În caietul-program, autorul este citat
cu dorinţa de a scrie comediile tri
unghiului conjuga!, după ce viaţa va
lua alt curs (afirmaţia precedă căderea
lui Miloşevici), convins fiind că atunci
"sârbii ar avea o literatură proastă, dar
ar putea şi ei, în sfârşit, să trăiască pre
cum nişte oameni normali. Pentru
asta, aş accepta să nu mai scriu drame
şi să las inspiraţia să iasă din viaţa
mea". lnspiraţia era încă prezentă când
a scris piesa ( 1 996), în "perioada dintre
cele trei războaie", iar realitatea avea
să-şi arate inepuizabilele ei resurse de
fantezie în cel de al patrulea război.
Dramaturgul elaborează construcţia
parcurgând cercuri concentrice, în
descrierea realităţii pătrund amănunte
ciudate, care distorsionează sensurile
de-abia închegate, amănuntele încep
să creeze o structură paralelă, înlo
cuind-o treptat pe cea iniţială.
La lectură, piesa pare discursul unui
om care are atâtea de spus, încât se
îneacă în cuvinte şi în imagini şi acolo
unde lipseşte rigoarea prisoseşte dis
perarea. Pe scenă, spectacolul pare
discursul unui om care nu prea ştie

ce vrea să spună şi nu-şi găseşte
cuvintele. Regia nu a găsit formula
care să dea consistenţă şi unitate
fragmentelor de dialog, intersectate
de lungi adresări directe către public.
O primă confuzie este stârnită de
identificarea publicului Teatrului
"
"Nottara cu cel al teatrului din con
venţia piesei. Kovacevic se adresează
"oamenilor toleranţi şi răbdători, cei
ce, prin aşteptarea lor inertă, permit
ca spectacolul să ia formele mon
"
struoase ale jocului macabru . Cei de
pe Bulevardul Magheru nu merită
nici această onoare, nici această
insultă. După ridicarea cortinei, pu
blicul bucureştean vede timp de .
1 5-20 minute o altă cortină, din voal
roz; în spatele ei se agită un bărbat şi
o femeie. Ceea ce au ei de comunicat
concret nu poate dura atât, ceea ce
vor de fapt să spună nu se înţelege
din cauza condiţiilor în care i-a plasat
regia. Ceva nu merge în spectacolul
imaginar, dar acest ceva se extinde şi
asupra spectacolului real, descifrat
de la scenă la scenă, în respiraţii

scurte, cu rezolvări minimale, fără
conştiinţa întregului.
Spectacolul din aşteptarea lui Cyrano
trebuie să aibă o legătură cu ceea ce se
întâmplă la televizor, acţiunile celui
care întrerupe curentul au şi alt sens
decât cel al întunericului concret,
ştanga - arma cu darul ubicuităţii -,
prezentă în toate scenele, trecând
dintr-un registru în altul ar putea fi şi
altceva decât băţul de metal ruginit agi
tat de personajele care se prefac că au
treabă cu el. Toate aceste confuzii
obosesc şi îl pun pe spectator în situaţia
de a dezlega o şaradă greşit desenată.
"Sunt cu toţii morţi, doar că au particu
"
laritatea că sunt vii ; replica se referă la
personajele piesei, nu la actorii dis
tribuţiei bucureştene. Ar fi nedrept de
apreciat contribuţia lor, dacă nu li s-au
creat premisele unei evoluţii într-o
structură coerentă. Ei ştiu să pună în
valoare ceea ce aduc de acasă. Ştefan
Sileanu este fermecător când trans
formă ezitările în elanuri, valorificând
şi postura clovnului alb, sugerată de
text, Anda Caropol construieşte din

detaliile tatei de la coltul străzii silueta
unui Chiuon feminin, Tania Filip se
menţine în limitele unei feminităţi
ultragiate, Ruxandra Sireteanu şi Ion
Haiduc extrag o oarecare substanţă
comică din schemele propuse de text,
fără a izbuti să dea semnificaţie unică
triplelor ipostaze, Valentin Teodosiu îşi
exersează încă o dată trucurile comice,
Cristian Şofron nu prea înţelege de ce
trebuie să-şi taie nasul, Ion Siminie
mobilează scena stând culcat de-a
curmezişul, în timp ce Claudiu Romilă
o parcurge în diagonală. Muzica lui
Nicu Alifantis încântă, fără a se integra
în mod real în spectacol, autoarea
scenografiei pare să fi ezitat între su
gestiile textului şi simplismul am
biţiilor regizorale. Mara Paşici nu a
ratat o capodoperă. Tn faţa patosului
unui text imperfect, s-a limitat la lec
tura literelor lui. Aşa cum copiii, când
citesc o-i, oi, nu izbutesc să-şi dea
seama la ce animale se referă aceste
semne.
Magdalena Boian g i u

Trei bărbati
SI trei femei
.
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UN BĂRBAT ŞI . . . MAI MULTE FEMEl de Leonid Zorin e TEATRU L "NOTIARA"
Data rep rezentaţiei: 4 aprilie 200 1 e Reg i a şi deco r u l : Vasile Toma
• Costu mele: Mirela Trăistaru • M uzica: Radu Captari • Coreg rafia: Violeta
Captari • În d istri buţie: Ion Grosu şi Iulia Matcu.
•
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ncercând să obţină o adeverinţă
care să certifice deplinătatea fa
cultăţilor sale mintale, cetăţeanul
Garunski este prins de vârtejul biro
craţiei şi trăieşte un şir de aventuri, în
fiecare dintre ele fiind implicată câte o
femeie: funcţionara de la registratură,
doctoriţa, călătoarea, poeta, direc
toarea, vecina. Unele dintre aceste
personaje puteau fi şi bărbaţi, dar
soluţia aleasă de autor conferă piesei o
notă accentuată de umor şi picanterie.
Tn plus, femeia, �rivită ca o fiinţă
cameleonică, ce-şi schimbă gân
durile şi reacţiile în funcţie de împre-

jurări, reprezintă pentru Leonid Zorin
personajul disponibil şi cel mai
potrivit pentru a întruchipa diverse
caractere umane marcate de stereo
tipia vieţii sociale. Nu surprinde nota
autorului, în care spune că rolurile
feminine pot fi interpretate de o sin
gură actriţă. Aceste personaje con
tribuie la eşecul vieţii lui Garunski.
Este dat afară din serviciu, bârfit şi
dispreţuit de foştii lui colegi, iar, în
cele din urmă, soţia i se sinucide.
Autorul nu poate fi suspectat de mi
soginism pentru că, totuşi, nu lasă să
se înţeleagă că femeia este cauza
nenorocirilor lui Garunski. Ele sunt
rezultatele inevitabile ale vieţuirii
într-un mecanism social bolnav, care
ajunge să-i contamineze pe toţi cei
ce intră în contact cu el.
Jucat mai întâi pe scena Teatrului
Evreiesc de Stat, spectacolul lui Vasile
Toma şi-a găsit o gazdă primitoare:
sala Studio a Teatrului "Nottara".
https://biblioteca-digitala.ro

Acest spaţiu oferă atmosfera intimă
de care are nevoie povestea.
Ion Grosu şi Iulia Mâtcu încearcă să
facă faţă cerinţelor pe care le pre
supune interpretarea rolurilor. Ei au o
mare responsabilitate, căci acestea
sunt menite a fi recitaluri actoriceşti,
iar de modul în care sunt interpretate
depinde reuşita întregului. Au o mare
libertate în alegerea mijloacelor de
expresie, importantă fiind impro
vizaţia. Ion Grosu ştie să profite de
aceasta. Timp de o oră şi jumătate
cântă, dansează, trece degajat şi cu
umor de la stilul direct la cel narativ şi
invers. Sunt, însă, şi momente pe care
le rezolvă în tuşă groasă, existând peri
colul căderii în cabotinism. Regizorul
Vasile Toma trebuie să fie foarte atent
la nuanţe, căci numai astfel va putea
"tempera" şi menţine "curat" specta
colul. Cele opt roluri feminine sunt o
ofertă interesantă şi, totodată, o încer
care pentru Iulia Mâtcu, dar ea rămâne

**

•

în umbra partenerului său. Nu reuşeşte
să surprindă caracteristicile specifice
personajelor. Ele sunt diferenţiate mai
mult prin intermediul semnelor exte
rioare: costum, gest, inflexiuni ale vocii
etc. Cei doi impun, însă, un joc dinam-

ic, care are capacitatea de a umple
spaţiul. Decorul nu conţine decât un
singur element, dulapul, cam vechi şi
prăfuit, dar ingenios utilizat şi care se
transformă pe rând în ghişeu, vagon
de dormit, vestibul, lift şi sicriu.

Păţania unui bărbat şi a mai multor
femei este redată scenic cu farmec
de către trei bărbaţi şi trei femei, care
dovedesc că pot lucra în echipă.
Alina M a n g

artistice
extraartistice

Consideratii
�

•
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EU CÂND VREAU SĂ FLU IER, FLU IER de Andreea Vălean e TEATRUL DE COMEDIE
Data reprezentaţiei: 7 aprilie 2001 • Reg ia şi scenog rafia: Sorin Misirianţu • î n
d i stribuţie: Delia Nartea, Liviu Lucaci, Dan Tudor, Alexandru Pop, Dumitru Chesa.
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.
ntr-o reun1une ceţoasa ca atmosferă, miză şi scop, convocată în
zilele aniversării câtorva decenii
de existenţă a Teatrului de Comedie,
actualul director al acestuia, Dan
Vasiliu, a expus, printre altele,
intenţiile (instituţiei) sale de a cola
bora cu tinerii creatori de teatru mai
mult sau mai puţin experimental, în
vederea... Aici "vederea", cum zic, se
înceţoşa. Nu am înţeles pentru ce
anume se punea la cale colaborarea

anunţată solemn şi "dezbătută" pu
blic dorinţa respectivă, iar nu am
înţeles. Dar... am stat frumos şi am
aşteptat. La urma urmei, rezultatele
vorbeşte...
Şi, iată, rezultatele a vorbit- deocam
dată, prin glasul unui absolvent al
"şcolii de teatru�' clujene, regizorul
Sorin Misirianţu. Imi cer scuze pentru
gramatica scandaloasă de mai sus,
dar am încercat, şi cu ajutorul ei, să
sugerez întrucâtva climatul cultural

:�
6
.s

<t:

în chestie; fără îndoială, pentru ca
România să fie bine şi tot românul să
prospere - s-a mai pomenit în patria
noastră conducător de întreprindere,
fie cât de mică, având alt 'tel în viată
.
decât binele general? De ce trebuia

�

28

al spectacolului pe care l-am văzut
într-o seară de sâmbătă, rezervată de
tradiţie şi de stat unor ocupaţii,
totuşi, agreabile. Piesa tinerei (şi ea)
regizoare Andreea Vălean, montată
în premieră absolută, cu notabil suc-
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ces (inclusiv internaţional- la Bienala
de dramaturgie europeană contem
porană de la Bonn), de către
Theodor-Cristian Popescu la Naţio
nalul din Târgu-Mureş, a devenit, pe
scena sumar decorată a Teatrului de
Comedie, pretext de giumbuşlucuri
şi hârjoneală care, inevitabil, îi fac
deosebit de simpatici publicului pe
cei trei "actanţi" principali. Mica
problemă e că eroii sunt trei de
lincvenţi încarceraţi (care, în cursul
unui program de cercetare, îi iau
ostatici pe juna socioloagă venită să-i
examineze şi pe gardianul ce-i sare
acesteia în ajutor) - şi nu ştiu, zău,
dacă solidaritatea de tip " Hă, hă, e
mortal gagiu', uite, bă, ce-i face lu'
gagica!" este chiar reacţia dorită de
cineva într-o sală de spectacol...
Dincolo de aceste considerente tot
sociologice, aşadar extraartistice,
rămâne un spectacol aproximativ şi
dezlânat, cu aprige momente de plic
tiseală (deşi, slavă Domnului, totul nu
durează decât puţin peste o oră), cu
un joc dezordonat şi înţesat de
improvizaţii discutabile, spectacol
din care, la limită, se salvează numai
Alexandru Pop şi în care singura con
tribuţie regizorală par a fi secvenţele
filmate de la început şi de la sfârşit
(altminteri, ca sens, binişor încur
cătoare de minte).
Pe afiş scrie că spectacolul a fost rea
lizat "cu sprijinul Ministerului Cul
turii", care, probabil, prin vreo
hârţoagă oficială, se făleşte că a dat
bani pentru susţinerea dramaturgiei
româneşti actuale şi a tinerilor cre
atori de teatru. Curiozitatea mea, în
chip de contribuabil, este: cine de la
Ministerul Culturii a aprobat " spri
jinirea" acestui spectacol şi de ce?
Alice Georgescu

Noi suntem
romani ...
A

remiera pe ţară Cocoşei &
puicuţe (în original: Stags &
Hens) are toate datele unui
spectacol de succes: un dramaturg
englez contemporan important, unul
dintre cei mai buni regizori ai tinerei
generaţii, o interpretare iscusită.
Momentul este însă tulbure pentru
TI: Andrei Şerban urma să monteze
aici, în cursul acestei primăveri,
Disputa de Marivaux, înainte de a
începe repetiţiile la Comedia Fran
ceză. Reamintim că, în anii '60,
Andrei Şerban a lucrat la TI specta
cole de referinţă, ca Arden d i n
Feversham sau Omul cel b u n d i n
Seciuan, creând o adevărată echipă
- de invidiat, în epocă. Din păcate,
autorităţile locale nu numai că nu au
contribuit acum la strângerea sumei
necesare (mult mai mică decât
sumele în general practicate), în
bună parte deja asigurată prin efor
turile directorului Corneliu-Dan
Borcia, dar au şi iniţiat, pe baza unor
învinuiri anonime, o anchetă asupra
acestuia din urmă. Premiat anul tre
cut drept cel mai bun director de
teatru din ţară, C.D.B. este acum
acuzat de ... conducere defectuoasă.
Se poate bănui că e doar o problemă
locală, că TI a căzut si el victimă
pârdalnicei alternanţe la Putere, căci
scena românească a mai pierdut, de-a
lungul timpului, o serie de directori
capabili, a căror unică vină era aceea
de a nu fi avut coloratura politică
potrivită la timpul potrivit. Numai că
implicaţiile acestei crize sunt mult
mai grave. Realizarea proiectului cu
un regizor de faimă internaţională,
precum Andrei Şerban, ar fi adus
beneficii teatrului românesc în
ansamblu, iar căderea lui înseamnă
un vot de blam la nivel mai înalt
decât cel judeţean.
Mulţi socotesc că scena trebuie să fie
o tribună a rostirii frumoase, ceea ce
presupune şi un limbaj ales. Se cuvine
însă readusă în discuţie o chestiune
deloc neglijabilă: teatrul este un
organism viu, iar teatrul din Piatra
Neamţ îşi propune, înainte de toate,
să fie, aşa cum îl arată numele, un
teatru al tineretului. Un teatru tânăr,
cu un colectiv cu medie de vârstă
scăzută, o instituţie care progresează
în ritm cu schimbările din societate.
Problema de căpătâi nu este, aşadar,
limbajul de pe scenă, ci substanţa
pieselor, a spectacolelor. Iar când
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COCOŞEl & PUICUŢE de Willy Russell. Traducerea : Marian Popescu • TEATRU L
TINERETULUI d i n PIATRA NEAMŢ e Data rep reze ntaţiei: 7 apri l ie 2001 e Reg ia:
Vlad Massaci • Scenog rafia: Viaceslav Vutcariov • Distribuţia: Anamaria Marinca
(Unda), Gabriela Crişu (Ma u reen), Clara Flores (Bernadette), Dorina-Maria
Hara nguş (Ca rol), Olimpia Mălai (Fra nces), Florin Mircea jr. (Dave), Cezar Antal
(Robbie), Dan Grigoraş ( B i l ly), Doru Cătănescu (Kav), Ovidiu Crişan (Eddy),
Constantin Lupescu (Peter), Tudor Tăbăcaru (Road ie).

substanţa există (ca în cazul de faţă) şi Finalul poate fi interpretat în două
îl justifică, un anumit limbaj trebuie feluri. Pe de o parte, se poate spune
admis- dacă nu asumat.
că piesa are un sfârşit fericit- fiindcă
Dincolo de titlul ei uşor cabaretistic, Unda pleacă împreună cu fostul ei
Cocoşei & puicuţe este o piesă iubit, deci "se smulge provincialis
despre libertatea individuală şi ne mului strâmt şi searbăd". Pe de altă
putinţă, despre resemnare şi curajul parte, însă, nu ţi se dă certitudinea că
evadării. Unul dintre motivele pentru Q)
care spectacolul a fost primit cu oare- -g
care reţinere de către public este fap- �
tul că textul porneste de la o realitate a;
destul de străină nouă. În piesă mirele �
şi mireasa se întâlnesc cu prietenii,
înaintea nunţii, la o serată numită .E
stag!hen night şi însemnând un fel de
petrecere de adio, o ultimă noapte de
libertate, în care totul este permis.
Decorul reprezintă două toalete ale
unei discoteci de provincie (peri
ferie?), în care autorul a plasat întrea
ga acţiune. Celor cărora vasele de
closet le vor fi lezat pudoarea le
atragem atenţia că nu este prima
oară când astfel de obiecte au apărut
pe scenă (vezi faimosul D'ale car
navalului al lui Pintilie).
Totodată, personajele din Cocoşei &
puicuţe - după cum declară regi
Peter reprezintă pentru ea fericirea
zorul în afişul-program - aparţin unei adevărată şi nici că oraşul spre care el
categorii care nu îşi are corespon o duce ar fi mai bun, sau că viaţa pe
dent în România de azi: limitei infe care i-o poate oferi ar fi altfel. Pleacă
rioare a clasei de mijloc. Hainele pentru a scăpa de o cerere în
fistichii, machiajul strident, limbajul căsătorie prea repede acceptată,
sunt (şi trebuie înţelese ca atare) simţind că - din captivă, cum este în
semnul unui anumit nivel social, nu acest mediu fără orizont - ar fi şi mai
moral - cum, poate, spectatorul lipsită de perspective, pentru că prie
român ar fi tentat să creadă.
tena ei, Bernadette, este modelul viu
Pe scenă, aceste personaje au haz, a ceea ce ar deveni păşind spre altar a
ritm şi siguranţă. Deşi indivizii celor doua zi: o femeie trecută înainte de
două tabere distincte aparţin, în vreme, admiţând avansurile te miri
fond, aceluiasi mediu, a cărui am cui în unica speranţă de a se mai siiŢiţi
prentă o poartă, totuşi fiecare îşi are dorită, liberă, frumoasă. Totodată, se
propria personalitate, atent contu anulează nunta- adică se periclitează
rată. Astfel, se disting Eddy (Ovidiu "celula de bază a societăţii" etc.
Crişan) cu aere de mic şef şi perma Dar Cocoşei & puicuţe nu este o
nentul lui zumzăit dispreţuitor, Billy piesă a cuvintelor mari. Ea înfăţişează
(Dan Grigoraş), amicul uşor retardat, o realitate a lumii moderne, fără a-şi
blazatul potenţial artist Kav (Cezar propune să o judece. Nu există
Antal). Viitoarea mireasă este Ana morală, nu există vină, nu există vino
maria Marinca - proaspătă, fragedă, vaţi. Numai victime.
voluntară -, figură bizară pentru o
lume moartă în interior.
D a ri a D i m i u
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Ce s-a Întâmplat
cu Alee?
APROAPE DE BABILON de Jennifer Joh nston. Traducerea: Adrian
Roman e TEATRUL .AL. DAVILA" d i n PITEŞTI e Data rep rezentaţiei:

7 a pri l ie 200 1

•

•

Scenog rafi a :

•

Reg i a

M i riam

şi

i l u st raţia

Georgette

sonoră:

Mihail

şi

Ad rian

Roman

Ad rian

Roman

D i stribuţia: Ad rian Da m i a n (Al ee), Pa u l S prâncenatu (Jerry),

Wil helmina Câta (Mama l u i Alee), Petrişor Sta n (Ma iorul G l e nd i n n i ng),
Dan lvănesei (Sergentul Ba rry), Florin Geo Pană (Ben n ett).

***
onstruit pe canavaua unui
text cu o problematică uma
nă complexă, legată prin
acţiune de evenimentele din primul
război mondial, spectacolul lui
Adrian Roman creează cu adevărat
atmosferă. Este cea a unei vieti de
campanie, ce poartă parf u mul
amintirilor "de acasă", al visurilor ce
nu se vor împlini niciodată, dar şi

C

corul alătură, în cea mai mare parte
din timpul reprezentaţiei, elemente
diverse şi aparent nepotrivite, cum
sunt pianul din casa părinţilor şi
transeele sau biroul comandantului.
Astf e l, se conturează scenic o ima
gine apropiată de aceea pe care
insul aflat în stare de agonie se pre
supune că o vede cu ochii minţii şi
în care trecutul se amestecă cu

amprenta dură a realităţii în care
zgomotul mitralierelor nu se
opreşte. Pentru o cât mai sensibilă
sugerare a acestei atmosfere de-

prezentul. Aceasta este şi starea
personajului principal. Alee, închis
pentru crimă, scrie - în aşteptarea
sentinţei - un jurnal, reme-

§
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morându-şi viaţa: anii adolescenţei
petrecuţi la moşia părinţilor - aris
tocraţi irlandezi-, prietenia tăinuită
cu Jerry, băiat simplu din sat, înro
larea în Corpul Expediţionar Britanic
şi dezertarea lui Jerry, numirea sa în
fruntea plutonului de execuţie,
luarea deciziei de a-şi ucide prie
tenul, pentru a scăpa amândoi de
umilinţă.
Povestea nu aparţine neapărat unui
război dintr-o anumită perioadă
istorică, ci unuia generic, la fel de
iraţional ca oricare altul, în care cele
mai nesemnificative acte umane au
consecinţe uriaşe, când - în haosul
general - puterea încape pe mâini
nu întotdeauna potrivite sau capa
bile de a împărţi dreptatea. Di
ferenţele sociale dintre Alee şi Jerry
nu se vor estompa nici pe front, iar
"animozităţile" dintre britanici şi
irlandezi întreţin tensiunile şi con
duc, de fapt, spre deznodământul
tragic.
Există în spectacol momente când
acţiunea trenează, dar ele nu devin
plictisitoare datorită farmecului cu
care actorii îşi interpretează rolurile,
construite cu un calm echilibru inte
rior. Nu este decât o singură pre
zenţă feminină, Wilhelmina Câta,
interpreta unei mame denaturate,
care ar prefera să-şi vadă fiul mort,
dar erou, decât în viaţă şi sănătos.
Adrian Damian şi Paul Sprâncenatu
constituie o echipă. Se susţin şi se
pun în valoare unul pe celălalt. E
greu de spus care dintre ei deţine
rolul principal. Este sigur, însă, că
Jerry i-a oferit lui Paul Sprâncenatu
posibilitatea de a da proba talentu
lui său. Jocul celor doi şi cel al lui
Florin Geo Pană, Petrişor Stan şi Dan
lvănesei, împreună cu scenografia şi
muzica ritmată, cu rezonante
' irlan
deze, creează un tot: cel al atmosfe
rei spectacolului, care reuşeşte să
convingă astfel încât, la final, nu poţi
să crezi că vei pleca din sală fără să
ştii ce s-a întâmplat cu Alee. Ajungi
să uiţi că el este doar un personaj . . .
Alina Mang

Paradoxuri
ADU NAREA FEMEILOR de Aristofan. Traducerea: Despina Hagi u . Ada ptarea şi
vers u ri l e câ ntecelor: Vasile Cojocaru • TEATRU L .OVIDIU* din CONSTANTA
• Data reprezentaţiei: 27 martie 2001 • Reg ia: Yannis Margaritis • Scenog rafia:
Carmencita Brojboiu • M uzica: Michalis Grigoriou • Coregrafia: Călin Hanţiu
• î n d i stribuţie: Elena Gurg ulescu, Diana Cheregi, Ana Maria Tra mundana,
Clara G h i uvelechian, Vas i le Cojocaru, Eugen Mazi l u, Livi u Manolache,
Lăcrămioara Moscaliuc, Laura Iordan, Nina Udrescu, Cristina Oprean, Vaii
Bucur-Caracaşian, Radu Niculescu, Diana Lupan, l u lian Enache, Alexandru
Mereuţă, Gabriela Belu, Daniela Vitcu, Cosmin Mihale, Florentina Roman, Lau ra
Crăciun, Maria Nestor, Florina Bulgaru, Silviana Vişan, Raluca Tudorache.

ocietatea noastră este atât de
răsfăţată de utopii şi sloganuri,
atât de bine deprinsă cu
manipulările, pe de o parte, şi cu nai
vitatea, pe de altă parte, încât Adu
narea femeilor, lucrare emblematică
pentru virtuţile comediei atice şi pen
tru geniul lui Aristofan, nu are nevoie
de un prea mare efort de "contempo
raneizare". În spectacolul teatrului
constănţean, regizorul grec Yannis
Margaritis şi conaţionalul său muzician
Michalis Grigoriou s-au străduit să con
fere premierei aureola unei adevărate
ceremonii, în consens cu Ziua Mon
dială a Teatrului şi cu sărbătoarea
natională a Greciei. lată de ce, la
îndemnul eroilor piesei de a participa
cu toţii la petrecerea imaginată de
autor cu mai bine de două milenii în
urmă, spectatorii au avut parte de o
adevărată "sărbătoare princiară",
menită parcă să pună în paranteze
marile greutăţi financiare ale insti
tuţiei. Dar, cum românului îi priesc
paradoxurile, nu adâncim observaţia...
In spectacol, decorurile şi costumele,
viu colorate, cu note burleşti, carica
turale, dar .Şi cu alunecări spre stilul

colul aminteşte în chip ciudat de
teatrul brechtian, fapt dezminţit ade
seori de maniera interpretativă, în
care, în cele mai multe cazuri, mariajul
dintre realism şi comedia burlescă se
apropie binişor de umorul specta
colelor de divertisment.
Meritele incontestabile ale regiei ţin
de orchestrarea ansamblului cu ener
gie, fantezie şi umor. Poantele mai
"
"decoltate , aproape licenţioase (pre
zente, de altfel, în textul lui Aristofan),
ca şi hazul pe seama eroticului (noua
lege atică impusă de "adunarea
femeilor" cere ca amorul cu o jună să
fie precedat de o ispravă similară cu o
vârstnică!) sunt strunite, fără să încalce

"
"descoperit şi ocheadele spre sală.
Asta nu ne împiedică să preţuim efor
tul trupei de a da viaţă unor partituri
complexe - incluzând proză, dans,
cântec, pantomimă - şi disponibili
tatea de a face fată acestei solicitări
mai puţin obişn u ite, dovedită de
Elena Gurgulescu, Vasile Cojocaru,
Diana Cheregi, Nina Udrescu, Eugen
Mazilu, Liviu Manolache, Diana Lupan
şi alţii, ca şi de veteranul Alexandru
Mereuţă, neobositul interpret al lui
Aristofan.
A fost prima întâlnire cu publicul din
această stagiune. Mai bine mai târziu
decât niciodată. Voci autorizate ne
spun că s-ar putea să fie singura pre-

estradistic, sporesc (şi ele) dimensiu
nile "baroce" şi atractivitatea discursu
lui scenic. Pigmentat la tot pasul cu
momente muzicale apăsat parodice
sau cu momente coregrafice de grup
(când inspirate, expresive, când sim
pliste ori prost sincronizate), specta-

legile nescrise ale artei ori ale bunu
lui-gust. Necazurile apar atunci când
unele fragmente muzical-coregrafice
depăşesc spaţiul cuvenit sau rup firul
poveştii, riscând să plictisească, ori
când în evoluţia actorilor se fac simţite
ostentaţia, excesul de zel, jocul

mieră a stagiunii, în afara unui specta
col pentru copii. Tocmai acum, când
teatrul constănţean împlineşte o
jumătate de secol de existenţă.
Paradoxuri...

S
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Grotescul 1n ofensivă
A

GAIŢELE de Alexandru Kiriţescu e TEATRU L MUN ICI PAL d i n TURDA e Data
reprezentaţiei: 20 octombrie 2000 • Reg ia: Horaţiu Ioan Apan • Scenog rafia:
Mihai Văl u • Distri buţia: Nina Antonov (Aneta Dud ulean u), Narcisa Pintea
(Wa nda Serafim), Doina Şoproni (Margareta Aldea), Oana Răduţă (Colette
D u d u lea n u), Ginuc Crişan (Fră u lei n), Mihaela Decean u (Lena), Maria Voronca
(Zoia), Melania Aştilean (Zamfira), Sebastian Marina (Mi rcea Aldea), Radu Botar
(Georges D u d u lean u), Cornel Miron (la nache Duduleanu).

onstat cu bucurie redescope
rirea piesei lui Kiriţescu într-o
lume ca a noastră, marcată de
invazia, voită uneori, a nonvalorii în
cultură şi nu numai, precum şi reo
rientarea atenţiei regizorilor înspre
texte ce denunţă rapacitatea, mi
tocănia, îndepărtarea de credinţă,
dezumanizarea. Acest complex social
- un adevărat sindrom dobândit în
ultima jumătate de secol- s-a mate
rializat de timpuriu în această piesă,
cotată la vremea premierei sale
absolute drept o comedie de mo
ravuri. Astăzi, Gaiţele capătă însă alte
nuanţe. Kiriţescu, un fin observator al
vieţii cotidiene, al comportamentului
uman, de data aceasta dintr-un orăşel
de provincie, a dat o piesă valabilă şi
peste decenii, şi nu numai în spaţiul
nostru naţional. Familia, această
"
"celulă de bază a societăţii , este
prezentată sub forma ei monstru
oasă. " Normalitatea" ascunde o su
medenie de atrocităţi; sub clopotul ei
de sticlă se petrec lucruri groaznice,
care se precipită în crime abomi
nabile. Moartea Margaretei confirmă
toate acestea. Se pune apoi între-

C

barea: oare cum a dispărut dintre cei
vii onorabilul Duduleanu? Nu cumva
a căzut şi el pradă "gaiţelor"? "Car
nivore" sunt nu numai cele trei
bătrâne surori, ci toţi cei ce gravitează
în jurul lor. Scena citirii, de către
Aneta şi cei doi fii ai ei, a scrisorii lui
Mircea către Wanda este cea mai
grăitoare mărturie în acest sens.
Regizorul Horaţiu Ioan Apan a "ata
cat" cu mult curaj textul lui Kiriţescu.
Un cuib de viespi planează deasupra
scenei ca o sabie a lui Damocles, pre
vestind drama. De altfel, întreaga
scenă sugerează fagurele în care
"
"iernează personajele. Evenimentele
se declanşează la semnalul unui api
cultor în costum adecvat, ce se
fereşte, parcă, de înţepăturile vietă
ţilor ucigaşe. Regizorul a construit
simetric spectacolul. Finalul, acom
paniat de marşul patriotic cu inserţii
ce prevestesc demenţa roşie, su
gerează că somnul raţiunii naşte
monştri; personajele se închid în
fagure - oare pentru mai târziu?
Nina Antonov este o Aneta Du
duleanu uscăţivă, rea, guralivă, dar
care nu-şi dezvăluie sentimentele.

Faptele ei devin astfel mult mai
înspăimântătoare decât par la prima
vedere. Mihaela Deceanu îi conferă
Lenei o smerenie ce-i acoperă rău
tatea nativă. Maria Voronca se apropie
de imaginea pe care ne-am făcut-o în
cursul anilor despre gaiţe, din atâtea
montări de referintă; ea are farmec si
culoare. Radu Botar si Cornel Miron
fac un cuplu Georges-Î anache malefic,
şarjând tragismul situaţiilor cu o doză
de umor. Doina Şoproni se vrea o
Margaretă inocentă, un "personaj
pozitiv", însă are ezitări în materia
lizarea acestuia. Sebastian Marina ar
trebui să fie irezistibil în Mircea Aldea,
dar nu reuşeşte. Oana Răduţă este
consecventă în Colette Duduleanu:
de la prima şi până la ultima apariţie
nu iese din personajul pitoresc ce i s-a
încredinţat. Melania Aştilean n-are
stofă de Zamfira, este mult prea
"
"orăşeancă . Surpriza ne-o rezervă
Ginuc Crişan în dublu rol- Apicultorul
şi Frăulein, în travesti -, îngroşând
parcă şi mai mult grotescul lumii
gaiţelor.
Foarte mulţi fac grimase dispre
ţuitoare atunci când li se pomeneşte
de teatrul din Turda. Pot să afirm că la
ora actuală trupa are capacitatea de a
juca piese importante din dramatur
gia românească şi universală, fără să
facă rabat la calitate. Îi trebuie doar
regizori care s-o scoată din apele
molcome ale "provinciei" teatrale.
Stracula Attila

M a rfa s i ba n i i
1

m citit cu nespus amuzament în " România
liberă" o cronică a doamnei Florica lchim. Scria
domnia sa despre autobuzul unui teatru care
pleacă adesea spre un oraş apropiat "cu încărcătura
lui de critici". Imaginea criticilor teatrali balotaţi sau
lopătaţi, după caz, încărcaţi industrial, transportaţi
containerizat sau vrac la premieră şi basculaţi în sală
mi-a dat viziuni orwelliene sau similare celor din fil
mul The Wa l l al formaţiei Pink Floyd.
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Redus la substanta lui materială, orice om, în măsura în
care un critic teatral este şi el om, capătă nuanţe
macabre, groteşti, dar neapărat şi comice. Se poate
merge mai departe. "încărcătura de critici", livraţi en gros,
poate fi apoi detaliată: echipa de la "Scena" la cofraj, cea
de la "Teatrul azi", în borcane căpăcite cu celofan, iar
firele (de la "Adevărul" şi alte cotidiane) la legătură. Marfă
există, totul este să dea cineva bani pe ea.
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Horia Gârbea

Cu pluta
e scena Teatrului de Comedie,
proaspăt-înfiinţatul teatru tul
cean " Urmuz" a ajuns cu o
plută foarte ingenioasă. Mă refer la
decorul realizat de Roxana Ionescu şi
axat pe un dispozitiv al cărui princi
piu dinamic este sugestiv şi de efect.
Pluta naufragiaţilor, unde îşi con
sumă "epilogul" personajele alese de
autor să definească situaţia-limită,
devine astfel o mică estradă pe arcuri
care tremură sub paşii actorilor, până
la a le da nesiguraţă în mişcări şi,
metaforic vorbind, imponderabili
tate. Soluţia scenografică e originală,
numai că, mult prea mică pentru
necesităţile de deplasare ale inter
preţilor, suprafaţa pe care trebuie să
se înghesuie personajele, unde se
mai află şi un obiect cu funcţii
neclare, transformă avantajele unei
idei inspirate în contrariul lor.
Ce le rămâne de făcut, în aceste
condiţii, celor patru actori? Poate că
regizorul Gavril Pinte s-a gândit să-i
determine să se concentreze asupra
agoniei prelungite a personajelor, să
provoace o implozie a stării lor de
disperare. Numai că în spectacol asta
nu se prea vede, nici în privinţa tensi
unii şi nici a vibraţiei dramatice ce
s-ar cuveni să ne-o transmită. Vino
vaţi nu sunt doar ei, actorii. E vorba
aici şi de de limitele textului, a cărui
miză este extrem de riscantă. Fiindcă,
alegând un simbol atât de frecventat,
autorul nu pare a avea vreun interes
nou faţă de situaţia aproape clasică a
naufragiului, îndelung exploatată în
literatură şi arte. Nici ca exerciţiu pe o
temă dată piesa nu-şi găseşte justifi
carea, autorului lipsindu-i ambiţiile
de virtuozitate. Sau posibilităţile. Aşa
încât cei patru din piesă, ilustrând
diverse tipuri (mitocanul-aventurier
cu gustul libertăţii, intelectualul-liric,
plicticos şi aseptic, conducătorul fără
opinii personale şi relief, eterna şi
fascinanta reprezentantă a sexului
slab şi ezitant), refac parcă un ritual
cunoscut, al delimitărilor ultime între
cei care împart aceeaşi soartă, fără
prea multă înfiorare şi fără rezolvări
surpriză. O soluţie interesantă ar fi
putut fi aceea sugerată în spectacol
prin alternarea scenelor de pe plută
cu povestirea lor ulterioară într-un
jurnal din care citesc, în avanscenă, o
femeie şi un copil cu nume exotic:
Fernando. Într-un alt timp şi, poate, o
altă realitate. Ni se sugerează, astfel,
un mod al subiectului de a deveni
istorie, printr-un contrapunct dra-
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EPILOG de Ştefan Carama n e TEATRU L .URMUZ* d i n TULCEA e Data
reprezentaţiei: 25 februarie 2001 • Reg i a : Gavril Pinte • Sce n og rafia:
Roxana Ionescu • M uzica: Cristian Tarnoveţch i • Distri buţia: Vitalie
Ursu (Boris), Veronica Gheorghe (EI Ien), Voicu Hetel (Kushil), Ion
Dare (Grobsc h n i tz), Rodica Bistricean u (Ma m a), Tudor T. Gheorghe
(Co p i l ul).

matic ofertant, din păcate insuficient
dezvoltat de autor. Regizorul îl
exploatează, însă, inspirat, deschi
zând o paranteză poetică expresivă şi
creând momentele, poate, cele mai

realizează şi cuplul Veronica
Gheorghe (EIIen) - Vitalie Ursu (Boris)
către finalul spectacolului, jucînd cu
simplitate, după un rafinat desen
scenic, sugestia dăruirii trupeşti. Ion

frumoase ale reprezentaţiei. (Sen
sibilă, interpretarea Rodicăi Bistri
ceanu şi a copilului Tudor P.
Gheorghe.) Misterul acestor apariţii,
susţinut de o muzică "de atmosferă",
creată special de Cristian Tarno
veţchi, duce spectacolul într-o zonă
suprarealistă interesantă, cu care se
mai cochetează şi în alte momente,
(reînvierea morţilor), fără acelaşi
rezultat. Un moment emoţionant

Dore (Grobschnitz) şi Voicu Hetel
(Kushil) sunt ceilalţi doi locatari ai
plutei, preocupaţi mai mult de
echilibristica impusă de scenografia
poznaşă.
Nu ştiu ce public vor fi având tulcenii
pentru acest spectacol la ei acasă;
ştiu însă că Ştefan Caraman, tulcean
şi el, a scris şi piese mai bune.
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A crea fantasticul
FRUMOASA ŞI BESTIA e TEATRUL .ŢĂNDĂRICN e Data reprezentaţiei: 9 martie
• Reg ia şi vers i u nea scen ică : Cristian Pepino • Scenografia: Cristina
Pepino • M uzica: Dan Bălan • În d istri buţie: Ioan Brancu, Graţiela Ştefan, Daniel
Stanciu, Cristian Mitescu, Mariana Zaharia, Liliana Gavrilescu, Dora Ortelecan,
Eugenia Barbu, Leonard Popovici, Claudiu Iordan.
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e mult nu ne-a mai răsfătat
Teatrul .,Ţăndărică" cu o p re
mieră! Minunea s-a produs de
Ziua Mucenicilor, când am fost invi
taţi să vedem Frumoasa şi bestia ...
de cine? Originea basmului se pierde
în negura vremurilor. Ea se dizolvă în
multiculturalitatea europeană, poate

D

chiar globală, trimiţând ecoun rn
multe basme ale popoarelor, spre a
ajunge şi la noi, prin Povestea porcu
lui a lui Ion Creangă. Spectacolul
Teatrului .,Ţăndărică" se construieşte
pe versiunea scenică alcătuită de
Cristian Pepino din câteva întâmplări
esenţiale, cu o mare simplitate, fără
multe complicaţii psihologice.
Pentru a da satisfacţie monstrului pă
durii, căruia îi încălcase domeniul
prohibit, un om îşi trimite fata cea
mică şi frumoasă (mai avea două,
mari şi urîte) să-I slujească. De aici se
nasc cele câteva peripeţii din care, ca
din orice basm, aflăm câteva principii
morale: binele învinge răul, lăcomia
este pedepsită, bunătatea şi ascul
tarea sunt răsplătite, iar mai presus
de toate e dragostea.
Mai presus de toate, însă, e arta de a
crea un spectacol în care actori văzuţi
şi nevăzuţi, păpuşi şi măşti, într-o
animaţie condusă cu pricepere şi
într-un ritm generator de tensiune,
într-un joc de sunet şi lumină abil
dirijat, contribuind la alternanţa din-

tre real şi fantastic, reuşesc să
menţină interesul neîntrerupt al pu
blicului. Nu numai acela al copiilor de
grădiniţă, destinatarii virtuali ai spec
tacolului, ci şi al celor maturi, pe care
soarta frumoasei fete îi interesează
mai puţin, probabil, dec�t minunile
care se nasc din cutia neagră a sce
nei. Acesta e, de fapt, marele merit al
spectacolului: de a te introduce cu
naturaleţe, cu o artă în care magia se
împleteşte cu ştiinţa, într-o lume a
fantasticului, a făpturilor diafane şi a
monştrilor pădurii. Imaginea plastică
a spectacolului este admirabilă, figu
ra monstrului e înspăimântătoare şi
comică totodată, vocea sa, abil mâ
nuită de sonorizator, reverberează cu
accente ce dau fiori. Actorii au o
mare mobilitate, mânuitorii participă
cu dexteritate, sugerând, comu
nicând stări, gesturi, acţiuni. Păcat că
afişul-program al teatrului indică
doar numele interpreţilor, fără a pre
ciza rolurile jucate. Dar arta păpuşilor
e o artă colectivă şi contribuţia fie
căruia se înscrie în valoarea ansam
blului. Finalul, în care ni se dezvăluie
ceva din mecanismul creator de
vrajă, nu ne şterge din minte ideea că
am asistat la un act de magie a artei,
magician-şef fiind Cristian Pepino.
Margareta Bărbuţă

Miss Virtute

O

cât
se poate de căsătorită
um operetele c u adevărat
reuşit� se pot număra pe
degete (ba chiar pe acelea ale
unei singure mâini!), orice teatru de
repertoriu care se respectă (şi mai
ales unul care- precum acela bucu
reştean, purtând numele lui Ion
Dacian - tocmai îşi sărbătoreşte o ju
mătate de veac de existenţă) e nevoit
să pescuiască adesea în oceanul de

C
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lucrări de mâna a doua, scrise acum
un veac şi mai bine; iar cum aceste
însăilări insipide de texte sărace cu
duhul şi de muzici fără personalitate
n-ar putea amuza câtuşi de puţin
publicul de azi, creatorii noştri de
spectacole de gen le .,actualizează",
la fel cum confraţii lor de demult
"
",ocalizau comedioarele - adesea
.,cu cânticele"- ale vremii.
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Aşa se face că searbăda operetă Die
keusche Susanne (cea mai bună,
totuşi, din producţia totală de 57
asemenea .,creaţii" ale autorului!),
scrisă acum 1 1 1 ani de către astăzi
obscurul compozitor german (născut
la Hamburg, în 1 879) cu numele
franţuzesc de Jean Gilbert (atunci
considerat drept .,regele operetei
moderne"!), pe libretul şi mai obscu-

rului Georg Okonkowski după piesa
Fils a papa a la fel de obscurilor A.
Mars şi M. Desvallieres, a devenit pe
scena Teatrului Naţional de Operetă...
Miss Virtute, cu toate că eroina încu
nunată cu acest premiu este cât se
poate de măritată, iar numărul său de
telefon începe cu ereticul 89...! Titlul

ţindu-1 cu trăsături particularizante.
Alături de Eugenia Mirescu ( Del
phine), Gabriela Daha (Jaqueline),
Ştefan Popov (Rene), George Nicu
lescu (Pomarel), Viorel Ciurdea
(Charencey), Claudia Măru-Hanghiuc
(Rositta), Emil Spătaru (Aifred), Rodica
Ocheşeanu (Mariette), copilul Eli-

sub care era cunoscută la noi această
lucrare - Virtutea Suzanei - ar fi fost,
fireşte, mai apropiat de traducerea
fidelă (Casta Suzana), dar acela găsit
acum (probabil, de către realizatorii
actualei versiuni româneşti a libretu
lui - V. Timuş şi M. Păun) este oricum
mai grăitor decât secui Suzana, sub
care s-a montat acest opus atât pen
tru prima oară în România (la numai
un an de la premiera absolută de la
Magdeburg!), cât şi pentru ultima
dată la Bucureşti (în 1 970).
Dacă spectacolul anterior al Operetei
bucureştene purta semnătura regizo
rală a unui ilustru tenor- Ion Dacian-,
acela de astăzi este realizat sub
direcţia de scenă a unei la fel de cele
bre soprane - Constanţa Câmpeanu-,
şi ea prezantă în distribuţia de odi
nioară. Luptându-se să stoarcă din
piatra seacă a acţiunii din cale-afară
de previzibile un umor de bună cali
tate şi să înzestreze cât de cât cu fior
poetic muzica de o exasperantă
banalitate, regizoarea a alcătuit o
echipă solistică fără cusur şi a lucrat
cu minuţie fiecare personaj, îmbogă-

sabeta Petrache (Betty), Teodor
Grigoraş (Poliţistul) şi Cristinel Coman
(Chelnerul) - pe care i-am trecut aici
în ordinea distribuţiei -, Mioara Ma
nea-Arvunescu (Suzana) şi Nicolae Mă
gureanu (Baronul) strălucesc printr-o
prezenţă vocală şi/sau scenică aparte.
Un elogiu special i se cuvine actorului
Valentino Tiron, nu atât pentru a fi
creat un Hubert în egală măsură cre
dibil şi amuzant (veritabilul "fils a
papa" din piesa de obârşie), cât pen
tru a fi izbutit să cânte aproape la fel
de bine ca şi cântăreţii de profesie
alături de care evolua. De altfel, sin
gurele momente cu adevărat sa
vuroase ale spectacolului sunt acelea
care exploatează cu un haz irezistibil
"
"Marsilieza sau motive celebre din
alte operete (Văduva veselă şi
Liliacul), dar şi opere (de la Traviata la
Carmen, de la Elixirul dragostei la
Bărbierul din Sevilla, de la Flautul
fermecat la Trubadurul sau Paiaţe).
Iar unicul moment în care textul în
sine stârneşte substanţiale hohote de
râs (deşi şi el utilizează cu destul umor
unele trimiteri culturale - îndeosebi
https://biblioteca-digitala.ro

la Shakespeare) este acela în care
unul dintre personaje citeşte în ziar
că... la Operă e grevă! (E de prisos,
cred, să mai spun că în seara pre
mierei chiar se aflau în grevă şi Opera
din Bucureşti, şi cea din Cluj!)
Dacă prologul la faţa de cortină (corti
na intermediară, pe care este proiec
tată o imagine a Parisului) a fost cu
siguranţă imaginat de către regi
zoare, există în schimb în montare o
seamă de alte elemente generatoare
de umor, la a căror paternitate (de
fapt... maternitate!) au contribuit
probabil împreună Constanţa Câm
peanu şi scenografa Viorica Petrovici
(autoarea unor decoruri somptuoase
- atât pentru reşedinţa Baronului, cât
şi pentru "Moulin Rouge" -, a unor
costume de o croială îndrăzneaţă şi
un colorit de-a dreptul temerar, ca şi a
picturii... de Toulouse-Lautrec a
bunicului "stâlp de... cabaret"): ciora
pul de damă ce atârnă din buzunarul
inocentului Hubert; covorul roşu
desfăşurat în onoarea proaspătului
academician care este Baronul; laurii,
uniforma si bicornul acestuia, de
săvârşind poza napoleoniană a per
sonajului; secretarul folosit pe post
de.. prompter pentru discurs; veş
mântul vaporos al Jaquelinei, inspi
rându-i lui Rene porte-ul de balet cla
sic; taburetul pe care tânăra se urcă
spre a-1 putea săruta pe iubitul ei şi pe
care Hubert i-1 trage de sub picioare
ca pentru a o spânzura; taiorul alb al
Suzanei, care o plasează în alt timp
(mai apropiat de zilele noastre), dar şi
în alt spaţiu- prin dublura de tip can
can pe care o dezvăluie la momentul
potrivit; baloanele de săpun emise o
dată cu minciunile gogonate ale
eroinei; flagelarea cu... o floare; ciora
pul tras pe faţa lui Hubert, atunci
când acesta fură tabloul; ochelarii
pentru eclipsă prin care este privită
orbitoarea virtute a Suzanei ş.a.m.d.
Coregrafia Andreei Constantinescu
este destul de inegală; excelent, nu
mărul de dans modern, jalnic, nu
mărul de cabaret de epocă (senzaţia
penibilă fiind agravată de chiţăielile
oribile ale dansatoarelor de can-can);
în schimb, iarăşi admirabil e lucrul ei
cu cei şase corişti ce evoluează în chip
de... "The Chippendales"!
În fine, dirijorul Lucian Vlădescu,
corul (pregătit de Gabriel Popescu) şi
orchestra Teatrului National de
Operetă fac tot posibilu l să înno
bileze printr-o interpretare precisă,
vioaie şi nuanţată muzica lui Jean
Gilbert, atât de nesărată încât singu
rul ei motiv mai de Doamne-ajută, pe
care poate-1 mai ţii minte atunci când
pleci acasă (fiindcă l-ai tot auzit
vreme de două ceasuri), l-ai uitat cu
siguranţă a doua zi...
L u m in iţa Vartolomei
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entru că sunt un partizan
declarat al ideii de teatru-dans
ca termen ce defineşte acea
formulă de spectacol total imaginată
de expresionismul german, mărturi
sesc o strângere de inimă la fiecare
întâlnire cu un spectacol ce este
anunţat ca fiind aparţinător genului,
căci orice încercare sau experiment
teatral ce-şi propune să sfideze modul
tradiţional de reprezentare este eategorisit drept teatru vizual, teatru ges
tual, teatru-dans.
DansSolitude, scrie Sebastian-Vlad 0
Popa în caietul-program al celei mai .§
recente premiere de la "Nottara", este
un spectacol de teatru-dans... Poate. imediate, la un pas decisiv spre un
Pentru mine, DansSolitude este un univers al ordinii cosmice, în care
spectacol de dans şi de teatru, tot raportul nostru cu timpul se schimbă 
odată. O întâlnire între un coregraf şi de la nerăbdare la nepăsare, adică
patru actori, între două arte, între rea linişte. Demersul reuşeşte să emo
litate şi imaginaţie- reunite într-un tot ţioneze, în ciuda unor imperfecţiuniunitar şi indivizibil: corpul spiritualizat. cele mai evidente fiind absenţa unei
Intermediar între conştiinţă şi lume, gândiri regizorale integratoare şi stilul
" - abstract de dans ce caracterizează
"scenă de manifestare a emotiilor
.
lui Florin Fieroiu, modalitate
cum îl numea. Freud -, corpul este creatiile
'
punctul zero al fiinţei. Prin intermediul care refuză dramaturgia, narativul.
lui ne inventăm, clipă de clipă, căci Repetarea obsesivă a unor pasaje de
personalitatea noastră se clădeşte în dans dă senzaţia de lipsă de inventivi
întregime pe mesajele ivite din viaţa tate coregrafică, accentuată şi de dez
corporală. Pornind de la un scenariu voltarea mişcării doar în plan orizontal
semnat de dramaturgul Radu Ma sau pe linia mediană a corpurilor.
crinici, DansSolitude ne îndeamnă la o Acest defect este aproape anulat de
rupere de spaţiul primitiv, organic, . credinţa cu care cei patru interpreţi
guvernat de nevoi şi interese practice trăiesc o fluctuaţie de stări corporale,
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"Se pare că abia am Început să mergem,
Se pare că vom putea merge atât de departe cât va ţine rodnicia
pământului. "

William Forsythe s-a născut la New York, în 1 949. A studiat
dansul la Universitatea din Jacksonville, Florida, iar mai târ
ziu la Şcoala de Balet Joffrey. În 1 973, este angajat de Baletul
din Stuttgart, ca dansator, pe urmă începând să lucreze în
calitate de coregraf al companiei.
Timp de şapte ani, Forsythe creează peste douăzeci de core
gratii pentru Baletul din Stuttgart şi pentru alte companiiBaletul din Bâle, Baletul din Munchen, Baletul Operei
Germane din Berlin, Baletul Joffrey şi Teatrul de Dans
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Carmen Stanciu

Zi u a l nte r n ati o n a l ă a Da n s u l u i

Mesajul lui William Forsythe:
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de pasiunea cu care se abandonează
tăcerii în ritmul formelor spaţiale.
Dincolo de lumea zgomotoasă a
dorinţelor, pasiunilor, imaginilor sau
ideilor, într-un tărâm al tăcerilor albas
tre, Cerasela losifescu, Dragoş Bucur,
Alexandru Jitea şi Bogdan Dumitrache
se transformă în "hieroglife animate"
ale căror gesturi trezesc în privitor o
înţelegere intuitivă a fiinţei- imposibil
de tradus într-un limbaj discursiv.
Copilărie, corp, palmă, gest, tu, dra
goste, iarăşi corp, linişte, seren, din
nou tu. Un ghem de stări şi senzaţii, de
culori, linii ce se frâng, ritmuri - din
care Florin Fieroiu ţese experienţa
umană a unui eu fără nume.

Olandez (Nederlands Dans Theater). Una dintre creaţiile cele
mai celebre ale lui Forsythe din această perioadă este Side 2
- Love Songs, care a fost filmată pentru televiziune.
În 1 984, William Forsythe este numit directorul Baletului din
Frankfurt, la un an după ce a creat Gănge. De atunci, el a dez
voltat o estetică unică a baletului, care nu neagă tehnica
tradiţională, dar care, în acelaşi timp, lărgeşte şi înnoieşte lim
bajul dansului.
Forsythe continuă să pună în scenă spectacole de balet pen
tru companii din lumea întreagă. Operele sale sunt înscrise
în repertoriile companiilor New York City Ballet, San
Francisco Ballet, National Ballet of Canada, Royal Ballet
Covent Garden, Royal Sweden Ballet. În ianuarie 1 999
Forsythe a fost numit şi director al Teatrului am Turm ITAn
din Frankfurt/Main.
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Spectacole
de poezie

xistă cel puţin două feluri de a teşte întruna), revendicându-şi partea
prezenta public poezia. Ea din atentia lui. Cei doi au un haz
poate fi spusă (recitată) de autor nebun, dar fără să şarjeze, fără suprali
sau de un actor, ori poate fi jucată, dra citare. Şi, mai ales, se completează
matizată. E, însă, absolut evident că nu bine, sunt un cuplu. Au fost, în seara
orice poem se pretează variantei a aceea, puţini spectatori (mulţi nici nu
doua. Iar dacă, totuşi, se încearcă ju încap în sală). Ar fi mare păcat ca acest
carea unui text nedramatic, rolul regi spectacol, făcut aproape din nimic, să
zorului şi al actorilor devine decisiv. La nu se reia undeva şi să nu se joace cu
două spectacole de al doilea tip am oarecare regularitate.
asistat de curând.
Saviana Stănescu (tot ea!), aflată în
"
Poemele Savianei Stănescu "merg pe mare efervescenţă organizatorică, a
scenă. Ludicul postmodern, limbajul pornit, la Muzeul Literaturii, cu ajutorul
"
colocvial, "iepicul - vorba lui Paul Fundatiei Pro Helvetia, al Casei de cul
Georgescu - fac din textele acestea un tură " Friedrich Schiller'' si al Centrului
material ideal pentru spectacole de MAD, un ciclu de spectacole de poezie
teatru. A dovedit-o, între alţii, Vasile (urmate de discuţii): monoloage pe
Nedelcu, cu Proscrisa, la Galaţi. Vasile teme feminine. Am văzut, deocam
Nedelcu are organ pentru poezie. O dată, primul dintre ele. Prea lungile
înţelege şi o ştie repovesti în imagini, prezentări făcute de organizatoare şi
descifrând si
' luminând, uneori, inten invitaţii ei (cam pesantes, aş spune, ca
ţia autorului (cum a făcut, de curând, la să echilibrez un pic anglismele amfi
Râmnicu Vâlcea, cu Ceainăria de ar trioanelor care, referindu-se la perfor
gint a lui George Astaloş). În anul din manţele pe care urma să le vedem,
urmă a lucrat cu doi tineri actori, Ioana vorbeau despre work in progress şi
de Hillerin şi Mimi Brănescu (ot Lehliu, script in hand) nu au lămurit deloc miza
pentru conformitate), două mici spec reprezentaţiei. Părea că poezia şi
tacole pe texte ale Savianei Stănescu, teatrul sunt pe ultimul plan, mai im
din Proscrisa şi Sfaturi pentru gospo portante fiind temele sau imboldurile
dine). Nu aş spune că l-am gustat prea
psiho-sociale. Inutil pedant şi cam lip
mult pe cel de la Grand Maguy: nu sit de umor a fost si comentariul, tot în
pentru că în regie sau în joc aş fi găsit cheie sociologică: al lui Marian Po
note false, ci pentru că n-am reuşit - pescu. De altfel, chiar organizatoarea
probabil, din vina mea - să mă con părea să-şi ia măsuri de precauţie,
centrez în clinchet de pahare. Dar, avertizând că e doar o încercare, o
recunosc, este o provocare pentru propunere care urmează să fie definiti
actor să reuşească să capteze atenţia vată, un embrion de spectacol. Am
în atare condiţii. Cel mai recent specta ascultat întâi, pe fondul unor foarte
col al lor a avut loc în cadrul Festiva frumoase diapozitive, lectura (combi"
lului "Poezia se dă în spectacol (cu . naţie de înregistrare şi live) a unei părţi
sprijinul Asociaţiei Culturale Maguy şi dintr-un amplu poem al loanei le
al Ambasadei Franţei), într-o sală a ronim. Fragmentul ales poate fi foarte
Bibliotecii Naţionale, în casa Brătianu frumos, dar e nedramatic - şi aşa a
(ce spaţiu frumos pentru un asemenea rămas, în ciuda eforturilor regizoarei
spectacol de buzunar!). Deşi a trebuit Aristiţa Albăcan, care a vrut să-I joace.
să lucreze în pripă, Vasile Nedelcu a (altfel, de ce costum, mişcare?), chiar
reuşit să pună în relaţie poemele Sa dacă unele scene, mai ales jocul
vianei Stănescu, să le facă să dialo umbrelor mâinilor suprapus diapozi
gheze, rezultatul fiind un mic scenariu tivelor, puteau reţine atenţia. Iar a·ctriţa
pe care cei doi actori I-au jucat cu evi Cristina Secăreanu nu a avut forţa să
dentă plăcere, conturând net două suplinească prin voce şi personalitate
personaje: el - artistul neînţeles, uşor ceea ce regia nu putea oferi. Registrul
ridicol (cu o perucă vag balzaciană şi, s-a schimbat complet o dată cu
iniţial, cu un sacou asortat la un şort), intrarea Mihaelei Rădescu: plină de
în continue chinuri ale creatiei; ea - vervă, enegie, haz, dar ajungând cu
perfect însărcinată, inteligentă, vag ci uşurinţă şi la notele grave, ea a pus
nică, retezându-i lui din elan, antici perfect în valoare un text (Silicon
pându-i găselniţele, mundană (gă- Valley) savuros, cu certe valenţe dra-

E

matice, al Savianei Stănescu. Tragice
"
media femeii "încă tinere care speră
să scape de singurătate umflându-şi
sânii cu silicon i-a prilejuit actriţei un
adevărat recital. Sper că acest mo
nolog nu va rămâne la stadiul de pro
punere; el ar putea fi uşor exportat la
Green Hours, unde Mihaela Rădescu a
mai jucat, sau la Grand Maguy. Ar fi un
succes garantat atât pentru regizoare,
cât şi pentru actriţă.

Ar mai fi de spus ceva. Anume că; din
colo de reuşita sau de eşecul punctual
al unor asemenea încercări, e de admi
rat pasiunea pentru teatru pe care o au
aceşti - în general tineri - actori şi regi
zori (aş numi-o aici şi pe Silvia Co
dreanu, autoarea a două interesante
spectacole de poezie), felul aproape
disperat în care încearcă să se salveze
jucând orice, oriunde sunt lăsaţi. Dar în
lumea asta, a teatrului, salvare indivi
duală nu există.
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ri secunde
Co n sta n t i n Bă l ă cea n u -Sto l n i c i :

l-am ales pe
Caragiale''
,,Eu

Care sunt primele dumneavoastră
amintiri legate de teatru?

Primul meu contact cu scena a fost...
dinăuntru! ei. În copilăria mea, în
toate familiile respectabile, copiii
învăţau balet, mai precis dans de
curte, nu tango, paso doble sau
charleston. Profesoara noastră, ma
dame Sibylle, venită de la Paris, ne
învăţa balet, iar noi dădeam repre
zentaţii o dată sau chiar de două ori
pe an. Ne costumam ca pe vremea lui

l
Ludovic al XIV-lea şi dansam pe
scenă în faţa familiilor noastre. Ca
spectator, cred că prima piesă de
teatru pe care am văzut-o a fost
Înşir-te, mărgărite, la Teatrul Na
ţional. Cu siguranţă, părinţii ne-ar fi
dus la teatru în mod regulat, însă
sora mea şi cu mine am locuit mult
timp la tară. Deci, nu puteam merge
la teatru decât în vacanţe. în cea de
vară nu era sezon teatral, aşa că
mergeam în vacanţa de iarnă şi în
cea de primăvară, adică la specta
colele programate la Crăciun şi de
Paşte. Dar, pe vremea aceea, exista
teatrul radiofonic, luat foarte în

�
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serios de Radiodifuziunea Română,
care îi chema pe toţi marii actori ai
scenei de atunci. Aveam 7-8 ani şi
părinţii ne obligau, pe mine şi pe sora
mea, să ascultăm teatru la radio,
acolo la ţară, aşa cum ne obligau să
ascultăm şi reportaje de la marile
evenimente istorice...
Vă obligau sau vă sfătuiau?

Ne obligau, dar nouă ne făcea plăcere.
Lăsam tot ce aveam de făcut pentru
şcoală şi ascultam piese de teatru la
radio. În adolescenţă, însă, am luat
contact atât cu spectacolul de teatru,
cât si cu cel de cinema. Atunci, cine
matograful se făcea mai serios; nu era
mai bine realizat, dar încerca să intro
ducă o dimensiune culturală, poetică,
chiar dacă uneori usor naivă. Mai era
ceva: la cinema e�ista pianistul, cu
partiturile lui, care acompania filmele
mute. Pianistul trebuia să facă pauză,
cam o jumătate de oră, timp în care se
dădeau spectacole de varieteu. La ci
nematografele mari veneau actori de
varieteu cunoscuţi, comici foarte popu
lari, trupe de circ. Fac o paranteză: cir
cul este o formă de spectacol care te
plimbă într-o lume mirifică şi care
acum nu mai este apreciat cum s-ar
cuveni. În vremea aceea existau şi
două personaje foarte cunoscute, mai
ales de pe scena Cazinoului de la
Sinaia: Stroe şi Vasilache. Primul scria
scheciurile, iar al doilea compunea
muzica. Nu numai că erau amândoi
plini de haz, dar şi melodiile lor erau
cantabile şi ajungeau şlagăre. Aveau
şi un comportament scenic aparte niciodată nu i-am văzut pe scenă
decât în frac. Chiar dacă se spunea
despre ei că practică un teatru minor.
După părerea dumneavoastră, era
un teatru minor?

Cu siguranţă, nu era marele teatru
jucat la Naţional sau la Majestic, dar
ei îşi făceau meseria cu foarte mult
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profesionalism... Mergeam, apoi, la
spectacolele pe care le dădea trupa
"
"Cărăbus , cea care a introdus la noi
i
varieteu într-o formă mai elegantă.
Si asta datorită lui Tănase. El monta
p iesele - acolo unde este acum
Cinemateca Eforie- cu mult fast şi cu
decoruri occidentale. Pe lângă spec
tacolul propriu-zis, se făcea şi o cro
nică a evenimentelor politice; Tănase
reuşea să pună în cuplete analize
politice, pe care le făcea glumind mai
mult sau mai puţin acid. El a crezut că
şi în perioada comunistă poate să-şi
permită aceleaşi glume şi a apărut pe
scenă cu mâinile împodobite până la
cot cu ceasuri, zicând: Oavai cias,
davai palton. A fost chemat "sus" şi
muştruluit. Cum credeţi că a apărut
pe scenă a doua zi? Cu o botniţă roşie
la gură. Cu siguranţă, Tănase avea
mult curaj.
Revenind la Teatrul Naţional ...

Legătura cu Naţionalul este tradiţio
nală în familia noastră. Pe vremea
aceea, toate familiile respectabile
aveau loja lor la Naţional, unde se
merge.a numai în frac şi în rochie de
seară. In carnetele lui mondene, Mişu
Văcărescu descrie într-un limbaj
pitoresc rochiile, bijuteriile, pălăriile,
evantaiele purtate la teatru de
doamne, care transformau astfel par
terul Naţionalului într-o altă repre
zentaţie teatrală.
Ştiu că I.L. Caragiale este dramatur
gul dumneavoastră preferat.

Aşa e. Pe vremea mea, la bacalaureat
trebuia să scrii despre un autor
preferat. Eu l-am ales pe Caragiale.
Acest personaj extrem de interesant
venea la noi acasă; era un om foarte
cultivat - lucru care acum se cam
uită-, plin de umor şi destul de non
conformist. Opera lui a fost valabilă
în secolul al XIX-lea, apoi în secolul al
XX-lea şi astăzi rămâne la fel, chiar
dacă am intrat în secolul al XXI-lea.

Marii dramaturgi reuşesc să defi
nească trăsături umane universale:
Shakespeare, de pildă, este prezent
şi astăzi în viaţa noastră prin extraor
dinara pătrundere psihologică de
care a dat dovadă creându-şi per
sonajele. De aceea piesele tuturor
marilor dramaturgi rezistă la încer
carea de a fi transpuse în limbajul
teatral modern. Multă lume se
revoltă împotriva acestui fenomen şi
îl consideră un act de /ese-majeste,
de sacrilegiu. Mi s-a spus că s-a mon
tat în Germania Visul unei nopţi de
vară într-o manieră ultramodernă şi
cu aspecte obscene majore- şi, iată,
piesa rezistă.
în ce măsură este Caragiale intra
ductibil?

Caragiale nu este traductibil în
măsura în care limba sa este foarte
personală. Trebuie nu o traducere, ci
o re-creare a limbii într-o manieră
care să conţină toate mesajele,
nuanţele pe care Caragiale le intro
duce în text, graţie limbii pe care o
foloseşte. Este foarte greu de spus
dacă piesele sale ar avea acelaşi suc
ces şi în străinătate, pentru că în
structurile scrierilor sale este compri
mată mentalitatea burgheziei româ
neşti. Este de asemenea greu de
văzut ce rezonanţă poate avea acest
· lucru la popoare cu altă cultură.
Intriga teatrală în sine poate să
intereseze, dar nu la nivelul la care
interesează la noi. Diferenţele sunt şi
de limbă, dar şi de mentalitate. Mi-a
plăcut Caragiale şi apoi Eugen Io
nescu. Poate să aveţi rezerve faţă de
această alegere ...

De ce?

Pentru că Ionescu este un înstrăinat.
Spre deosebire de Caragiale, el a in
trat în lumea teatrală universală.
Rădăcinile lui sunt însă în Caragiale;
apoi Ionescu a descoperit o manipu
lare a limbajului în forme teatrale
absurde. Teatrul său e şocant; ai şi sa
tisfacţia estetică a spectacolului, dar
îţi parvine şi mesajul textului.
Ce s-ar fi întâ mplat cu Eugen
Ionescu dacă rămânea în România?

Ar fi fost, probabil, considerat de
mulţi un epigon al lui Caragiale şi
atât. El, însă, s-a impus, şi nu este
puţin lucru ca un străin să devină
membru al Academiei Franceze. Este
o performanţă absolut extraordinară.
Ionescu a fost privit în ţară ca un
străin, în timpul regimului comunist
fiind ostracizat. în Franţa, el nu se
înscrisese în nici un partid, nu se
alăturase mişcării stângiste, ca Sartre,
de exemplu, motiv pentru care a fost
pedepsit la noi. Revenind la zilele de
acum, mă bucur că sălile de teatru
sunt pline. Este o satisfacţie. Ar fi o
satisfacţie şi mai mare dacă ar exista
teatru şi în programele de televi
ziune. Să ne gândim ce reprezintă
publicul de teatru faţă de audienţa
televiziunii... Si nu vorbesc numai de
necesitatea teatrului TV, ci şi de pre
luarea, ca atare, de pe scenă, a spec
tacolelor existente. Ar aduce, pe de o
parte, actorilor, oamenilor de teatru
recunoaşterea pe care o merită şi ar
demonstra, pe de altă parte, că în
România există o adevărată activitate
culturală, diferită de manele, tele
novele şi tot ce se dă la TV. Sigur că

acestea atrag majoritatea publicului,
care este prea puţin deschis spre
marea cultură. Nu cred însă că ar fi
imposibil ca, măcar o dată pe săptă
mână, să existe un spectacol de
teatru transmis la TV.
Sunteţi un om foarte modern,
acceptaţi noul şi chiar veniţi în
întâ mpinarea lui. Cum vedeţi
experimentul teatral?

Fenomerwl este comparabil cu ceea
ce s-a întâmplat în pictură: nu mai
poţi picta acum ca în secolul al XIX-lea:
totul a fost spus, nu mai poţi face la
fel. Nu mai poţi face nici muzică mare
ca Strauss sau Wagner. Trebuie să
găseşti ceva nou, care poate plăcea
ori nu, sau poate rămâne doar la
nivelul de încercare. Ca şi în antropo
logie: după o serie de încercări
eşuate, a apărut omul. Timpul spune
apoi în ce măsură experimentul este
bun, în ce măsură transmite un
mesaj. Pentru că ce este bun rămâne,
ce este prost dispare. Dificultatea
vine însă din respingerea de către
generaţia de astăzi a ceea ce, poate,
generaţia de mâine va accepta. Nu
uitaţi că Van Gogh nu a vândut nki o
pânză în timpul vieţii şi a trăit în cea
mai neagră mizerie. Trebuie să fim
atenţi, pentru că "sita" pe care o face
generaţia contemporană poate fi
imperfectă şi poate elimina tocmai
acele lucruri pe care generaţia viitoa
re să le accepte. De aceea, experi
mentul trebuie păstrat în arhivă, sub
diferite forme, pentru a vedea ce se
întâmplă mai departe.
Miruna Berescu

Filmare...
Hamlet
Al
n mod paradoxal, Se repetă ...
Hamlet, realizat în coproducţie de
Teatrul Naţional de Televiziune şi
TV R 2, pare a se înscrie în seria palia
tivelor prin care se încearcă estom
parea nedreptăţii făcute spectacolului
Hamlet, în regia lui Liviu Ciulei, la
Teatrui "Bulandra". Este un making off
(cum se numesc în cinema docu
mentarele realizate în timpul turnării
unui film) care îşi depăşeşte condiţia,
fiindcă autorii - Corina Tudose (sce
nariu şi imagine), Ion Parhon (comen
tariu), Doina Teodoru (producţie) I-au conceput ca pe un instrument de
iniţiere. Pledează pentru această
ambiţie înseşi "copertele", secvenţele
din deschidere şi, respectiv, din final:

vocea protagonistului Marcel lureş,
enumerând sfaturile pe care prinţul le
dă actorilor, se "suprapune" peste
chipul maestrului, iar imortalitatea
teatrului e sugerată prin topirea feţei
interpretului lui Hamlet în figura regi
zorului Liviu Ciulei, în vreme ce primul
rosteşte monologui "A fi sau a nu fi"...
Valoarea informaţiilor pe care le
furnizează filmul se va putea percepe
integral dacă acesta va fi reprogramat
o dată cu sau imediat după difuzarea
pe post a înregistrării spectacolului,
asta şi datorită faptului că mărturisirile
fiecăruia dintre realizatori se ra
portează strict la întâlnirea cu maestrul
Ciulei, pentru o rafinată şi profundă
lectură a textului shakespearian, lechttps://biblioteca-digitala.ro

tură despre care Liviu Ciulei ţine să
sublinieze, cu modestia ce-l caracte
rizează, că nu reflectă decât o parte din
bogăţia infinită de sensuri conţinute
de capodopera la care a mai trudit şi
altădată, în ţară şi peste hotare. Filmul
reuşeşte să schiţeze indirect, în liniile
sale fundamentale, portretul lui Ciulei,
fixându-ni-1 în suflet aşa cum îl sur
prinde aparatul de filmat: păşind în
teatru, pe scândura scenei, explicând,
exemplificând, finisând, vorbind
despre concepţia montării. Un spirit
nobil, căruia teatrul românesc îi da
torează, între multe altele, procesul
reteatralizării sale.
Irina Coroiu

Cronică mondenă
Motto:

La balul liniştit, de mare gală,
De vrei să placi frumosului tău Domn,
Treaz, poleieşte-ţi masca facială
Şi dinţii Înverziţi de duh de somn.

Ion Barbu

ala Premiilor UNITER urmează
de zece ani modelul festi
vităţilor de decernare a pre
miilor Oscar, Cesar sau Moliere,
apropiindu-se de prima prin publici
tate şi fast, de a doua, prin concepţia

G

vrea să trăiască, măcar o dată pe an,
aventura, alături de cei care şi-o
asumă zilnic, cu toate riscurile ei.
Dacă ar fi aşa, am vedea aceeaşi
animaţie în jurul premiilor acordate
de alte bresle ale intelectualităţii, dar
lucrurile nu stau deloc astfel. Cititorii,
oricâtă pasiune ar pune în urmărirea
şi promovarea scriitorului preferat,
nu-şi dau ghes să participe la
decernarea premiilor Uniunii Scriito
rilor, iar melomanii sunt perfect indi
ferenţi la distincţiile acordate de

mai adesea confirmat, rareori con
trariat, niciodată frustrat. M-a intere
sat spectacolul premierii mai mult
decât premierea spectacolelor. Pre
cum altădată Claymoor, am privit Gala
cu ochii cronicarului monden.
Prima impresie, văzându-i reuniţi pe
profesioniştii scenei şi pe amatorii de
spectacol, a fost că fiecare dintre cele
două categorii încearcă să joace, pen
tru o seară, rolul celeilalte. Cei din
afara breslei arborau ţinute extrava
gante, paradau prin foaier, se salutau

P re m i i l e U N ITE R - sta g. i u n ea
Premiul pentru cel mai bun spectacol: O scrisoare pier
dută de I.L. Caragiale, regia: Alexandru Tocilescu, Teatrul
Naţional Bucureşti

Premiul pentru cea mai bună regie: Anca Bradu
Deşteptarea primăverii de Frank Wedekind, Teatrul
Naţional Târgu-Mureş, Compania "Tompa Mikl6s"

-

Premiul pentru cel mai bun actor: Ştefan Iordache, pen
tru rolul titular din Barrymore de William Luce, Teatrul
Naţional Bucureşti
Premiul pentru cea mai bună actriţă: Oana Pellea, pentru
rolul Catarina din spectacolul imblânzirea scorpiei de
William Shakespeare, Teatrul "L.S. Bulandra"
Premiul pentru cea mai bună scenografie: Helmut StOrmer şi
Lia Manţoc pentru scenografia spectacolului Aşa este (dacă
vi se pare) de Luigi Pirandello, Teatrul Naţional Craiova
rafinată a trofeului (realizat de Ion
Bitzan) şi de a treia, prin circum
scrierea în domeniul teatral. Proiectul
Galei a avut initial în vedere o afir
mare a solidarit�ţii de breaslă, în care
decernarea premiilor să constituie un
coagulant agrementat cu suspans. în
fapt, Gala constituie evenimentul
monden cel mai strălucitor al
Bucurestiului, la care toată ",umea
bună" dă buzna să vadă si mai ales să
fie văzută, în speranţa d o parte din
glamour-ul artistic se va răsfrânge şi
asupra ei. Balurile celor care au ago
nisit ceva stare, fie ele şi "de cristal",
spectacolele cu preţuri exorbitante
ale vedetelor internaţionale, de la
Pavarotti la Chippendales, n-au reuşit
nici pe departe să polarizeze atâta
interes. S-ar părea că publicul pune la
inimă destinul culturii autohtone şi
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Premiul pentru critică teatrală: Alice Georgescu
Premiul pentru debut: Marius Chivu, pentru rolul Henric
al 11-lea din spectacolul Thomas A Becket de Jean
Anouilh, Teatrul "L.S. Bulandra"
Premiul pentru teatru radiofonic: 59 de minute de
aşteptare de Charles Charras, regia: Ion Vova
Premiul "Cea mai bună piesă a anului 2000": piesa www.
nonstop.ro de Alina Nelega
Senatul UNITER a acordat

Premiul pentru întreaga activitate - actorului Ion Lucian,
actriţei Rodica Tapalagă, regizoarei Cătălina Buzoianu,
scenografului Helmut StOrmer, criticului de teatru
Constantin Paraschivescu
Premiul de excelenţă - Liviu Ciulei

Uniunea Compozitorilor. Spectatorii zgomotos, cu gesturi largi, în timp ce
râvnesc însă un loc în stai în preajma oamenii de teatru se comportau dis
vedetelor, iar dacă nu reuşesc să facă cret, încercând să pară ceea ce nu
rost de invitaţie, urmăresc cu religio sunt, adică oameni obişnuiţi. Am
zitate la televizor transmisia în direct, observat şi în alte ocazii cât de
care dă festivităţii dimensiuni na dezarmat este actorul atunci când tre
ţionale mai solemne decât în oricare · buie să improvizeze un text, în loc să
interpreteze unul gata scris. O
altă împrejurare, fie şi oficială.
Săptămânalele au comentat prompt excepţie este Ion Caramitru, comper
şi pe larg evenimentul, insistând inegalabil, plin de aplomb şi de vervă,
asupra premiilor, a compoziţiei juri gata să intre în orice rol, nu în ultimul
ilor, a discernământului acestora etc. rând acela ·de ministru. În schimb, cei
Fiecare se simte îndreptăţit la propriul mai mulţi premiaţi au oscilat între lim
său palmares (eu nu mai puţin), dar, bajul fibros şi cel patetic. Cei mai mulţi
jocurile fiind făcute, încerc să-mi dintre profesionişti au fost, pe scenă,
reprim tentaţia de a rediscuta şi de a spontani şi stângaci, în schimb diplo
redistribui. Personal, am privit juriile maţii, directorii şi politicienii chemaţi
de nominalizare, de decizie finală şi de să înmâneze premiile s-au prezentat
atribuire a premiului pentru dra atât de studiat, de parcă jucau rolul
maturgie, reunite în loja oficială, cu vietii lor. Două momente au ridicat
înţelegere şi simpatie. M-am simţit cel spectacolul la temperatura marilor
https://biblioteca-digitala.ro

emoţii: discursul vibrant şi luminos al
lui Liviu Ciulei, laureatul Premiului de
Excelenţă, şi mica scenetă compusă şi
jucată cu infinită artă de Radu Beligan
când a înmânat vechiului său parte
ner, Ion Lucian, Premiul pentru întrea
ga activitate. Oaspeţii caselor noastre,
Sergiu Cioiu din Canada şi Dinu
lanculescu din Germania, au oferit
momente de poezie combinată cu

Ti m i soa ra

haz de necaz, conform reţetei mode in
Romania. Merită citată poanta lui

Dinu lanculescu: "Un emigrant este
cel care a pierdut totul, în afara accen
tului". Principesa Margareta, impu
nătoare şi elegantă, a decernat pre
miul de dramaturgie unei piese cu
parfum de Internet: www.nonstop.ro
de Alina Nelega.
În decorul foarte bine gândit de arh.

Theodora Dinulescu, a evoluat la
percuţie, fluier şi ţambal un grup de
artişti de mare talent, între care Marius
Mihalache şi Ovidiu Lipan-Ţăndărică,
faimos de pe timpul formaţiei
Phoenix. Cu toţii- premiaţi, nomina
lizaţi, neglijaţi şi asistanţi - am plecat
acasă simţindu-ne mai importanţi.
Adrian Miha lache

teatrale

1

,,Tinerii

Co rn e l- U n g u rea n u :

nu vor să fie mari''
Ce v-a determinat să preluaţi con
ducerea Teatrului Naţional, într-o
perioadă în care acesta nu avea o
situaţie dintre cele mai roz?

Drumul meu de acasă către revista
"Orizont" trecea prin faţa teatrului,
aşa că se întâmpla adesea să-mi cadă
privirile pe câte un panou urias' pe
care scria: Napoleon era fată. înce
puse să-mi fie ruşine că trăiesc într-un
oraş frumos ca Timişoara, dar în al
cărui Teatru Naţional se jucau aseme
nea spectacole. Am apelat la o seamă
de prieteni (printre alţii, la Ovidiu
Iuliu Moldovan şi la Nicki Wolcz),
rugându-i să preia conducerea tea
trului. Nu voiau sau nu puteau. Între
timp, apăruseră unele dintre cele mai
stupide variante de posibili directori.
Aşa că m-am aruncat în această
aventură în disperare de cauză şi
având promisiunea, din partea acelo
raşi prieteni, că mă vor ajuta. M-am
prezentat la concurs cu un proiect de
reorganizare a teatrului. Dacă încer
carea mea s-ar fi bucurat şi de spriji
nul (promis) al prietenilor, ar fi fost
grozav.
N-aţi preluat conducerea unui
teatru fără probleme. În plus,
sunteţi antrenat şi în alte activităţi,
aveţi şi a lte proiecte de d u s la
capăt. . . sunteţi în conducerea unei
importante reviste timişorene, sun
teţi profesor universitar, vă îngrijiţi
de bunul mers al unei fundaţii (A
treia Eu ropă), conduceţi filiala

timişoreană a Uniunii Scriitorilor.
Veţi putea să le faceţi pe toate?

Imposibil. Probabil că, în curând, va
veni si sezonul demisiilor. Nu stiu
încă d acă voi demisiona de la teatru
sau de la Filiala Scriitorilor (de la
Universitate şi de la fundaţie - sigur
nu). Există şi cărţi pe cale de apariţie
de care trebuie să am grijă, unele
având o importanţă fundamentală:
" Mitteleuropa periferiilor", care
încearcă schiţarea unei altfel de
Europe Centrale şi de Sud-Est, apoi o
Istorie a literaturii române din seco
lul al XX-lea, care trebuie încheiată,

apoi teza mea de doctorat despre
V. Voiculescu, pe care trebuie să o actua
lizez ca s-o pot tipări. Sunt, aşadar, nişte
lucruri ce trebuie isprăvite.
V-am întrebat tocmai pentru că ştiu
că aceia care-şi asumă responsabili
tatea conducerii unui teatru rămân
cu prea puţin timp pentru a lte
activităţi . . .

Riguros exact. Necazurile care s-au
adăugat în ceea ce mă priveşte sunt
provocate de încrederea mea neli
mitată în nişte oameni pe care i-am
cunoscut cu mult timp în urmă.
Speram cu inconştienţă adolescen
tină în capacitatea lui Alexa Visarion
de a monta la Timisoara Livada de
vişini, mai ales că tot el pusese aici, în
urmă cu treisprezece ani, Trei surori.
Cunoştea scena, cunoştea, în mare
parte, trupa. Am discutat cu el, ain
schimbat idei. Viziunea lui asupra
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spectacolului mi s-a părut magnifică.
Mai exista şi un proiect cu Revoluţia
oarbă de Leonid Arcade. Ambele
premiere ar fi trebuit să aibă loc în
septembrie 2000. Revoluţia . . . a ieşit,
de bine, de rău, Livada . . . , însă, a fost
abandonată şi preluată, mai apoi, de
către Sabin Popescu, care a scos-o
cumva la capăt.
Nu credeţi că ideea unui concurs de
proiecte regizorale, organizat ri41
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guros, pe baza unor caiete de regie,
ar fi binevenită?

Poate că da. Dar socotesc că tot
teatrul românesc se află, din păcate,
într-o fază himerică. Totul se petrece
ca acum zece ani. încrederea noastră
în regizori şi în actori e nelimitată.
Mai mult, în provincie - şi Timişoara
nu face excepţie - lucrurile merg şi
mai anapoda. Trupele nu mai au
antrenament. Asta m-a determinat
să-i oblig pe actori să vină la antrena
mente fizice, la antrenamente vocale.
Şi nu doar atât. Am convenit cu
doamna Sanda Manu ca o dată la
două luni să vină aici pentru a face cu
ei exerciţii în vederea unei bune aşe
zări profesionale.
Da r actorii
sunt de acord să
redevină studenţi?
(Zâmbeşte.) Primul lucru pe care l-am

făcut după ce am venit în teatru a
fost fixarea dimineţii de marţi pentru
un curs de cultură generală. Şi am
făcut un plan de lecţii care mie mi se
părea fermecător. Doream să înce
pem cu Eschil, Sofocle, Euripide, să
ajungem la Nietzsche . . . Vreo trei
săptămâni m-au suportat. După
aceea mi s-a transmis, discret, că e o
revoluţie în teatru, pornită de la fap
tul că ei nu mai aveau vârsta elevilor,
pentru a se apuca de învăţat. Aveam
atâtea pe cap încât îmi dispăruse
până şi simţul umorului, aşa că le-am
spus: "Când o să vreţi să facem astfel
de cursuri, să mă căutaţi!" Bineînţeles
că, de atunci şi până azi, nimeni nu
m-a mai căutat.

În afara acestor antrenamente
absolut necesare, ce proiecte mai
aveţi?

Încă mai aştept ajutorul unor prie
teni. Am vorbit cu Nicki Wolcz, care
mi-a promis că va fi aici la mijlocul lui
mai. Va face un atelier cu actorii
noştri, după care va pune un specta
col. Poate chiar Păsările de Aristofan,
pe care 1-a făcut, în urmă cu zece ani,
la Naţionalul bucureştean.
Cum v-au primit actorii? Faptul că
sunteţi o importantă personalitate
culturală i-a i mpresionat în vreun
fel?

Suspiciunea colectivului nu s-a stins,
din păcate, o dată cu dispariţia dimi
neţilor de marţi. Regizorii sunt cir
cumspecţi la orice idee care vine din
afară. Am încercat să-I influenţez pe
Ioan-Ardeal Ieremia în a găsi altă
cheie pentru spectacolul său cu Pas
tramă trufanda. "Sigur, sigur" - îmi
spunea la fiecare sugestie, dar pre
miera arăta exact aşa cum fusese
înainte de a sta noi de vorbă. La fel
s-a întâmplat şi cu Mihaela Lichiar
dopol (cu spectacolul Nu departe de
Yggdrasill). Sugestiile mele se pierd
fără vreun ecou. Le-am spus actorilor:
" Fraţii mei, faceţi-vă propriile voastre
spectacole. Cu poezii, cu fragmente
din piese. Putem merge în şcoli cu
reprezentaţii de treizeci de minute".
" Da", au zis toţi. Dar singurul recital
rezultat din această idee a fost Cum
să avem martori.

ajută să-i convingeţi de necesitatea
unor astfel de lucruri?

Lucrul cel mai îngrijorător mi se pare
faptul că cei tineri nu vor să fie mari,
nu aspiră să devină vedete. Le con
vine statutul de functionari drama
tici. Există câteodată u n fel de revoltă
care, însă, se rezumă de cele mai
multe ori la întrebarea " De ce nu joc
eu cutare rol?" în rest, e numai lipsă
de chef, plictiseală, apatie. Pe vremea
când am mai lucrat eu în teatru, a fi
actor echivala cu a fi un mic zeu local.
Se putea muri pentru un rol, se putea
muri jucându-1. . . N-aveau impor
tanţă banii. După două săptămâni nu
mai aveam o leţcaie şi ori ne hrănea
Horia Georgescu cu o fasole extraor
dinară gătită de el, ori mâncam câte
un măr pe zi. Asta nu ne împiedica
însă să iubim teatrul şi să fim fericiţi.
Care ar fi cauza acestei schimbări de
mentalitate?

Banalizarea tuturor valorilor culturale
şi lipsa unei combustii interioare.
Doriţi să deschideţi şi o sală studio.
Credeţi că aceasta va putea deveni
un stimulent pentru ei?

Doar pentru cei foarte puţini care
mai doresc să fie buni, să fie perfor
manţi, pentru cei care au imaginaţie,
pentru cei legaţi cu adevărat de actul
creaţiei. N-am de gând să aduc la
Studio doar actori. Vor fi prezenţi aici
şi muzicieni, şi dansatori. Va fi o con
tinuă fierbere. Aşa cred. Aşa sper.

Faptul că sunteţi pedagog nu vă

Marinel a Ţepuş

Duşmanul extern,
dusmanul intern
o �

iecare teatru are duşmani din
afara sa şi duşmani dinăuntru!
său, cărora le stă în obicei să-şi
dea mâna între ei; şi nu ştiu cum se
face că, în spaţiul nostru geografic, în
clima noastră atât de temperată,
relele sunt mai cooperante şi mai so
lidare decât binele (oare nu este
semnificativ faptul că răul are plural,
iar binele, nu?). Principalul duşman
din afară este timpul, timpul care
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trece inexorabil şi consumă, uzează,
erodează, timpul, cu suita lui de
inerţii, conservatorisme, blazări, evo
luţii, involuţii şi revoluţii, fluxuri şi
refluxuri ce aduc năvală de public
sau golirea sălilor, scârţâituri de
scaune şi de uşi, crăpături în pereţi,
căderi de stucaturi, pensionări, trans
feruri şi dispariţii definitive. Teatrul
Naţional din Timişoara a cunoscut
din plin, poate mai mult decât alte
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mari teatre, urma grea a trecerii tim
pului, în repertoriul subţiat, în lipsa
unor regizori constructori de pro
grame şi de trupe, în rărirea elitelor
artistice, în ezitările manageriale, în
declinul festivalurilor de dramaturgie
românească pe care le organizează
(până la a transforma ultimul festival
de dramaturgie într-un festival de
dramatizări) şi, în cele din urmă, în
oboseala publicului. S-au văzut toate

acestea, într-o măsură mai mare sau
mai mică, pe parcursul microstagiu
nii recent înfăţişate unui grup de
critici invitaţi.
La aceste necazuri . obiective ori
subiective se adaugă acţiuni de
hărţuire, pe cale juridică, a conducerii
teatrului de către un regizor, autor
cândva al unor spectacole bune sau
foarte bune, Ioan Ieremia, care, de la
o vreme, nu mai suportă din princi
piu alte directorate decât al domniei
sale. Cornel Ungureanu, actualul
director general, distins critic şi
istoric literar, a dobândit conducerea

insituţiei printr-un concurs şi deţine
un program convingător de revi
talizare a Teatrului Naţional, program
la baza căruia se află o infuzie de cul
tură, absolut necesară anemiei cul
turale prezente, precum şi recâş
tigarea publicului printr-un reperto
riu apropiat programei şcolare, prin
montări de studio, prin axarea proxi
mului Festival de dramaturgie pe
opera unui singur autor, cel mai
autorizat dintre toţi: Caragiale. Nu
cred că are importanţă, în acest con
text, prezenţa pe frontispiciul Tea
trului Naţional din Timişoara a nu-

melui lui Mihai Eminescu, aşa cum ar
dori Ioan Ieremia, susţinut de un
grup de revoluţionari timişoreni, cu
atât mai mult cu cât mai există în tară
un teatru purtând numele poet ului,
cel de la Botoşani. Nu e firesc să
acordăm atenţie excesivă unor
chestiuni formale în dauna chestiu
nilor de substantă, vitale.
Teatrul Naţiona i din Timişoara este
pregătit să o ia pe un drum bun. Nu
cred că ar fi bine să fie întors din
drum.
D u m itru Solomon

Glasul rotilor de
�

ste un ritm care a intrat în sân
gele cronicarilor, intim fami
liarizaţi cu peroane şi vagoane
de tot felul, la tot felul de ore din zi şi
din noapte, cu personaje ce mişună
prin gări şi pe a căror existenţă exo
tică ar fi invidios chiar şi Kusturica, cu
compartimente sordide şi ,,extre
miste", adică ori prea încălzite, ca un
fel de saună obligatorie inclusă în
preţul biletului, ori friguroase ca un
cavou, de te miri la sfârşitul călătoriei
că mai eşti printre cei vii şi mul
ţumeşti soartei că nu te-ai pricopsit
decât cu o sinuzită al cărei tratament
modern te costă doar 800 000 de lei.
Un fleac. Obrazul subţire cu cheltu
ială se ţine!

E

Am plecat de data asta spre Timi
şoara. Teatrul a făcut un efort să ne
arate, într-un week-end, ultimele
sale producţii. Suntem obişnuiţi cu
acest tip de concentrare, de ambele
părţi, practicat de multe teatre din
provincie. Soluţia prezintă avantaje
şi dezavantaje, dar ne prefacem cu
toţii că nu observăm decât părţile
bune.
Starea pe care o aveam era puţin ciu
dată. Sunt legată într-un fel special
de acest loc. Am făcut un festival aici,
îi cunosc bine pe toţi, chiar şi pe
tehnicieni. O vreme, teatrul a trecut
printr-o perioadă grea, umbroasă,
incertă valoric. A fost invadat de
oameni care nu au a face prea mult
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tren

cu nici o profesiune teatrală. Atmo
sfera s-a degradat, preocupările sunt
superficiale, exterioare actului
teatral. Lucrurile s-au schimbat da
torită acelor profesionişti pe care
dezastrul i-a durut. Sigur că nimeni
nu s-a aşteptat ca minunea să se pro
ducă peste noapte. La reconstruirea
şi reinstalarea spiritului teatral au
contribuit si multi oameni din afară,
după posi bilităţi ie fiecăruia. În jurul
actualului director, Cornel Ungu
reanu, s-au adunat energii pozitive şi
pentru că spiritul său academic
impune, vrând-nevrând, un alt me
diu, strânge şi nu împrăştie gându
rile creatoare. Trebuie numai să ştie
cum să le întrebuinţeze.
43
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În tren, în noaptea călătoriei spre
Timişoara, mi-am dat din nou seama
cu câtă seninătate mulţi dinăuntru!
lumii noastre îşi desconsideră univer
sul privilegiat. Conductorul vagonu
lui în care cei mai multi
· am fost
"
"cazaţi avea 23 de ani şi un aer
inocent. Trei dintre noi, certaţi cu
somnul, am început să vorbim,
inevitabil, despre teatru. S-a ataşat şi
el grupului, după ce şi-a terminat
treaba. Părea vrăjit. Nu fusese nicio
dată într-o sală de teatru. Cu toate
astea, nimic nu i se părea mai extra
ordinar pe lume decât să fii artist pictor, sculptor, balerin, actor, muzi
cian, nu contează ce, dar să poţi pro
duce încântare. Punctele lui de
vedere erau solide şi foarte clar for
mulate: despre viaţă, despre filozofie,
despre libertate. Nu a avut ocazia,
prea des, să le împărtăşească. Ar fi
vrut să stăm împreună toată
noaptea. N-am rezistat, şi pentru că
ştiam programul ce urma. L-am invi
tat dimineaţă la teatru. L-am aştep
tat. Am pierdut pariul. N-a venit.
Într-un fel, am respirat uşurată, pen
tru că n-aş fi vrut ca prima lui întâl
nire cu teatrul profesionist să fi fost
cel puţin bizară: un Caragiale contor
sionat şi chinuit ca un spectacol de
scoală. A stoarce autenticul din au
tenticitate este unul dintre eforturile
zadarnice la care asistăm periodic. În
orice caz, mi-e greu să găsesc
legătura, în contextul în care a fost
pusă, dintre muzica lui George

Enescu şi viziunea regizorală (Ioan
Ardeal Ieremia), evident forţată, din
Pastramă trufanda.

Imaginea clară despre ce se întâmplă
acum la Timişoara o am în urma spec
tacolului lvona, principesa Bur
gundiei de Gombrowicz. Cred că cea
mai importantă "achiziţie" a teatrului
este regizoarea Anca-Maria Colţeanu.
Tânără, matură, fragilă, puternică.
Sunt, acestea şi multe altele, atri
butele spectacolului pe care nu mi-aş
fi imaginat că este posibil, actoriceşte,
să-I văd la Timişoara. Desenul scenic,
plastica şi cromatica scenografei
Krisztina Wagy au punctat şi fixat
intenţiile fiecărui personaj, dar şi
masa uniformizantă în care se mişcă
ele, uneori ireal. Este unul dintre
punctele tari ale montării sceno
grafia aceasta. Mi se pare un examen
dificil şi, de ce nu, esenţial pentru dru
mul unui regizor; Anca-Maria Col
ţeanu 1-a trecut cu brio. M-a emo
ţionat chiar şi felul în care a gândit
"
"fizionomie punerea în scenă, iar dis
tribuirea Ancăi Jurchescu în lvona si a
Claudiei Ieremia în Iza corespun de
viziunii generale.
Acum, Timişoara, pentru mine, în
seamnă Anca-Maria Colteanu,
Claudia
·
Ieremia - o actriţă cu mare forţă şi
nenumărate disponibilităţi. Talentul şi,
bănuiesc, seriozitatea, devotamentul
le apropie de personalităţile teatrului,
cu care coexistă. Şi nu numai de ele.
Marina Constantinescu

B ră i l a

Paradoxul brăilean
raşul lui Panait Istrati şi al lui
Mihail Sebastian a devenit
astăzi, în această tranzitie
' tul
bure, un oraş al paradox urilor.
Vitregit de principalele sale surse
industriale, intrate în faliment după o
agonie îndelungată, oraşul cândva
înfloritor, multiconfesional, exube
rant, policrom pare acum prea gri şi
prea liniştit, deşi invadat de un soare
vesel şi primăvăratic de sfârşit de
martie. Străzile, frumoasele bule
varde, parcurile, magazinele, restau
rantele sunt pustii la sfârşit de
săptămână. Totul străluceşte însă de
curăţenie, oameni sunt demni, deşi
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loviţi de sărăcie, copiii sunt superbi,
sălile Teatrului " Maria Filotti" sunt
pline de spectatori, la spectacole
care datează de la începutul stagiu
nii, publicul este remarcabil de civi
lizat, într-un oraş bântuit odinioară
de marinari gălăgioşi, vagabonzi
famelici şi bandiţi . fioroşi, specta
colele pe care le-am văzut sunt bune
sau foarte bune, iar teatrul însuşi este
unul dintre cele mai frumoase si mai
impunătoare din România; aid poţi
petrece câteva ore ca într-un purga
toriu.
Trupa teatrului, foarte tânără, în care
cei "bătrâni" (Bujor Macrin, George
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Ţoropoc, Liliana Ghiţă) sunt şi ei
tineri, deţinători, în plus, ai unei
încărcături de înţelepciune scenică,
este ceea ce se poate numi o trupă
talentată, formată în decursul timpu
lui prin efortul artistic al unor regizori
valoroşi, confirmare în acest sens
fiind succesele recente cu Chira
Chiralina şi Mediterana, ambele
după operele lui Panait Istrati şi în
direcţia de scenă a Cătălinei
Buzoianu. Un histrionism lucid, pozi
tiv, jovial şi poetic îi animă pe actorii
brăileni, recunoscându-se în aceasta
amprenta lăsată aici de trecerea unor
oameni de teatru talentaţi, precum

Cătălina Buzoianu, Constantin Co
drescu, George Mottoi, Alexa Vi
sarion, Mircea Daneliuc, Dominic
Dembinski, Mihai Lungeanu, Szab6
Attila, atmosfera de creativitate au
tentică fiind păzită cu o dulce rigoare
prin managementul discret şi eficient
al directoarei Veronica Dobrin, al
directorului artistic Bujor Macrin şi al
consilierului artistic Ludmila Patlan
joglu. Fireşte că perindarea pe aici a
unor oameni de teatru netalentaţi a
lăsat şi ea nu mai puţine urme, ca
întotdeauna când minţi haotice sau
necoapte produc dezordine în
ordinea instituită de alţii. Semnele
acestei "perindări" constau în unele
incongruenţe dintre mişcare şi ros
tire, dintre "spunere" şi trăire, în anu
mite neglijenţe de frazare, dicţiune,
ritm verbal sau gestual. Din fericire,
"dezordinile" de interpretare, pre
cum si cele câteva ezitări scene
grafice par să fie trecătoare şi neor
ganice, la fel ca umbrele inconsis
tente care au bântuit prin Teatrul
"Maria Filotti". Proiectele se anuntă,
'
oricum, consistente şi merită, cred, să
ne facem iluzii.
D u m itru Solomon

De la Moliere la
Creangă
preciat, până acum, prin pris
ma spectacolelor realizate aici
de Cătălina Buzoianu, teatrul
brăilean şi-a dezvăluit de curând şi
alte faţete, cu ocazia unei întâlniri
botezate "Criticii şi creatorii faţă în
faţă", iniţiată de Secţia română a
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor
de Teatru (A.I.C.T.). O trupă deschisă
la provocări, cu vedete de diferite
vârste - Bujor Macrin, Liliana Ghiţă,
George Ţoropoc, Mihaela Trofimov,
Cornel Cimpoae -, a urcat pe scenă
mai întâi emoţionată (după cum au
mărturisit ulterior actorii, trecuseră
ani de la anterioara întâlnire cu cri
ticii, lucru ce i-a plasat în dezavantaj,
chiar dacă "jucau acasă"), pentru ca
apoi să se elibereze de complexe,
arătându-şi atât calităţile, cât şi
defectele.
Anunţata transformare a lui Tartuffe
din impostor religios în impostor
politic (eu însămi am contribuit la

A

https://biblioteca-digitala.ro

teatrale
propagarea acestei "idei", fiind in
dusă în eroare de afirmaţiile regizo
rului) s-a dovedit a fi doar un... "cârlig
de presă". Simpla atârnare a unor
afişe electorale pe pereţii decorului
nu poate ţine loc de demonstraţie a
teoriei avansate de regizorul Do
minie Dembinski. Din fericire, specta
colul are alte calităţi, dintre care cea
mai importantă mi s-a părut coerenţa
gândului regizoral, ce mizează pe
dezvăluirea tensiunii erotice ca
motor al întâmplărilor gândite de
Moliere. Tartuffe al lui Dembinski nu
este nici un bătrânel libidinos ascun
zându-şi pornirile sub haina bise
ricească, nici o făptură ahtiată după
agoniseala victimelor sale, ci este
ceea ce se cheamă "un tip bine", care
poate într-adevăr obţine - şi, ni se
sugerează în final, asta chiar se
întâmplă - "asentimentul" Elmirei
pentru adulter. Jocul lui Cornel
Cimpoae mi s-a părut cel mai intere-

surile lui Moliere: Mihaela Trofimov
(Eimira), Profira Serafim (Dorina),
Liliana Ghită (Doamna Pernelle). Din
păcate, actorii tineri se dovedesc
puţin instruiţi, având voci neşlefuite
şi apelând, în lipsă de inspiraţie, la
exces de gestică. Limpezimea spec
tacolului se pierde şi când e vorba de
scenografie, atât decorul cât şi cos
tumele fiind confuz "puse în pagină"
de Ana-Maria loneci. Fragmente de
frescă alături de jaluzele orizontale
foarte moderne, un copac lângă un
pat, două uşi capitonate pe laturi şi
una batantă în fundal sunt ele
mentele ce generează, amestecate,
impresia de încropeală, ca şi cos
tumele ce îmbină culori, croiuri şi tex
turi dintre cele mai diferite şi nu toc
mai de bun-gust.
Tot scenografia, aparţinându-i de
această dată lui Gheorghe Mo
sorescu, mi s-a părut că "sugrumă" şi
spectacolul Moartea unui comis

sant element al spectacolului: bizar şi
imprevizibil, Tartuffe pe care îl con
turează el este modern prin dezvă
luirea valenţelor tragice ale perso
najului, a cărui psihologie este una
dintre cele mai interesante produse
de Moliere. Când sobru, când stă
pânindu-şi enervarea, când tandru
(în declaraţiile pe care i le face Elmi
rei, repede contrapunctate prin pos
turi ridicole), Tartuffe primeşte în
spectacol o dimensiune în plus, com
parativ cu celelalte personaje. Totuşi,
câteva voci feminine impresionează
şi ele prin felul în care reuşesc să ros
tească, fără a le văduvi de sens, ver-

voiajor de Arthur Miller, semnat regi
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zoral de Constantin Codrescu.
Construcţia greoaie din lemn natural,
reprezentând în secţiune casa fami
liei Loman, aşezată obJic pe scenă, în
adâncime, obturează vocile, lucru
care, adăugat ritmului grăbit al jocu
lui, duce la lungi momente de com
pletă ininteligibilitate. Spectacol ba
zat mai ales pe text, Moartea unui
comis voiajor e astfel în primejdia de
a rămâne complet exterior conştiin
ţei publicului, în ciuda actualităţii su
biectului. Alambicată mi s-a părut şi
"
"metoda regizorală , spectacolul
fiind parazitat de o haotică mişcare în
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scenă a personajelor, de multe ori
inadecvată în raport cu spaţiul şi, prin
aceasta, obositoare. Povara aşezată
pe umerii actorului Bujor Macrin
(Willy Loman), deşi bine dusă, ar fi
trebuit împărţită cu interpreţii celor
lalte două roluri masculine impor
tante (Biff şi Happy), dar aceştia se
pierd sub greutatea partiturilor.
Paradoxal, personajele secundare Ben (Cornel Cimpoae), Charlie
(George Ţoropoc) şi Bernard (Va
lentin Terente) - sunt mai solid con
struite, actorii concentrându-se
inspirat asupra nuanţelor. Singura
prezenţă feminină notabilă este cea a
Mihaelei Trofimov, care o înfătisează
·
pe Unda în două ipostaze. O' face
convingător când e vorba de femeia
tânără, dar compoziţia e prea
îngroşată în cazul posturii "vârst
nice". Ar mai fi ceva de spus: o dată
ajuns în anul 200 1 , spectatorul de
teatru si-a modificat, vrem - nu vrem,
tolera �ţa, aşa încât un spectacol de
peste trei ore greu mai poate benefi
cia de întreaga sa atenţie, lucru pe
care, din păcate, mulţi dintre cei ce
fac spectacole continuă să îl ignore.
Deşi destinată mai ales copiilor,
dramatizarea lui Eugen Apostol după
Dănilă Prepeleac de Ion Creangă a
generat la Brăila un excelent specta
col, care reuseste să-i cucerească în
egală măsur� pe copii şi pe adulţi.
Dinamismul jocului şi inteligenţa
soluţiilor găsite de tânărul regizor
Szab6 Attila- care aduce si mici com
pletări savuroase textului, �eferindu-se
la realităti binecunoscute cu un umor
de foa rte bună calitate - sunt
calităţile unui spectacol ce demon
strează încă o dată că teatrul pentru
copii, socotit adesea un gen minor,
poate fi făcut şi bine. Molipsiţi de
tipul de umor cultivat de regizor, toţi
actorii se desfăşoară cu un chef
nebun - neobositul Bujor Macrin,
George Ţoropoc, Violeta Haret,
Valentin Terente, Jarcu Zane, Marcel
Turcoianu şi Costică Burlacu (care
realizează un inedit acompaniament
live ajutându-se de câteva instru
mente).
Pornind de la strălucirea clasică a ver
surilor lui Moliere - încercare grea
pentru orice actor -, trecând prin
replica modernă a lui Arthur Miller
pentru a ajunge la folclorul românesc
prelucrat de Creangă şi adus pe
scenă cu multă inspiraţie, actorii
brăileni au dovedit, în cele trei zile
destinate întâlnirii cu criticii, că au
făcut deja primul pas pe drumul ce
promite să-i scoată din anonimat.
Cristin a M od rean u

Ba i a M a re

Programe de
interior SI de exterior
•

�

iecare oraş are gusturile gularitate, în ultima duminică a
sale... Nu mă sfiesc să spun fiecărei luni, dar nu pentru a cere
n
că, de multe ori, gusturile sporuri salariale, ci pentru a "presăra "
băimărenilor, chiar şi ale celor care se seminţe... de spirit. Fie iarnă, fie vară,
pretind oameni aparţinând unei inte la Baia Mare se desfăşoară programul
lectualităţi, mă consternează", măr cu titlul Poezia din Turn, iniţiat de
turisea - în caietul-program al primei Anton Tauf în ideea valorificării liricii
· premiere a actualei stagiuni - direc clasice şi contemporane, mai ales
torul Teatrului Municipal din Baia românesti. Din vechiul turn al
Mare, actorul şi regizorul Anton Tauf. oraşulu (, "ciorchinit " de călugări
Ştiind că o producţie trebuie să se actori, răsună, lună de lună, gân
adreseze tuturor "genurilor" de spec durile atâtor şi-atâtor poeţi. Anul tre
tatori, Anton Tauf a creionat un variat cut, de pildă, a fost în întregime de
program repertorial, în cadrul căruia dicat creaţiei lui Mihai Eminescu.
va fi "cooptat" întregul colectiv artis La Baia Mare nu există regizori anga
tic, cuprinzând la ora actuală jaţi, ci doar invitaţi să monteze spec
aproape douăzeci de actori, dintre tacole, aşa cum, în această stagiune,
care mai mult de jumătate sunt tineri a fost cazul Alinei Hiristea, autoarea
şi foarte tineri. Este cazul a trei absol spectacolului pentru copii Vrăjitorul
venţi ai Şcolii de teatru din Târgu din Oz, sau al lui Marius Olteanu, cu
Mureş şi al unuia de la " Hyperion", Deşteptarea primăveri i . în rest,
angajaţi la începutul acestui sezon actori din teatru, precum Romeo
Bărbosu sau Claudiu Pintican, îsi
teatral.
"
încearcă mâna " într-ale regiei, cel
"
" Lider al unei institutii cu două sectii
'
- Dramă şi Revistă .:_ , Tauf încerca, din urmă montând cu câtva timp în
acum câţiva ani, un exerciţiu intere urmă, la Sala Studio, Exerciţii de sin
sant, soldat cu o reuşită: folosirea gurătate.
actorilor de la teatrul muzical în
montările de la "dramă", şi invers.
Experienţa s-a concretizat în două
spectacole de teatru propriu-zis Conu' Leonida faţă cu reacţiunea şi
O noapte furtunoasă (moment în
care l-am descoperit pe regizorul
Tauf ca tălmăcitor al operei cara
gialiene) -, şi unul de revistă, Cia
nurita di Baja Grande, care i-a adus
protagonistei Nicoleta Bolcă Premiul
pentru cea mai bună actriţă la
Festivalul Naţional al Teatrelor de
Revistă de la Constanţa, în noiembrie
2000 (băimărenii sunt "specializaţi"
colecţionari de premii la acest festi
val). Financiar vorbind, instituţia băi
măreană o duce destul de bine în
contextul actual, primind sprijin, în �
măsura posibilităţilor, de la ordona- �
torul principal de credite: Consiliul �
Local. " Nu suntem uitaţi sau omişi", � ....i;A
.,. .. '�ii�
S
spune directorul adjunct, Gheorghe B
Roman; aşa se face că, de cinci ani .2 L�.:."""*'...:.-::.
�t�t�idl••
încoace, este posibilă şi desfăşurarea
unui program cu rol formativ: pe Sezonul teatral s-a deschis însă cu o
lângă colaborarea la realizarea pro piesă românească. A fost ideea direc
gramului artistic "de interior", colec torului teatrului, "nu dintr-un patrio
tivul teatrului "iese în stradă" cu re- tism care mă dă afară din casă, ci

F

pentru că eu cred că, totuşi, dra
maturgia românească are valori..."
L-am ştiut dintotdeauna preocupat
de ritual în teatru, dar nu mi-am
imaginat vreodată că va putea "citi"
în cheie mistică Omul cu mârţoaga a
lui G. Ciprian. Dincolo de nota de
subsol a autorului - o sugestie nu
neapărat de luat în calcul atât de
serios (cum că Chirică ar fi un posibil
Mesia care sfârşeşte prin a-şi asuma
păcatele lumii, cel puţin înconju
rătoare) -, scrierea este o comedie
spumoasă. Imaginaţi-vă mirarea-mi
(preţ de mai bine de un act) de a
vedea ca decor (creaţie a lui Mihai
Vălu, autor şi al costumelor) un exte
rior de biserică de ţară, cu vitralii
luminate în momentele-cheie, de a
auzi muzică de sonoritate religioasă
şi de a înţelege că am urmărit traseul
"
"golgotian al unui Chirică-lisus vin
decător de ologi şi dispus, la o adică,
chiar la sacrificiul suprem. Regizorul
nu a mers însă până acolo, preferând,
pentru final, revenirea smerită a
necredincioasei Ana, întru încercarea
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de reluare a unei vieţi paşnice.
Tabloul final cu ploaia căzând peste
cei doi eroi îmbrătisati,
învăluiti
' de
' '
acordurile Balade i f u rtunii a for47
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teatrale
maţiei "Taxi", este extrem de plastic,
emanând emoţie şi sensibilitate. Tauf
încheie perfect teoria propusă,
numai că viziunea nu mi se pare cea
mai potrivită, mai ales că tuşa este
adesea îngroşată, într-un demers
ilustrat demonstrativ, prea cu
"
degetele în ochi".
Păstrându-se litera textului, eroul
nostru parcurge totuşi " traseul"
poveştii biblice a lui Iisus, cu toate
"elementele" ce ţin de ea: spălatul
picioarelor de către slujnica amo
rezată de fiul de dulgher, purtarea pe
umeri a crucii de dimensiuni umane,
cămaşa de in, privirea pierdută,
angelică, atoateînţelegătoare a lui
Chirică - interpretat de Ioan lsaiu,
actor invitat de la Naţionalul clujean,
actualmente plecat în Noua Zee
landă. Aşa se face că, în absenţa pro
tagonistului, această producţie nu se
mai joacă.
Ca să demonstreze că nu şi-a pierdut
simţul umorului, Tauf propune însă şi
un bulevard" de bună calitate:
"
Bolero de Aziz Nesin, cu ilustraţia
·

muzicală axată chiar pe piesa rave
liană cu acelaşi titlu. Povestea este
simplă, perfect valabilă în orice timp,
iar piesa, jucată cu vervă de două
actriţe de forţă ale teatrului - Aurora
Prodan şi Dana Ilie Bărbosu -, ale
căror partituri sunt susţinute cu
aceeaşi măiestrie de actorul bun la
toate (adică şi la dramă, şi la come
die) Paul Talaşman. Două vecine, una
văduvă de general, alta fată bătrână
cu inventate pretenţii de femeie
preacurtată, speră în venirea, odată
şi-odată, a violatorului, un simplu hoţ
cauzând, în situaţia de faţă, o mare
deziluzie. Sunt îndreptăţite în aş
teptările lor de un anunţ radiofonic şi
câteva articole de presă informând
despre vajnicul răufăcător (sau, cine
ştie, bine-făcător!) ce bântuie prin
casele femeilor "lipsite de apărare".
În consecinţă, debutul actului secund
va însemna apariţia omului de la
"
Gaze", repede asociat de eroinele
noastre - toate, numai dantele - cu
musculosul personaj aşteptat. Deza
măgirea este maximă atunci când -

dă-i cu bere, dă-i cu vin- El" cade lat
"
în aşternutul de satin pentru ocazii
speciale. Spălat şi parfumat în chiar
timpul somnului, personajul nu mai
apucă decât o trezire în mahmureală
şi un deces provocat de un acces de
tuse tabagică.
Foarte interesantă e larga paletă de
mijloace actoriceşti folosite - gest,
mimică, accente vocale-, combinate
cu ingeniozitate în susţinerea unor
partituri de mare fineţe. O nouă
dovadă a extraordinarului potenţial
al celor trei actori - altfel, individualităţi
artistice distincte -, reuniţi într-o
montare plină de ritm, coerentă,
motivată, de la care pleci... mirosind a
ceapă şi a bună-dispoziţie. (Aviz ama
torilor: pe durata primului act, Aurora
Prodan prăjeşte şi, evident, arde o
tigaie plină cu leguma cu pricina.)
Următorul proiect al teatrului? "Mai
am o «restanţă»", spune Tauf. "Am
promis actorilor mei că voi face
Burghezul gentilom de Moliere..."
Gabriela Riegler-Măgirescu

de teatru

•

Sic transit gloria mundi
area miză a publicaţiei
"
"Okean este de a plasa
teatrul într-un context cul
tural mai amplu. Credinţa că acest
fenomen e inseparabil de alte forme
de artă şi că oamenii care îl constru
iesc sau scriu despre el nu pot fi
izolaţi de compozitori, scriitori, plas
ticieni este lăudabilă.
Eclectică şi inegală, această "publi
caţie concepută de Sebastian-Vlad
Popa" amestecă eseuri şi informaţii,
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matematică şi muzică, mail-art şi fot - ne putem întreba. Căci chestiunea
bal, fără ca trecerea să fie făcută publicului-ţintă este destul de vagă,
întotdeauna cu lejeritate. Fireşte, el fiind parcă privit cu un ochean pus
subiectul predominant este teatrul. de-a-ndoaselea. Şi asta n-ar fi
Tratarea e, însă, diferită: ironică neapărat grav, dacă semnăturile ar
(autoironică), sobră, gomoasă, sub constitui- toate - o garanţie care să
justifice tonul doct, tip magister
tilă, lirică ori searbădă.
"
Cel mai închegat capitol este dedicat dixit", şi sentinţele, cum ar zice per
actualităţii teatrale, prezentate selec soanele, apodictice.
tiv, dar într-o ordine, sperăm, aleato Oricum, de la primul la al doilea
rie: se începe cu Anca Bradu şi se număr - cel la care ne referim - s-au
încheie - via Ciulei - cu Andrei Şer produs unele schimbări în formă şi
ban. În ceea ce priveşte stilul, acesta fond: au fost lăsate în urmă articolele
e de cele mai multe ori căutat, iar publicate deja în alte reviste (de
numele care semnează nu sunt cele teatru), aspectul este mai sobru,
consacrate de revistele tradiţionale cronicile sunt mai aplicate. Şi, în plus,
de teatru. Dar acesta este tocmai pa discuţia pe marginea unui spectacol
interzis - Conu' Leonida -, eseul
riul "Okean"-ului: Hic sunt leones.
Să trecem mai departe la: "eseuri", Cătălinei Buzoianu sau dialogul din
"
"
"orbite , "ob-scene", "editoriale , 1 976 dintre Vladimir Brânduş şi Toma
", pase", Caragiu sunt pagini superbe. Profilul
subprunduri
prunduri"
şi
"
"
"
dans, cărţi... Dacă există o afinitate, revistei rămâne, însă, vorba lui
declarată la rubrica Puls", cu Plai cu Suchianu, ifosativ. în rest, despre
"
"
boi" a lui Dinescu, datorată "calităţii prezenţa în paginile ei a lui Victor
interferărilor de niveluri culturale" de Rebengiuc, Silviu Purcărete, Dan C.
acolo, atunci trebuie spus că în Mihăilescu, despre condiţiile grafice
"Okean" nu diferă prea mult ni şi eleganţa aşezării în pagină- numai
velurile, ci numai planurile. De aici de bine...
elitismul unor pasaje ce nu par a fi
Octavian Saiu
scrise spre a fi citite. Şi de către cine?
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Abbey Theatre

A

bbey Theatre, Teatrul Naţional
al lrlandei, a fost înfiintat în
1 903 din iniţiativa neostenitei
Lady Augusta Gregory, scriitoare, pro
motoare înflăcărată a culturii natio
nale, a marelui poet şi dramaturg W.B.
Yeats şi a lui J.M. Synge, şi a fost deschis
la 27 decembrie 1 904, într-un loc cum
părat printr-un act de binefacere. În
decursul celor aproape zece decenii de
când există, teatrul a promovat cu con
secvenţă dramaturgia naţională, une
ori scandalizând opinia publică, alteori
bucurându-se imediat de succes. 1 se
datorează premierele absolute ale
unor capodopere semnate de Yeats,
Synge, Sean O'Casey, iar mai aproape
de noi, de Brian Friel, Tom Murphy ş.a.
De altfel, după câte am înţeles, teatrul
cultivă sistematic o colaborare cu uni
unea de breaslă a scriitorilor, ataşându-şi
periodic câte-un dramaturg de pres
tigiu (Sebastian Barry, Frank McGuin
nţ!ss, Marina Carr, Bernard Farrell, Tho
mas Kilroy, printre altii).
În 1 95 1 clădirea teat rului a ars; ea a fost
reclădită pe acelaşi loc, în centrul ora
şului Dublin, şi inaugurată în 1 966. În
clădire sunt două săli: sala mare - nu
foarte mare, 628 de locuri, frumos pro
porţionată, cu o acustică excelentă şi
vizibilitate perfectă din orice punct - şi
o sală mică, la subsol, numită Peacock.
Foaierele nu sunt foarte încăpătoare,
dar sunt primitoare şi plăcute, decorate
cu frumoase portrete ale " stâlpilor"
teatrului.
În momentul de fată clădirea nu mai
satisface exigenţel e profesioniştilor şi
se află în dezbatere proiectul unei con
strucţii noi; unde şi când va fi ridicată
încă nu se ştie, după cum nu se ştie nici
cum va arăta ea.
Deşi Teatru Naţional şi de repetoriu (şi,
fireşte, subvenţionat), Abbey Theatre
joacă după sistemul teatrelor comer
ciale: premiera, apoi câteva spectacole
"
"de încălzire , premiera pentru presă şi
o serie de reprezentaţii, mai lungă sau
mai scurtă, după care spectacolul iese
de pe afiş şi e înlocuit de premiera
următoare. De aceea, n-am putut
vedea acolo decât două spectacole.
Cel dintâi era jucat în sala mică a teatru
lui - o piesă de Ken Bourke, autor irlan
dez care a debutat în 1 989; textul de
acum se numeste Urmărirea lui Willie
cel Roşu şi reia, flu, un personaj dintr-o

a

piesă mai veche, din 1 994, a dramatur
gului.
Acţiunea se desfăşoară în 1 829, în dis
trictul Glenmullan, Donegal, din nord
vestul lrlandei. Este vorba, în esentă,
despre eforturile de a lămuri cauzele
unei crime misterioase si de a-1 desco
peri pe făptaş. Acesta e ănuit a fi Willie
cel Roşu; Willie cel Roşu nu este însă o
persoană, ci doar o mască, o mască în
fricoşătoare, atât de înfricoşătoare încât
poate produce un atac de inimă fatal
persoanelor care o văd fără să fi fost
avertizate. Urmărirea lui Willie pune faţă
în faţă familia unui nobil de ţară - victi
ma presupusei crime - şi pe locuitorii
săraci ai satului. După multe peripeţii,
virtutea învinge viciul, iar dragostea
curată, prejudecăţile de clasă şi de castă.
Willie cel Roşu e recuperat şi ascuns din
nou în valiza unde îi e locul.
Piesa nu este, de fapt, decât un exer
ciţiu de stil, în care sunt amuzant
"
"jucate motive tradiţionale ale come
diei şi ale melodramei clasice, de la va
liza în care se pierde un copil (revenirea
în centrul atenţiei, la 1 00 de ani de la
moartea sa, a lui Oscar Wilde, a creatiei
şi a biografiei acestuia, a făcut şi m oti
vul valijoarei cu bucluc să reintre în cir
culaţie dramaturgică) şi de la despărţi
rea dintre un tată şi fiul său până la re
întâlnirea celor doi printr-o fericită în
tâmplare, de la intrigantul nemernic ce
încearcă să se însoare cu de-a sila cu o
fată care nu-l iubeşte şi până la iubirea
care învinge toate opreliştile, de la
servitorul care pare nătărău, dar e
foarte descurcăreţ şi până la preotul
care păcătuieşte. Ca exerciţiu de stil,
piesa e amuzantă, fiind însă evident
prea lungă pentru cât are de spus - şi
de spus nu are prea mare lucru, nefiind
mai mult decât o glum(iţ)ă teatrală.
Pentru împlinirea acestei glume, auto
rul a imaginat perechi de personaje
care să fie jucate de aceiaşi actori uneori trucul are chiar o anumită sem
nificaţie în planul ideilor; un grup rela
tiv mic de interpreţi acoperă toate
rolurile unei destul de stufoase dis
tribuţii. Iar atunci când unul dintre per
sonaje trece în lumea celor drepţi,
actorul care 1-a jucat intră în pielea unui
al treilea personaj... Piesa oferă, aşadar,
şi prilejul unui exerciţiu de virtuozitate
actoricească. Şi cel puţin doi dintre
actorii pe care i-am văzut în spectacol

b
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sunt interpreţi de comedie excepţionali.
E discutabil dacă într-o sală mititică, de
nici 1 60 de locuri, era necesar ca actorii
să vorbească permanent cu intensitate
vocală maximă, şi n-am putut să nu mă
întreb dacă genul comediei populare
cere într-adevăr, ca pe o însuşire obli
gatorie, un joc apăsat, în linii groase şi
în culori tari, adesea stridente. Poate că
da, poate că nu, poate că e vorba
despre o trăsătură caracteristică a
scolii irlandeze de teatru ...
i în Tartuffe m-a izbit, la cei mai mulţi
dintre interpreţi, un joc îngroşat, cu
subtexte insistent subliniate, şi un stra
niu sistem de comunicare cu partene
rii, nu "în direct", ci cu un ocol al privirii
actorului înspre public înainte de a o
îndrepta către interlocutor. Capodo
pera lui Moliere se joacă într-o tradu
cere-adaptare nouă, semnată de dra
maturgul Dedan Hughes. Acţiunea
piesei a fost strămutată în Irlanda şi se
petrece acum, într-un ajun de Crăciun,
la începutul anilor '70. Orgon a devenit
Oscar Purceii, Elmire - Emily, Dorine Doreen, Cleante - Christian, Valere a
fost transformat în Johnny, M. Loyal a
devenit Mr. Dacent (!); doar Marianne,
Laurent şi, fireşte, Tartuffe şi-au păstrat
numele...
Traducătorul-adaptator dă indicaţii
precise cu privire la locurile de joc, un
confesional ocupând, potrivit sugesti
ilor sale, o poziţie centrală printre aces
tea (în spectacol, decorul este dominat,
de la începutul actului al li-lea şi până la
sfârşit, de un imens pom de Crăciun).
Adaptatorul e întru totul consecvent
cu propunerea sa: Doamna Pernelle,
devenită Purcelll, deschide piesa, ame
ninţând că va pleca cu automobilul
(Fiipotte a dispărut din text), David
Damis e acuzat că citeşte cărţi comu
niste şi că poartă plete care în Rusia i-ar
fi fost, desigur, scurtate, familia pro
testează împotriva faptului că Tartuffe
alege filmele la care e voie sau nu să se
meargă, exercitând cenzură în dome
niul culturii, Doreen-Dorine adaugă că
Tartuffe e împotriva muzicii pop etc.,
etc., etc.
În textul lui Christian-Cieante despre
creştinii veritabili - cei care nu se
mulţumesc să se declare catolici pen
tru a fi, de fapt, creştini adevăraţi - au
apărut, printre alţii, Ioan al XXIII-lea,
Martin Luther King şi Gandhi; docu-
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mentele care n c
m
Organ fiindcă demască legăturile lui cu
Fronda au devenit hârtii care dezvăluie
legăturile sale cu un anume Tom Fox,
antreprenor escroc, posesor al unor
conturi secrete în bancă, a căror dezvăluire ar băga în puşcărie jumătate
din guvern; iar, în final, locul regelui a
fost luat de primul ministru al lrlandei,
desemnat în text cu denumirea irlandeză a funcţiei sale, care denumire nu
există în engleza-standard.
Bineînţeles că fiecare pagină a textului
traducerii, făcută într-un stil sprinţar şi
băşcălios, este împănată cu zeci de
referiri la detalii de viaţă cotidiană pe
care numai localnicii le pot înţelege şi
gusta. Dar pentru ei e montat spectacolul!
Mărturisesc că nu-mi este limpede
dacă procedura lui Dedan Hug hes şi a
_
teatrului este legitimă sau nu. In orice
caz, la Abbey ea continuă o anumită
tradiţie, începută de Lady Gregory
însăsi, tot cu texte de Moliere.
Eu, u nul, cred de foarte mulţi ani de zile
că un public care dispune de o minimă
pregătire culturală nu are nevoie de
acest gen de adaptări pentru a înţelege
marile capodopere clasice; acest public
trebuie să poată fi în stare - şi, de obicei,
şi este - să se lase stimulat de textul elasic, procedând la propriile asociaţii de
idei cu realitatea imediată, pe care textul
clasic nu poate să nu le trezească.
Credeam că /ocalizările ţin de începuturile dramaturgiilor naţionale şi că
"
" modernizarea textelor clasice prin
decor şi costume reprezintă deja
asumarea unui anumit risc, fiindcă
rareori realizatorii de spectacole reuşesc
să facă această operaţie cu deplină consecvenţă, coerent şi cu simţ al măsurii.

Prenu me
Sex
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�olul de
întrucâtva convingerile. Este limpede
că adaptarea se adresează unui public
mai mult decât sensibil la problematica
religioasă a comediei, şi în special la
cea catolică - şi e limpede că localizarea sporeşte, pentru acest public
condiţionat de istoria ţării sale, impartanţa mesajului lui Moliere. E limpede
că anumite referiri la realităţi locale pe
care un străin nu le înţelege sporesc
eficienţa spectacolului, îl fac mai comunicativ si mai hazliu.
Că real i zatorii montării nu sunt întru
totul consecvenţi cu propria lor propunere e altă poveste: cele câteva elemente de decor în care se joacă piesa toate, bineînteles, în stilul anilor 70 sunt despărţite de arierscenă printr-un
perete confecţionat dintr-un fel de
plexiglas, cu un desen care sugerează o
gravură de epocă, iar în spatele acestui
fundal translucid se ghicesc, în costume de epocă, muzicanţii care însoţesc tot timpul acţiunea cu efecte
sonore cam ilustrative şi cam agasante,
ca în filmele de desene animate, executând o prelucrare modernă a unor
melodii de epocă (d'Anglebert, Lully
ş.a.) - e greu de priceput de ce.
Cât priveşte jocul actorilor, am pomenit mai înainte că el poartă o a numită pecete stilistică nu tocmai pe gustul meu. Câteva realizări actoriceşti
sunt însă de cea mai înaltă calitate: pe
Christian-Cieante, de exemplu, rolul
ingrat al raisonneur-ului, actorul (Miche
Doherty) a izbutit să-I coloreze plauzibil cu umor, cu autoironie, cu un strop
de stângăcie înduioşătoare; tinerii,
înfăţişaţi ca nişte hippies întârziaţi,
răsfăţaţi de un tată bine situat, sunt şi ei
foarte convingători.

h
distribuire fericită în rolul Emily-Eimire.
Talentul şi profesionalismul actriţei,
aplombul ei sunt mai presus de orice
îndoială, dar înfăţişarea, accentuată de
costum (fustă mini şi garnituri de blană
la guler şi la mâneci) şi pieptănătura (o
coadă de cal cam neglijentă), situează
personajul cu câteva categorii sociale
mai jos decât cea căreia se presupune
că-i aparţin Oscar Purceii şi nevasta
acestuia - ceea ce are ca urmare că şi
relatia sotiei
oneste cu mârsavul
'
sed ucător care e Tartuffe se prezintă
spectatorilor în altă lumină decât aceea
în care cred că a intenţionat s-o situeze
dramaturgul.
în schimb, Andrew Bennett în Tartuffe
este, poate, cea mai izbutită distribuire
a rolului pe care am putut-o vedea de
la prima versiune a lui Tartuffe cunos
cută mie, montată de Roger Planchon,
cu Michel Auclair. Fizicul actorului îl
situează exact între extremele descrie
rilor care i se fac în text personajului;
putem înţelege că Marianne i-1 preferă
pe Johnny-Valere, dar putem înţelege
şi că Emily-Eimire se simte puternic
atrasă de un asemenea Tartuffe. Acto
rul îşi înzestrează personajul nu numai
cu ipocrizia fundamentală care îl defi
neşte, dar şi cu un umor scăpărător şi
cu un soi de impertinenţă poznaşă, de
aroganţă candidă, care îl fac uneori, ba
chiar adesea, de-a dreptul simpatic.
Când, în finalul spectacolului, se suge
rează că primul-ministru îl va trimite pe
Tartuffe la ştreang, recunosc că m-a în
cercat o strângere de inimă - pedeap
sa capitală mi s-a părut, totuşi, excesivă
pentru acest ticălos atât de plin de
şarm!
Gheorghe Miletin ea n u
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