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Inteligenţa pe
scena si În viată
�

�

1

nteligenţa scenică este
atribuită, în general, mai
curând regizorului decât
actorului. Din când în când,
însă, de însuşirea aceasta
(atât de rară!) se bucură şi
unii actori, care îşi fac
remarcată prezenţa nu atât
prin dezlănţuire,
impetuozitate, ardere
patetică sau naturaleţe
ingenuă, cât, mai ales, prin
scânteierea mintii,
luciditatea şi spir itul
dominându-le şi
controlându-le pe toate
celelalte. Este şi cazul lui Ion
Lucian, unul dintre marii
actori pe care, se poate
spune, inteligenţa chiar îi dă
afară din casă. El îşi înţelege
pe dinăuntru personajele,
simte cu mintea, nu se
abandonează intuiţiei şi
instinctului, iar acest lucru se
citeşte în privire, în frazare,
în accent, în capacitatea lui
de comunicare cu
partenerul. Acest lucru nu
prea obişnuit se petrece şi
cu un alt mare actor, Radu
Beligan, cu care nu
întâmplător Ion Lucian a
făcut de atâtea ori cuplu, în
Rinocerii, în Supeul sau în
comediile lui Neil Simon,
dovedindu-se că două
inteligenţe pot impresiona
la fel de mult ca două
pasiuni, chiar, aş zice, cu un
plus de fascinaţie.
Ion Lucian şi-a vădit inteli
genţa artistică nu numai în
joc, dar şi, nu mai puţin, în
regie, în scrieri (piese de
teatru, fabule), în spuneri,
căci e la fel de inteligent,
inventiv şi fascinant în viaţa
de zi cu zi şi de om cu om.
Am întotdeauna o autentică
satisfacţie intelectuală să-I
întâlnesc pe scenă sau pe
stradă şi să descopăr de
fiecare dată cum iradiază
cerebralitate fierbinte şi
cuceritoare.
D. S.

�

Autospectivă
u prilejul mesei rotunde din numărul precedent, intitulată "Artişti şi critici", s-a ivit, la un
moment dat, o sugestie aparent extrem de serioasă: să scriem numai despre spectacolele foarte
bune sau foarte proaste. Spunea Alexandru Darie: " Pe de o parte, în presa cotidiană apar prostii,
iar în cea de specialitate, cum ar fi «Scena», apar cronici la spectacole fără semnificaţie, regizate de
necunoscuţi. ( . . . ) După părerea mea, nici revistele de specialitate nu trebuie să scrie despre tot ce se
produce, ci doar despre ceea ce este foarte bun sau foarte prost". Nu am răspuns atunci acestei auten
tice provocări, fiindcă aş fi abătut discuţia, interesantă altminteri, pe un drum lăturalnic. Tncerc să
răspund acum, succint, ipotezei emise de bunul nostru prieten Ducu Darie.
1. Tn repertoriul teatrelor din România, majoritatea spectacolelor o formează, cel puţin la ora actuală,
nu cele foarte bune sau cele foarte proaste, ci tocmai cele mijlocii, adică nici foarte bune, nici foarte
proaste. O situaţie oarecum schimbată faţă de acum câţiva ani, când unii critici deplângeau tocmai
absenţa spectacolelor medii. Chiar în stagiunea de faţă, o spun cu părere de rău, cel puţin spectacolele
foarte bune sunt aproape inexistente. Despre ce ar trebui să scrie revistele de specialitate? Sau să nu
scrie? Sau să nu apară? Şi, oricum, nu poţi comenta la infinit numai Visul unei nopţi de vară al lui Ci ulei,
Slugă la doi stăpîni al lui Mugur şi alte câteva, fiindcă riscăm să-i epuizăm intelectual pe critici şi fizic
pe cititori.
2. "Spectacole regizate de necunoscuţi" . . . E nevoie să mai observ că marii regizori de azi au fost, la
primele lor spectacole, nişte necunoscuţi ?
3. Să nu uităm că revistele de specialitate trebuie citite şi de autorii " spectacolelor fără semnificaţie",
tocmai pentru a li se spune acest l ucru. Lor şi teatrelor care au produs spectacolele respective.
4. Pe lângă raţiunile de ordin axiologic şi educativ, există şi raţiuni de ordin comercial; o revistă trebuie
citită de cât mai mulţi oameni, nu numai de cei interesaţi de "vârfuri" sau de scandaluri . . .
Altfel spus, e bine să fim preocupaţi n u numai de pălărie şi pantofi, dar şi de pantaloni. Altfel, riscăm să
rămânem cu părţi importante ale trupului expuse . . .

C

Dumitru Solomon
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Ce ne facem
cu prostul-gust?
-Psihoterapie de grupNu este exclus ca iniţiativa unei discuţii despre gustul prost în
teatru să fie ea însăşi de prost-gust. Am neglijat acest risc, pen
tru a demonstra cât de subiectivă este dorinţa de a cataloga şi
cât de inutilă, dacă nu primejdioasă, tentaţia de a reglementa.
Invitaţii redacţiei au fost Radu Macrinici (dramaturg), Ludmila
Patlanjoglu, Adrian Mihalache, Marina Constantinescu, Doru
Mareş, Cristina Modreanu (critici), Anca Bradu, Alexandru Darie
(regizori).
Magdalena Boia ngiu: Se aud de
peste tot vaiete şi oftaturi îngrijorate
în legătură cu asaltul prostului-gust
asupra marii culturi, de unde ar reieşi
că există o cultură, bună, importantă,
de bun-gust, o citadelă atacată de
prostul-gust, doritor să-i ia locul. Nu
cred că lucrurile sunt atât de bine
despărţite: bunul-gust şi prostul
gust sunt noţiuni istorice, care evo
luează în funcţie de norme şi menta
lităti. Nu-mi dau seama dacă normele
creează mentalitătile, sau invers. Îmi
aduc aminte de rep lica Ma şei din Trei
surori, când îi spune Nataşei: "Ţi-ai
pus un cordon verde la bluza gal
benă!" şi de aici porneşte o întreagă
poveste. Cine s-ar mai uita azi la aşa
ceva, cine ar mai considera imposi
bilă relatia cu o femeie îmbrăcată
fără gust!? Într-un recent articol din
"
" România literară - ca să sar de la
Cehov la Nicolae Manolescu -, acesta
din urmă se plângea de invazia pros
tului-gust, detectat peste tot: în
politică, în �ultură, în ta/k-show-uri şi
interviuri; reieşea că viaţa toată a
devenit de prost-gust şi că nu prea ar
mai merita să fie trăită. Mai există o
teorie care spune că viaţa nu poate fi
vulgară şi că doar cel care priveşte
introduce gânduri urâte în adevărul
vieţii. Spre deosebire de dumnea
voastră, care aţi venit aici aducând
revista " Scena ", eu am venit cu
revista " Plai cu boi ". Nu pentru a
demasca prostul-gust al acestei pu
blicaţii, ci pentru că aici a apărut un
articol al lui Andrei Pleşu, intitulat

�
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"
" Despre obscenitatea publică , unde
el încearcă să le răspundă acelora
care îi reproşează că scrie într-o
revistă plină de măscări. El scrie că
omul este făcut din toate, şi din
lucruri înalte, şi din lucruri sordide, şi
chiar dacă exhibiţionismul ar fi o
trăsătură a minoritătii, dorinta de a
vedea spectacole ob scene aparţine
unei majorităţi. Suntem foarte des
tentaţi - şi nu întâmplător folosesc
pluralul - ca, atunci când pe scenă se
spun cuvinte urâte sau se fac gesturi
obscene, să apelăm la interdicţie. Îmi

reprim acest impuls, în primul rând
pentru că nu am autoritatea de a in
terzice (probabil că, dacă aş putea, aş
şi face-o), şi mă întreb dacă presiunea
asta, resimţită desigur şi de alţii, tre
buie încurajată sau trebuie, la rândul
ei, interzisă. Eu cred că trebuie in
terzisă, dar vă las pe dumneavoastră
să spuneţi ce credeţi. Şi mai este
ceva: toate semnele marilor revol utii
din cultură au fost considerate de
prost-gust. Romantismul era ceva de
gust obscen comparativ cu clasicis
mul, avangarda era impudică în ra
port cu literatura burgheză, deci n-ar
trebui să fim atât de hotărîti când
repartizăm fenomenele într-o cate
gorie sau alta.

De la Lovinescu,
nu de la sex
Dumitru Solomon: Prostul-gust îm
bracă forme care adeseori se stre
coară printre lucrurile de bun-gust şi
numai cei cu un simţ foarte ascuţit îl

descoperă. Eu, de pildă, găsesc
obscenă - şi nu cred că defectul e în
privirea mea - priveliştea lui Tudor
Vladimirescu defilând printre con
silieri, preşedinţi, prefecţi şi alţi pri
mari, şi spunând că patria e norodul,
nu tagma jefuitorilor. Înainte de '89,
Mihai Viteazul sau Bălcescu, aranjaţi,
cu peruci şi mustăţi puse unor actori
profesionişti sau amatori, îl omagiau
pe conducătorul iubit. Consider că
aceste lucruri sunt la graniţa specta
colului teatral, dar în plin prost-gust.
Adrian Mihalache: Eu aparţin gene
raţiei al cărei slogan a fost: este in
terzis să interzici. Din acest punct de
vedere, n u se pune problema să
resping ceva, dar ceea ce se consi
deră în general a fi obscen nu este
întotdeauna de prost-gust. Eu am
asistat la un spectacol foarte frumos
la New York: Nietzsche. Spectacolul
era, pe de o parte, obscen, pentru că
interpretul lui Nietzsche îşi scotea, la
un moment dat, chilotii. Pe de altă
parte, de maxim bun-g ust era faptul
că în piesă Nietzsche nu rostea decât
şapte replici din opera sa, şi acelea,
din lucrările mai puţin cunoscute.
Magdalena Boiangiu: Şi cum ţi-ai
dat seama că îi aparţineau lui ?
Adrian Mihalache: Scria în caietul
program! Şi am mai văzut, odată, o
expoziţie cu temă obscenă, dar de
maxim bun-gust, la începutul anilor
frumoşi - cred că în primăvara lui '90,
la Teatrul National: Sexul lui Mozart,
unde fiecare artist a fost pus să
creeze o instalaţie, o operă, o repre
zentare a felului în care crede el că
"
"1 -ar avea Mozart. Singura concesie
care se făcea pudorii bucureştene era
titlul impropriu. Nu era vorba despre
sex; un alt cuvânt s-ar fi potrivit
acolo. Cea mai inteligentă d i ntre
cron icile pe care le-am citit era
despre ceea ce aveau în comun aces
te opere - toate recunoşteau că
despre sexul lui Mozart nu se putea
spune decât un singur lucru: a fost
enorm.
Doru Mareş: Mă întreb dacă nu e o
deformare psihanalizabilă faptul că
nu suntem atenţi la ceea ce spunea
domnul Solomon. Căci am înţeles că
tema este prostul-gust, kitsch-ul...
Voci: Nu numai!
Doru Mareş: şi nu prostul-gust de
natură sexuală, adică obscenitatea.
Eu cred că discuţia ar trebui pornită
mai degrabă de la Eugen Lovinescu şi
de la ceea ce spunea el: nu există
decât o singură pornografie - lipsa
de talent. Şi cred că, din acest punct
de vedere, nu există decât un singur
kitsch - cel făcut de inşi lipsiţi de ta
lent. Unicatul permite orice, de la
bruscarea de natură sexuală, până la
violentarea spiritului nostru născut
conservator, dar obligat la liberalism.
S-ar putea ca, în cele din urmă, obiec-

tul artistic să se definească numai
prin unicitate; în momentul în care
devine produs industrial, este de
prost-g ust. Nu Mona Lisa este kitsch;
Mona Lisele vândute la bâlci sunt cu
certitudine kitsch, mai ales dacă au în
spate nu peisajul lui da Vinei, ci nişte
iepuraşi sau cerbi la apă sau două trei
d ive, kitsch nu pentru că sunt dez
brăcate, ci tocmai pentru că sunt îm
brăcate cu rochii de tul sau de voal...
Mă întreb cum se adecvează kitsch-ul
la teatru. Cred că ar fi mai bine nu să-I
definim, ci să-I exemplificăm, pentru
că, vă garantez, altfel nu vom ajunge
la nici un consens. Din exemple vom
putea vedea, eventual, ce este; s-ar
putea să fie un exces al barocului. Să
nu ne oprim la obscenitate, pentru că

obscenitate, dar talentul regizorului
le-a salvat, le-a scos din zona prostu
lui-gust, a obscenităţii... Un spectacol
celebru, antologic a fost
au pus
cătuşe florilor. .. Kitsch-ul era pre
zent în limbaj, în felul cum era tratată
problema sexului, însă totul avea
poezie, talent şi acel adevăr al vieţii şi
al omenescului care nu are cum să fie
obscen. Un exemplu este şi secvenţa
nudului - pe atunci, şocantă, - din
Trilogia antică a lui Andrei Şerban.
Mai sunt exemple în spectacolele lui
Purcărete, dar acolo nu era nici urmă
de pornog rafie. Apropo de inspiraţie:
în Nebunul şi călugăriţa, la Ploieşti,
Hausvater nu reuşeşte ceea ce a reu
şit în au pus cătuşe sau în Teibele.
A fost într-o de criză de inspiraţie,

cineva ar putea să ne psihanalizeze:
cine se plânge prea tare de obsceni
tate, plânge după obscenitate...

care a dus la obscenitate, la kitsch, la
teatru pornografic. Nu din lipsă de
talent, ci, poate, din lipsă lipsă de
inspiraţie. E drept nici echipa nu era
aceeaşi - poate e şi asta o explicaţie.
Cristina Modreanu: Eu, când văd ast
fel de lucruri pe scenă, nu mă gân
desc că ar trebui interzise, ci mă
întreb la ce bun. Căci trebuie ca ele să

•• .

. . .
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Criza de inspiraţie
ludmila Patlanjoglu: Cred că au
existat spectacole şocante care, la
prima impresie, duceau cu gândul la
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aibă o semnificatie. Dacă există un
plan al semnifi caţi ilor, un d iscurs
coerent unde se includ respectivele
lucruri sau vorbe, dacă există coe
renţa demersului, atunci nu cred că e
vreo problemă cu obscenitatea. Cu
lipsa de talent, însă, este.
Ludmila Patlanjoglu: Domnul Solo
mon evoca vremurile când modelele
şi figurile importante ale acestui
neam, fapte şi replici memorabile,
deveneau derizorii şi obscene; frica şi
oportunismul creează obscenitate.
Dar şi în stare de li bertate, când
putem alege, observăm cum spirite
alese, intelectuali respecta bili fac
acelaşi lucru, dintr-un fel de servilism
faţă de majoritatea infectată despre
care vorbeşte Pleşu.
Magdalena Boiangiu: Există o expli
caţie, nu o justificare. încă din dece
niul 6 sau 7, politologii occidentali au
început să analizeze " statul-specta
col ", procedeele teatrale intrate în
politică şi însuşite de marii şi micii
politicieni. De Gaulle şi Adenauer
practicau actoria şi, prin apariţiile lor
spectaculare, obţineau majoritatea
voturilor în alegeri.
Doru Mareş: Clasa pol itică româ
nească e sensibilă la aceleaşi impul-

(;;]
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suri, dar cu rezultate contrarii. Cu
ceva timp în urmă, priveam emisiu
nea lui Păunescu de pe Telelabe. Nu
mă intrebati de ce mă uitam la ea,
probabil tot d intr-o încli naţie de
prost-gust . . . Pot să vă spun că trei
sferturi din fostul g uvern al Ro
mâniei, inclusiv actualul preşedinte
al UNITER, au făcut drepţi câte zece
ore, în faţa lui Adrian Păunescu. Şi
vreau să vă întreb cu ce s-au ales. Ai
lui l l iescu nu s-au dus si au luat
voturile. Iar ai lui Constanti n escu s-au
dus, au bătut pas de defilare în faţa
lui Păunescu şi s-au făcut de râs,
provocând - sau, mai precis, girând un act de profund prost-gust . . . Mă
tem că ei insisi,
' ca oameni, contin o
mare doză de prost-gust în fiinţa lor.
Dumitru Solomon: Nu cred că trebuie
să identificăm neapărat kitsch-ul,
prostul-gust cu l ucrurile de serie;
chiar şi unicatele pot fi de prost-gust.
Şi la oamenii talentaţi există scăpări,
a l unecări în prostul-gust. Eu, de
pildă, consider că spectacolul de la
Naţional Mai potoliţi-! pe Eminescu!
e un spectacol de prost-gust. De ce?
Pentru că îl prezintă pe Eminescu
răstindu-se la spectatori cu vorbe din
articolele lui şi pe Titu Maiorescu, fre-

donând melodii. Sunt lucruri care nu
se potrivesc. Pe scenă erau însă pre
zente mari talente ale teatrului româ
nesc, Gheorghe Dinică, Dan Puric,
nici despre regizor nu pot spune că
s-a ilustrat prin prost-gust . . . Despre
autor nu pot spune nimic. El a scris
un text, considerându-1 reprezen
tabil. Dar mie îmi venea tot timpul să
râd.

Gustul amintirii
Radu Macrinici: Vreau să dezvolt si
eu o mică teorie, în spiritul cel o r
spuse deja. Vă voi aminti o povestire
în care personajul, în vârstă de 40 de
ani, se întoarce în oraşul în care a
copilărit şi-şi a m i nteşte că atunci
când avea el 6-7 anisori iubea o fetită
de vârsta lui, cărei a i-a desenat pe
nişte bucăţele de hârtie ipostazele
iubirii, aşa cum o vedea el; apoi le
ascunsese într-o scorbură. După 35
de ani se întoarce, găseşte copacul
cu scorbura, bagă mâna înăuntru,
precum Ion Creangă, şi scoate acele
hârtii. Se îngrozeşte văzând cât de
obscene erau, ce ipostaze vulgare
putea el să-şi imagineze atunci când
era copil. Mărturisesc că în copilărie

vedeam filme, spectacole de teatru
cu voievozi şi mă emoţionau. Acum,
amintindu-mi şi văzându-le, mi-e
ruşine de emoţia mea de atunci. Oare
receptarea prostului-gust nu ţine de
un context, de o vârstă care pune be
moli sau diezi după un anumit timp?
Vorbesc despre o copilărie a noastră,
a societăţii. La vremea lor, multe din
tre spectacolele considerate astăzi
de prost-gust v-au emoţionat. Nu aţi
remarcat cât de mult prost-gust şi
kitsch exista în ele, pentru că trăiam
într-o supă cu ingrediente alterate şi
nu ne mai dădeam seama. Acum,
amintindu-ne, le vedem altfel.
Dumitru Solomon: Da, pentru că
prostul-gust nu ţine numai de
subiect şi de obiect, ci şi de context.

căpăta personal itate într-un spaţiu
gol şi devenea o hiperbolă. Expresio
niştii, dar şi Fellini, au fost campioni ai
deformării spaţiilor şi ai deformării
imaginii trupu lui uman, chiar a nudu
lui, a imaginii despre circ - artă la·
graniţa foarte subţire între prost-g ust
şi estetic. Aşa că ... Nu mai ştiu de la ce
am pornit...
Magdalena Boiangiu: Deplasăm
discuţia. Când e cu talent - e bine,
când e unicat - e bine, când e cu
sens - e şi mai bine. Dar nu există
consens asupra acestor noţiuni. Eu
nu am găsit nici un sens - dar juriul
UNITER se pare că a găsit - în faptul
că Tocilescu introduce în mijlocul
Scrisorii pierdute o secvenţă d i n

Proporţiile

Bradu, s-a vorbit mai puţin despre
teatru şi mai mult despre artele plas
tice şi film. Ele au fost cel mai des
invocate, căci în muzică nu prea se
încumetă cineva să detecteze pros
tul-gust într-o melodie fără text, de
pildă. În teatru este o situaţie spe
cială. Aici prostul-gust e mult mai
agresiv, pentru că este vorba de o
artă vie, de nişte oameni pe care îi
vezi făcând nişte lucruri în timp ce-i
priveşti. Prin urmare, nu poţi să-ţi
acorzi nici un fel de distanţă faţă de
ceea ce se întâmplă acolo şi receptezi
mai viu prostul-gust. Pe de altă parte,
teatrul se află în situaţia paradoxală
de a fi în acelaşi timp o operă unică şi
un produs de serie. Iar între opera
unică - premiera - şi momentul când
reprezentaţiile au aj uns la numărul
1 3 sau 23, puţine spectacole sunt
identice cu ele însele. în acest caz,
cred că posibilitatea ca, prin repro
ducere, unicitatea operei să se piardă
şi calitatea ei să se degradeze, în
globând o doză de prost-gust, e mult
mai ridicată decât în cazul altor arte.
Magdalena Boiangiu: E tot goana
după voturi, Alice.
Alice Georgescu: Da, într-un fel.
Magdalena Boiangiu: După voturile
exprimate în râsul gregar...
Alice Georgescu: Eu chiar aş fi cu
rioasă să aflu de la un regizor cum
simte această degradare. Există ea?
Anca Bradu: Cred că un spectacol
bine construit nu are cum să se
degradeze; nu poate decât să eva
l ueze în interiorul lui. lar un spectacol
cu doze de aleatoriu, aşteptând re
acţiile în funcţie de care să se re
creeze, este din start expus ...
Ludmila Patlanjoglu: Mie mi se pare
foarte bună povestea relatată de
domnul Macrinici. Acolo exi stă o
triadă: su biectul, adică autorul,
obiectul 'si contextul.
Doru Mareş: Între timp, s-a mărit tri
ada. A devenit pentagon: i s-au mai
alătu rat inadvertenţa părţilor şi
eroarea.

Anca Bradu: Cred că teatrul este una

dintre artele cele mai expuse prostu
lui-gust pentru că e, la rândul ei, un
amestec de arte. Dacă în interiorul
actului teatral raportul nu este armo
nios, dacă ingredientele introduse în
spectacol nu sunt de bună calitate,
fiecare în parte, se poate aj unge
foarte uşor la o disproporţie care să
scoată întregul în afara sferei artis
tice.
Magdalena Boiangiu: Ai avut, într-un
spectacol făcut de tine, senzaţia că
lucrurile scapă de sub control?
Anca Bradu: ...
Ludmila Patlanjoglu:

Să te ajut?
Elefantul din spectacolul de la Cluj,

Povestiri din Pădurea vieneză . . .
Anca Bradu: ... Am s ă încerc să-i mo

tivez prezenţa: cred că şi disproporţia
poate să conducă până la urmă la un
sens artistic. Arta modernă a evoluat
enorm în acest sens, al deformării
proporţiilor, iar regula proporţiei de
aur a fost, probabil, prima victimă a
artistului în tentatia
' lui de a crea o
altă armonie, alte structuri şi alt dia
log al formelor în interiorul operei.
Asta am încercat eu. Cred că dacă
elefantul era mai mic, era kitsch; dacă
el a dobândit o proporţie dominantă,
a fost pentru că am vrut să creez o
relatie între lucruri, un context care
să capete sens în cele din urmă. În
spectacolele străine, teoria asta a
proporţiilor a explodat de mult, cel
puţin din pund de vedere scenografic;
curajul de a sparge pătratul scenei e
de mult câştigat într-o nouă estetică
a formelor. Noi suntem încă timizi. Eu
am vrut să construiesc un element
dominant în scenă, care să se pro
porţioneze într-un anume fel faţă de
trupul uman şi faţă de instanţa pe
care trebuia să o semnifice el acolo,
să devină el însuşi un personaj.
Pianul din Deşteptarea primăverii
era un pian supradimensionat, un
pian deformat, dar tocmai prin asta el

Basic Instinct.
Alice Georgescu: Cu excepţia Ancăi

Ludmila Patlanjoglu: Este important
ca acela care mani pu lează ele
mentele, omul talentat, să nu cedeze
în faţa prostului-gust, fie că are ne
voie de voturi, fie că vrea să se "dea
bine" pe lângă autorităţi; în cazul
celor netalentaţi păcatul cade asupra
cui îi încurajează şi propulsează. Nu
este ind iferent dacă omul care vine
pentru prima oară la teatru vede
Iluzia comică sau Nebunul şi că
lugăriţa. Aş mai observa ceva: kitsch-ul
are o parte rea, dar şi o parte bună:
prin el marele public se fa mi liar
izează cu marile opere.
Alice Georgescu: Mă întorc la exem
plul cu O scrisoare pierdută de la
Naţional. Din cât am putut înţelege
din spectacol, dar şi din discuţiile cu
regizorul, invitat la o masă rotundă a
revistei, el a încercat un lucru nebu
nesc de curajos şi nebu nesc de
riscant totodată: să vorbească despre
kitsch cu mijloacele kitsch-ului. Mă
tem că riscul nu a fost în întregime
depăşit.

Uzura
Alexandru Darie: Eu am avut privi

legiul de a vedea schiţele lui Sever
Frenţiu pentru decor: erau extraor
dinare. Din păcate, el a murit şi exe
cutanţii schiţelor lui au făcut - proba
bil, şi din raţiuni financiare - nişte
com prom isuri. Tot case, tot ci ne
matograf era, tot ziduri coşcovite, dar
s-a văzut şi execuţia tâmplarului, şi că
banul nu a venit la timp. Vreau să
spun că fel u l cum arată anumite
lucruri de acolo se datorează în mare
parte execuţiei, bănuiesc, dar şi
uzurii. Spectacolul e viu, se joacă,
decorul se ia, se pune în magazie, se
aduce înapoi, şi tot aşa . . . Iar lucrul
acesta se simte.
Ludmila Patlanjoglu: Uzura apare şi
la nivelul creatorilor, nu doar la cel al
execuţiei: aceiaşi creatori au făcut
Doi gemeni veneţieni la Teatrul
Maghiar din Cluj - un spectacol abso
lut superb şi la " Nottara " - mai puţin
superb . . . La cel din urmă se simţea
uzura, totul era vulgar . . .
Dumitru Solomon: Î n legătură cu
Nebunul şi călugăriţa vreau să fac o
precizare. Toate apele curg de sus în
jos, dar se mai întâmplă uneori să
curgă invers. Prima reprezentaţie a
stârnit nemulţumiri aproape unani
me; doar lui Horia Gârbea i-a plăcut,
dar el era implicat în spectacol. La
u rmătoa rea reprezentaţie, cu altă
serie de critici şi oameni de teatru,
nemulţumirile au dispărut: specta
colul a plăcut tuturor. Nu ştiu dacă
între timp s-a ţinut seama cumva de
observaţiile făcute. Dar prea a fost
unanimitate şi a doua oară, în sens
invers. Sunt spectacole care la pre
mieră arată într-un anume fel, au o
9

�

Intimitatea
obiectelor
din casa regizorului

mare spectacol la Piatra Neamţ. La
"
" Nottara era tot acela, numai că erau
alţi actori. Şi ce se întâmpla?
Marina Constantinescu: S-au dat aici
două exemple de reluări: Doi gemeni
veneţieni şi Orfanul Zhao. Dacă ne
gândim, mai găsim ...
Alice Georgescu: Piaţeta lui Pur
cărete, Fraţii lui Dabija ...
Marina Constantinescu: Cred că este
în primul rând o problemă a regi
zorului cu sine însuşi. La reluare,
demersul regizoral pare identic, dar,
fiindcă e vorba de alţi actori, apar
accidente, suişuri şi coborîşuri. Eu

disponibi litate, chiar fizică; l ucruri
executate impecabil de cei de la Cluj,
aici n-au ieşit. Mai este şi problema
spectacolelor în turneu. În sistemul
nostru nu e uşor să alegi o sală con
venabilă, pe măsura celei pentru care
a fost gândit spectacolul.
Alexandru Darie: Noi am fost în
turneu la Cluj şi a fost totul perfect.
De ce? Din motive foarte simple: am
trimis înainte echipa de tehnicieni lucru rar -, am l uat lighting board-ul
sub braţ şi am plecat cu el acolo, şi, în
acelaşi timp, dacă n-am fi putut juca,
n-am fi jucat. Regizorul, fie că e din
provincie sau din Bucureşti, trebuie
să spună: nu pot juca spectacolul
cutare decât acolo. Dacă se poate
bine, dacă nu ...
Marina Constantinescu: Exact! Com
promisul " mâzgăleşte" spectacolul.
Am văzut Deşteptarea primăverii,
spectacol u l Ancăi Bradu, în de
plasare, la Zilele Harag de la Cluj.
Acolo mi s-a părut că scena de la
Teatrul Maghiar îl strânge, îl sufocă.
Real mente, decorul, pianul păreau
disproporţionate faţă de scenă. Pe
u rmă l-am văzut la Bucureşti, în

de zile, Strehler şi-a reluat propriile
spectacole. Dar el nu venea în fiecare
zi la teatru, avea şase asistenţi şi îi
lăsa pe ei; în momentul "venirii
maestrului" totul era prost, o nenoro
cire. Unul dintre tabieturile lui fa
vorite era să-şi smulgă părul din cap,
când vedea ce au făcut ceilalţi. Cu
toate astea, probabil că ştia ce să
spună fiecă ruia d i ntre actori, să
atingă acea coardă prin care respec
tivului actor i se întâmpla ceva. Nu ca
acel regizor care le-a dat actori lor o
casetă cu spectacolul lui american, cu
actori a mericani, şi le-a spus: "Vedeţi
aici, pe ecran? Ei, aşa să faceţi şi voi ".
Şi ei au făcut. Mi-au povestit actorii,
nu e bârfă. Eu cred că teatrul în
seamnă energie: până la urmă, şi
tâmplarul şi tapiţerul transmit
energie. Cred că desfăşurarea unui
spectacol trebuie să lase nişte
semne. De multe ori, ele există chiar
pe scenă. E un lucru extraordinar.

cred că la această deformare duce
inadecvarea: lipsa de maleabilitate a
regizorului, care nu vrea să renunţe la
schema lui, nu lucrează cu actorul
din fata lui, ci cu ,cel din amintire. La
a "
" Nott ra , de exemplu, erau cu totul
alt gen de actori, cu alt tip de

Festiva lul N aţional de Teatru, pe
scena mare a Nationalului, unde res
piraţia spaţi ului îi aşeza într-o ordine
firească. Alt exemplu: Opereta lui
Tompa Gabor avea la Cluj o intimi
tate aparte, dar la Bucureşti, la Operă,
era chiar ceva " de operetă ".

Uneori, când repetam în străinătate,
în spaţiul de repetiţii rămânea peste
noapte un obiect; a doua zi îl găseai
tot acolo, impregnat de ce a fost ieri.
Într-un spaţiu nou trec câteva ore,
dacă nu chiar zile, până când scena
se impregnează de spectacol, ca să

anumită nobleţe, se apropie de per
fecţiune, de intenţia celor care le-au
făcut şi după aceea se deformează.
Am dat însă acum exemplul unui
spectacol ca re a câştigat nişte
însuşiri.
Magdalena Boiangiu: Nu se poate
vorbi de o criză de inspiraţie în cazul
reluărilor.

Proba reluării
Alexandru Darie: Eu am auzit - nu
l-am văzut- că Orfanul Zhao era un
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Alexandru Darie: Se ştie că, ani şi ani

zic aşa, şi n-o mai simţi ca pe ceva
ostil. Dacă mergeţi într-un teatru
unde sunt multe spectacole proaste,
veţi vedea că acest lucru se simte în
aer.
Magdalena Boiangiu: Să ştii că şi in
versul e valabil. Într-un teatru unde,
în general, spectacolele sunt bune, se
înnobilează si cele medii.
Alexandru Darie: Absolut! Este un
lucru foarte interesant . . .
Anca Bradu: Doream să mă întorc la
acel moment al discuţiei când se vor
bea despre adaptarea unui specta
col. Eu cred că acesta este un gest de
creaţie asupra spectacolului. Sigur, la
modul ideal. Vorbeam la Cluj cu un
tânăr tenor de operă, care circulă
foarte mult. Ei nu joacă, ei cântă
roluri. Îmi spunea că a jucat într-un
spectacol în care regia era fantastică.
Asta însemna că spectacolul acela se
joacă în acelaşi fel (probabil, într-o
schemă de mişcare), dar interpreţii se
modifică mereu. Deci, regia e ca o
constructie, ca o casă unde intră di
verse per soane. Casa era făcută, con
strucţia era probabil i mpecabi lă,
pentru că se juca pe o mare scenă de
operă, dar eu mă întreb cum este
performanţa regizoru lui care reu
şeşte să lase în urma lui o casă per
fectă, astfel încât oricine ar intra să
devină omul locului.
Alexandru Darie: Am uzant este
altceva: Carmen s-a montat la
Bucureşti şi spectacolul a plecat apoi
la Tokyo. A venit marea soprană
Agnes Baltsa şi a zis: "Acest spectacol
este o oroare. Eu nu joc în această
regie. Voi face regia de la Staatsoper
din Viena. Dacă vă ţineţi după mine
bine, dacă nu- eu nu cânt" . Ea a făcut
mişcările cum o învăţase marele regi
zor de acolo şi ceilalţi au trebuit să se
ţină după ea.

Expresivitatea
prostului-gust
Magdalena Boiangiu: Deşi aparent

ne-am îndepărtat de subiect, eu cred
că, vorbind despre problemele de era interesantă şi actorii jucau bine,
amănunt ale actului de creatie ·dar vocabularul m-a crispat îngrozi
teatrală, suntem chiar în miezul pro tor; era m u lt mai mult decât era
blemei prostului-gust, a vulgarităţii. nevoie sau se putea suporta, mult
Cum spuneam, nu cred că sensul şi mai mult decât cerea sensul.
talentul se definesc, dar măsura se Doru Mareş: Ideea este să spui atât
defineşte. E vorba de încrederea în cât să fie sugestie, dar dacă am spune
spectator, încrederea că acela care te tot ce putem spu ne, apucăm să
priveşte poate com pleta energia spunem tot? Nu. Dacă am spune
dată de tine, că el poate merge până Dicţionarul Oxford de la un cap la
la capăt şi înţelege fără ca tu să-i arăţi altul, tot ar mai rămâne loc pentru
totul, fără ca tu să-i spui chiar toate sugestie. Măsura ar trebui judecată o
cuvintele pe care le ştii. Cred că din dată estetic şi o dată sociologic.
această măsură si din acest echilibru Estetic: nu cumva spectacolul dă mai
derivă şi satisfacţia spectatorului. De mult decât era cazul? Dar şi sociolo
la un spectacol care în general mi-a gic: nu cumva publicul crede că i s-a
plăcut, Trilogie belgrădeană, a m dat mai mult sau mai puţin decât era
plecat c u o senzaţie ciudată: piesa cazul? S-ar putea să fie şi acesta un

O scrisoare pierdută

într o versiune controversată

motor al apariţiei senzaţiei de prost
gust. Mai există o întrebare: specta
colul ăsta este pentru publicul ăsta?
Mie nu-mi place expresia " public
ingenuu ", căci i mplică un public
analfabet. Eu nu-mi scot pălăria în
faţa idioţilor şi nu pot să alint u n
imbecil numindu-1 ingen uu. M i e n u
mi s-a părut c ă î n Trilogia belgră
deană există un exces de l i m baj;
dimpotrivă. Ar fi de prost-gust ca
acum, în contextul de aici, să vorbesc
ca în Trilogia belgrădeană, dar, dacă
jumătate din actanţii de la această
masă se retrag (pot să-i şi numesc,
deoarece ar fi un act de politeţe), eu
aş vorbi exact ca în Trilogia belgră
deană şi sunt sigur că nimeni nu ar
11
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recepta asta ca pe o manifestare de
prost-gust.
Magdalena Boiangiu: Dar pentru
tine, sociologic şi antropologie, acest
tip de exprimare este expresiv, spune
ceva despre tine?
Doru Mare�: La români este o ches-

cepţionez ca mesaj artistic, dar poate
să fie un lucru care să mă enerveze
cumplit şi chiar să sar la bătaie.
Magdalena Boiangiu: Şi cu acest lim
baj se pot acoperi toate nevoile de
comunicare?
Doru Mare�: Ei, nu vom vorbi chiar

această zonă a limbajului nu a fost
evitată şi nu s-a si mţit... Am fost
recent la Oradea şi ce am văzut acolo
poate fi un exemplu despre ce în
seamnă pentru mine kitsch-ul, pros
tul-gust. În spectacol u l Medeea,
făcut de Ion Sapdaru, interpreta ro
lului titular este de la Chişinău. A
venit şi şi-a corectat aici limba ro
mână; şi cum a făcut-o, nu ştiu, dar în
scenă limbajul avea nuanţe de peri
ferie de Bucureşti ori de Ploieşti;
oricum, de Regat. Traducerea textu
lui era parcă de pe vremea l u i
Alecsandri. Ş i nu era nici o intenţie d e
umor î n toată povestea. Pentru mine
asta a însemnat prost-gust. O evi
dentă nepotrivire între voce, text, tra
ducere, propunere regizorală şi spec
tator: eu, cel care mă uitam la ei, mă
aşteptam la orice, numai la ciorba
asta, nu.
Alexandru Darie: Dar cum vă expli
caţi faptul că o actriţă rosteşte un
cuvânt sau face un gest obscen şi
este delicioasă, iar alta, uneori, nu se
dar este de o
miscă si nu vorbeste,
'
vu Îga dtate şi de un prost-gust de
neînchipuit ?
Alice Georgescu: Asta se întâmplă şi
în viaţă.
Alexandru Darie: Cuvântul rostit de
un actor vulgar în relaţia cu un par
tener vulgar şi sub supravegherea
unui regizor cu darul vulgarităţii dă
un rezultat odios. E foarte interesant
că, deşi poporul român vorbeşte
îngrozitor de urât, se crispează când
îsi recunoaste voca bularul într-un
fi l m sau înt r-o piesă de teatru. În
schimb, se uită fericit la un film ame
rican unde se vorbeşte la fel de
îngrozitor. Poate că vocabularul lor e
mai bogat . . .

Prostul-gust regional
tiune foarte cu rioasă: prietenii de
acelasi sex, când se întâlnesc, indife
rent de sorgintea lor socială, însoţesc
"
"
" bună ziua sau " salut cu un anumit
semn falocratic, recepţionat ca un
potenţator al salutului prietenesc. Se
continuă, la o bere, cu aceleasi
' în
demnuri falocratice, fără nici u n fel
de probleme, potenţându-se priete
nia. Dar dacă aceiaşi inşi îşi întrerup
relaţia am icală, din cine ştie ce
pricină, urarea de dinaintea primului
pumn în gură este aceeaşi. Adică,
pentru vorbitorul de limbă română,
zona de limbaj dur acţionează de la
mângâiere şi până la inju rie pe
acelaşi nivel lexical. Vreau să spun că
e important cine şi ce îmi spune.
Poate să fie un lucru pe care să-I re-
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aşa! Vă rog să mă credeţi că ştiu mai
multe cuvinte!
Magdalena Boiangiu: A, asta vroiam
să aflu!
Alice Georgescu: Dar bănuiesc că
este vorba, totuşi, despre o anumită
categorie socială, nu?
Doru Mareş: La românofoni, merge
de la el ita cea mai " cremă " până
undeva foarte jos.
Alice Georgescu: Vreţi să spuneţi că
Paleologu, întâlnindu-se cu Paler...
Doru Mareş: Nu ştiu cum e cu Paler,
dar pot să vă spun că, de la întâlnirea
între poeţii generaţiei '80
acum,
nişte domni stimabili: Coşovei sau
Cărtărescu - şi până la anumite întâl
niri dintre mine şi NicolaeManolescu,
de exemplu, la o plimbare pe stradă,
-

Adrian Mihalache: Nu e o chestie de

vocabular. Engleza sau franceza au
fost lucrate de mari stilişti, care au
scris pornografie de înaltă clasă. Noi
nu avem nici Decameronul, nici pe
Rabelais. Ce avem noi? Două poveşti
din Creangă, sau numai două ştiu
eu... Noi ne speriem de prostul-gust
ca şi cum ar fi un inamic şi ne ferim
din faţa lui, în loc să-I folosim ca pe o
resursă. Există diverse manifestări de
stradă de prost-gust, dar care pot fi
recuperate pentru teatrul cult. în
toate pieţele din l u me, tinerii se
vopsesc cu culori fosforescente şi
stau încremeniţi în diverse poziţii.
Este o manifestare teatrală: unii sunt
public, alţii sunt actori. În Poate,
Eleonora este recuperat exact genul
acesta de manifestare teatrală. Noi,

extraordinar. Acum zece ani, cu
loarea verde pe scenă era privită ca o
monstruozitate. Şi uitaţi-vă la specta
colele actuale sau la filme celebre

Alexandru Darie: Am văzut un spec
tacol englezesc de operă cu Falstaff,
extraordinar din punctul de vedere al
scenografiei - în care decorul este o
casă veneţiană sau elisabetană, nu
contează, u n stil oarecare -, în
schimb culorile contau: era un scaun
spaniol vopsit în roşu, o podea mov,
un perete galben şi o uşă verde. Dar
rezultatul era de un rafi na ment
uluitor.
Ludmila Patlanjoglu: Eu cred că în
acest deceniu, nu numai în teatru, ci
în toate artele şi, mai ales, în media,
trăim nu o revoluţie, ci o contrare
voluţie culturală, sub semnul prostu
lui-gust. Invoc în acest sens specta
colul de la " Nottara " Cu capu' de ni
covală, unde un actor de elită, cum e
Horaţiu Mălăele, a cedat în faţa aces
tui fenomen nociv. Eu pledez pentru
cenzura estetică, unde criticul are un
ro[ foarte important; alături de el, ani
matorul de teatru, dar şi elitele. Dacă
li se fac asemenea oferte, să refuze!
Magdalena Boiangiu: Eu găsesc că a
fost o greşeală faptul că artiştii Tea
trului Naţional s-au opus montării

făcut ceea ce au făcut savanţii ameri
cani acum; au descoperit alt chip al
lui Isus, pornind de la datele antropo
logice: pomeţi proeminenţi, faţa mai
lată, altfel decât figura serafică din
icoanele bizantine.
Marina Constantinescu: Nu ştiu care
mai este rol ul criticului. Când un
spectacol s-a născut şi se joacă, iar
actorii au încredere în el - căci altfel
nu ar putea să joace -, noi venim şi
spunem: da, nu, aia aşa, cealaltă altfel
etc. Uneori se întâmplă ca un specta
col să poată fi epurat de nişte lucruri
flagrante, dar nu atât de profund
încât să-I modifice radical.
Marinela Ţepuş: Eu cred că secre
tarul literar ar putea să fie un astfel de
factor de filtrare . . .
Magdalena Boiangiu: Şi ce să facem,
să constituim un nou corp de cen
zori?
Ludmila Patlanjoglu: La " Bulandra ",
Ciulei venea la repetiţiile celorlalţi
regizori. Exista un consiliu a rtistic
care " curăţa ". La Mic venea Săraru....
Alexandru Darie: Da, dar atunci erau
alte vremuri. După părerea mea, di-

cum e Matrix, Fight Club etc., în care
culoarea verde, de diferite nuanţe,
este dusă la perfecţiune, este de un
rafinament extraordinar.
Dumitru Solomon: Eu am învătat la
şcoi�lă că nu e bine să alături două
cu lori complementare şi acum se
foloseşte tocmai aşa ceva.

piesei Alinei Mungiu Evangheliştii.
Ludmila Patlanjoglu: Nu. Pentru că
este un text scris prost şi pentru că e
o blasfemie să prezinţi astfel imagi
nea lui Christ şi a apostolilor. Este şi o
piesă scrisă fără talent, nu are me
tafizică.
Dumitru Solomon: Alina Mungiu a

rectoru l de teatru poate să spună: nu
mă interesează, nu dau bani ca să
faceţi voi chestia asta. Dar ideea că
un colectiv de actori poate să ho
tărască în privinţa repertoriului sau a
cui cu cine să joace este foarte peri
culoasă în sine. În cazul criticului, e
altceva.

ca români, avem un avantaj extraor
dinar, fiindcă beneficiem aici de două
tipuri de prost-gust complet diferite.
Prea adesea se pune semnul de ega
litate între kitsch şi prost-gust. Pros
tu l-gust este mult mai general;
kitsch-ul este un fenomen particular
de prost-gust. Transilvania este plină
de kitsch; Regatul, nu. Iar kitsch-ul,
prin emigra rea central-europenilor, a
ajuns în America şi este recuperat
sub forma u nei noi arte: ci nema
tograful. Tot cinerrretograful anilor
'30 este o expresie a kitsch-ul ui.
Magdalena Boiangiu: Vorbeşti cu o
convingere de parcă ai avea drep
tate!

Contrarevoluţia
În cultură şi
fenomenele nocive
Alexandru Darie: Am un exemplu
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de vedere

Nici multe,
nici bune
O sumară anchetă iniţiată în urmă cu trei numere de
revista noastră dezvăluia un fapt îngrijorător, care, cu
toate acestea, nu a părut să tulbure prea mult pe
nimeni: la jumătatea stagiunii (ancheta se încheia la 20
ianuarie), în cele opt teatre bucureştene pentru adulţi,
dispunând, unele, de câte două sau chiar trei săli,
puteau fi văzute în total şaisprezece spectacole noi. Din
câte ştiu, cifra o egalează pe aceea a premierelor
apărute într-o lună la Budapesta şi o întrece cu puţin
pe aceea a premierelor lansate într-o săptămână la
Paris sau Londra. De atunci au trecut patru luni, timp în
care "zestrei" teatrale a Capitalei i s-au adăugat, cu chiu
cu vai, încă zece spectacole...
bişnuiţi, c u m su ntem, cu
mesch i nă ri a deg hizată în
ifos boieresc ( " puţin, dar
bun ", când alţii, nu se ştie cum, au şi
mu lt, şi bun), nici n-am fi cârtit,
poate, dacă aceste cifre a l a rmant de
mici a r fi avut în spate, măcar
ju mătate d intre ele, capodopere.
Ori - să nu fim prea pretenţioşi! spectacole bu ne, spectacole d i n
acelea de la care ieşi cu m intea şi cu
sufletul înviorate, fără să-ţi pară rău
că ai cheltuit la teatru zeci de mii de
lei sau zeci de minute de viaţă. Dar
reprezentaţiile la care poţi trim ite
pe cineva fără teama de a-i strica
seara cu g reu depăşesc numărul
degetelor unei mâini; a r fi vreo
două la " Bulandra " (nu spui care ...),
una la Odeon, vreo două-trei la
Teatrul Evreiesc (singurul, de fapt,
care a respectat, cât de cât, un ritm
normal al premierelor şi nu a
coborît sub propriu l sta ndard cali
tativ în nici unul dintre cazuri), una
la Teatru l Mic. .. şi cam atât.
Explicaţia trebuie căutată, cred, în
primul rând, în absenţa regizorilor
importanţi, pe care motive miste
rioase - ori, cine ştie, foarte limpezi
- i-au ţinut departe de scenă în
acest an teatra l. Un i nventa r rapid
ne a rată că, excepţie făcând
Cătălina Buzoiau, Alexander Haus-
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vater, Alexandru Dabija şi Ion Cojar,
regizorii cu " n u me " au lipsit din
peisajul scenic bucureştea n. Unde
au fost în acest răstimp Alexand ru
Da rie, şi Mihai Măn i uţiu, şi fiara
paloşului, Tocilescu? Nu mai zic de
marii seniori Liviu C i u le i si Vlad
Mugur ... Desigur, simpla l o r pre
zenţă pe un afiş nu este suficientă
pentru a gara nta excelenţa pro
dusului oferit - şi asta s-a văzut
chiar în actuala stag iune -, dar o
"
" cădere p rovocată de un a rtist
adevă rat e oricând preferabilă,
într-o miscare culturală vie, unui sir
de expo n ate cuminţi, fabricate de
a rtiza n u l harnic. Şi încă!... N ici
această categorie d i n u rmă, foarte
utilă ca pat germinativ al capodo
perei, nu ş i-a prea făcut simţită
prezenţa. Stagiu nea bucu reştea nă a
avut, regizoral, o configuraţie bi
zară, alcătu ită parcă la întâmplare,
în care s-a putut desl uşi, cu g reu,
doar câte u n nume de tânăr di rector
de scenă, "tăgăduind " sau confir
mând pa rţial: Răzva n Mazi lu,
Theodor-C ristian Popescu, Şerban
Puiu ...
Şi, pentru că am ajuns a ici, o între
bare îmi bubuie obsesiv în tâmple,
cu i n s istenţa pe care o pun în
ieremiadele lor (adică în plângerile
lor - traduc pe înţelesul tuturor,

spre a evita confuzii regretabile...)
junii a rtişti autointitulaţi " alterna
tivi " : unde s-au ascuns, tocmai
acum, cei ce fac teatru a/tcumva?
După informaţiile mele, în spaţiile
alternativei s-a născut, în cele nouă
luni de când a început stagiunea,
un s i n g u r vlăstar, aparţi nându-i
Lianei Ceterchi, la " Green Hours " .
Când tocmai seceta dezastruoasă
din teatrele " stabile " ar fi trebuit să
declanşeze ebuliţi unea - şi emu
laţiu nea - în mediile ce se consideră
no nconformiste, de-acol o n u so
seşte nici un semn. N u-s bani? Nu-s
săli? Cine crede că a re ceva de spus,
iese în stradă (ca Teatrul " Masca " în
vremurile sale de g lorie, când
n-avea sediu) şi, dacă spune bine ce
spune, adună oamenii în jurul său şi
îşi face, astfel, u n nume. Ce aşteaptă
ai noştri tineri? Pomeni de la "or
gane " ? Voie de la pol iţie? Gâdi lături
sub bărbie?
Mi-am limitat consideraţiile la sta
g i u n ea b u c u reştea nă pentru că,
spre d eosebire de alţi ani, am
călătorit prea puţin prin ţară. Dar
nici în afara Capitalei n-a m auzit,
până acum cel puţi n (e mijlocul l u i
mai), s ă s e f i făcut vreo gaură î n cer.
Au mai lucrat câte un spectacol
două Alexander Hausvater, Mircea
Corn i ştea n u, Dom i n i c Dembi nski,
Mona Chirilă, sau tinerii Anca Bradu,
Anca-Ma ria Co ltea nu, Claudiu
Goga, Ada Lupu ; Theodora Her
ghelegiu. Stăm acum toţi cu ochii
aţintiţi spre Cluj, u nde Vlad Mugur
repetă, la N aţion a l, Hamlet, şi
aşteptăm să se prod ucă minunea
care să sa lveze stagiunea. Dacă ea
va întârzia c u mva, vom întoa rce
ia răşi spatele Apusului şi ne vom
înch ina pravoslavnic spre Răsărit,
de unde au sosit, în anul de diz
graţie teatrală 2000-200 1 , singurele
stele rămase scli pitoare în lumina·
d i m i neţ i i : A n d riy Zholdak, c u
ldiotul, la Sibiu, şi Yuri Kordonsky,
cu Unchiul Vanea, la " Buland ra " .
Cum să nu devii fatalist?
Alice Georgescu
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Mircea Rusu,
pus pe vânat
nemultumiri
�

Există vreo istorie legată de începu
turi, de momentul în care v-aţi decis
să deveniţi actor?

Nu-mi aduc aminte să fi fost un mo
ment anume. Ce mai stiu e că mama
mă ducea deseori, în copilărie, la tea
tru. Braşovean fiind, am văzut multe
trupe din Bucureşti venite în turneu. Şi
cred că asta s-a aşezat, încet-încet, în
subconştientul meu, pentru ca apoi să
se manifeste conştient şi să mă deter
mine să mă îndrept spre Institutul de
teatru.
De la început v-aţi hotărît să daţi la
Teatru?

Nici pomeneală. De fapt, în adâncul
meu mă hotărîsem pentru altceva.
Ştiam că, din tot ce era de ales, din tot
ce mi se putea oferi, un singur lucru
mă atrăgea cu adevărat. Şi cu cât vraja
era mai mare în interior, ceva din exte
rior mă îndepărta, mi se puneau obsta
cole, bariere, ca drumul să fie mai
anevoios, iar ţinta, mai îndepărtată.
Aveam nişte unchi, nişte mătuşi care
m-au descurajat sistematic - şi pe

mine, şi pe părinţii mei -, spunând că
nu sunt nici destul de frumos, nici
destul de bogat ca să-mi plătesc profe
sori pentru pregătire şi pentru ca
dourile care se făceau (şi care se pare
că se mai fac şi acum) la examenele de
admitere. Şi descurajarea asta a prins
rădăcini. Am încercat să fac ASE-ul ca
să pot conduce un hotel în Poiana
Braşov, dar nu eram foarte convins şi
de aceea n-am avut putere să duc
acest plan până la capăt. În final, am
intrat la Facultatea de Silvicultură. De
unde, după un an şi jumătate, am ple
cat pentru că nu mă simţeam la locul
meu. Apoi, înainte de a emigra în
Germania, pentru a nu avea regrete,
neîmpliniri acolo unde voiam să ajung
(ţelul final era America), am încercat să
dau examen de admitere la Teatru. Şi
culmea e că, din 250 de băieţi care
concurau pe două locuri, câte erau în
anul acela, eu am fost unul dintre cei
doi admişi. Altceva decât un drum
hărăzit de undeva de sus, din cer, din
stele, unde este acel înger păzitor al
fiecăruia dintre noi, nu văd să fi fost.

Aşa s-a hotărît totul. Am renunţat şi la
Germania, şi la America şi am rămas în
ţara mea.
Şi a meritat?

.

Intr-o vreme a meritat. In primul rând
pentru că am reuşit să fac ceea ce
mi-am dorit. Şi, făcând ce mi-am dorit,
am simţit că mă pot împlini. Am trăit
fascinaţia întâlnirii cu lumea teatrului,
cu mari artişti. Dimineaţa îi vedeam pe
scările Institutului, seara, pe scenele
teatrelor, pentru ca mai apoi, la televi
zor, să-i regăsesc în piese sau în filme.
Urmărindu-i, învăţam ce înseamnă un
personaj, lupta cu el, cu dedublarea.
Orice întâlnire era o formă de căutare,
de meditaţie, de întrebări. Înţelegeam
că această profesiune înseamnă în
primul rând muncă, zbucium, nesomn.
O stare de nelinişte. Gloria, mulţu
mirea din partea publicului, chiar răs
plata financiară vin mult mai târziu,
dacă este să vină vreodată. Toate aces
tea sunt importante pentru un histri
on, dar nu ca scop în sine. Nu am reuşit
deplin, pentru că unele speranţe pe
care mi le-am făcut în timpul şcolii s-au
dovedit a fi doar niste
' iluzii. Care 's-au
pierdut, încet-încet. A fi artist astăzi în
România înseamnă a te umili din toate
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punctele de vedere. Noi am învăţat în
şcoală că profesiunea de actor implică
umilinţă, dar numai pe scenă. Când
aceasta se prelungeşte şi în viaţă, cos
turile sunt foarte ridicate psihic, fizic,
lăuntric şi mai departe - social, familial.
Trăim un moment dificil pentru un
artist care vrea să-şi păstreze identi
tatea. Dacă renunţi la jurămintele pe
care le-ai făcut odată şi te angrenezi în
frivolitatea pe care o văd la televizor şi
uneori chiar pe scenă - frivolitate
foarte la modă şi apreciată, paradoxal,
de mulţi dintre locuitorii României de

astăzi -, atunci poţi să te bucuri de ce
ţi se întâmplă. Altfel . . .
Există roluri de care vă simţiţi legat
mai mult decât de altele?

Este discutabil. Există roluri în care un
actor crede foarte mult şi ele nu sunt
apreciate în aceeaşi măsură de public
sau de specialişti. Şi invers. Toată
această neconcordanţă macină.

Vi s-a întâmplat aşa ceva?

De cele mai multe ori mi se întâmplă
aşa ! Şi asta mă dezorientează uneori.

Până la urmă, importantă este părerea
celui care receptează, nu neapărat a
mea. Sunt roluri pe care nu le iubeşti
de la început, dar care, trecând timpul,
jucându-le sau chiar înglobându-le în
memoria ta afectivă, se înnobilează. Şi
există alte roluri, pe care le faci cu
foarte multă plăcere, le "arzi" imediat,
ai succes imediat, ca pe urmă să-ţi dai
seama că ele nu te-au înnobilat.
Oricum, însă, toate sunt "copiii" mei şi
le apăr, le ocrotesc în egală măsură.
în presă au apărut reacţii contradic
torii cu privire la rolul pe care îl inter
pretaţi în Cadavru! viu. Cum le-aţi
primit?

Am observat că este foarte periculos
pentru un actor să vorbească despre
munca lui. De unde vine pericolul? De
exemplu, înaintea premierei cu Ca
davru! viu a avut loc o conferinţă de
presă în care am mărturisit că obişnu
iesc şi chiar îmi place să lucrez la
rolurile mele şi dincolo de momentul
premierei. Nu le consider niciodată
"
"rezolvate . Pentru mine este o provo
care să descopăr mereu nuante,
· stări,
relatii, accente noi. în urma acestei
confesiuni, o domnişoară a scris într-o
"
"cronică : "Avea dreptate Mircea Rusu
că rolul lui este încă într-o stare de
lucru". Nu cred că e bine să vorbesc
despre intimitatea laboratorului în
care lucrez, pentru că nu oricine poate
să intre acolo, iar superficialitatea
unora poate lesne răni. Cuvintele se
răstălmăcesc, nedumeririle, transfor
mările, neputinţele sunt vânate,
exploatate şi se întorc ca un bumerang
împotriva noastră. Sunt unii care se
agaţă de câte o declaraţie, o dezvoltă
şi li se pare că au analizat un spectacol.
Cred că important nu e ce spun eu
într-o împrejurare sau alta, important
este ce fac şi cum fac pe scenă. No
tiunea de critic s-a demonetizat.
Oricine are acces la trei coloane într-un
ziar şi vrea să scrie despre teatru este
critic. Cine certifică acest titlu? Care
este unitatea de măsură? Bunul-plac?
Numai faptul că ţi-a plăcut foarte mult
sau nu ţi-a plăcut deloc este de ajuns
ca să scrii despre truda unui artist,
despre munca lui? Nu ştiu, mă întreb.
Cred că, totuşi, profesiunea aceasta
vă aduce şi bucurii, în afară de
nemulţumirile de care vorbeaţi.

Da, e bine spus " şi bucurii". Bucuria de
a apărea în faţa a o mie de oameni, de
a-i face cât mai curioşi, cât mai sensi
bili, de a simti cum vibrează alături de
tine. Sigur, nemulţumirile mele sunt
vechi, de ani buni, şi nu mă lasă să mă
liniştesc. Chiar dacă aş fi fost în altă
parte, într-o ţară în care lucrurile sunt

�
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mai clare şi artiştii sunt răsplătiţi pen
tru munca lor, cu felul meu de a fi
nemulţumirile tot ar fi apărut. Cu atât
mai mult aici, unde au un sol atât de
rodnic.
Există regizori cu adevărat impor
tanţi cu care aţi lucrat?
Fără doar şi poate. În primul rând, cu
un mare artist al universului, cum îi
place lui să îşi spună - şi aşa cred şi eu
despre el. Se numeşte Andrei Şerban.
Am jucat roluri cu adevărat impor•

•

tante în toate spectacolele pe care le-a
montat aici. Dar, trecând peste aceste
roluri, mai importantă a fost întâlnirea
cu el. Să trăieşti, să respiri, să lucrezi
alături de un asemenea artist îti dă o
forţă, o deschidere pe care altfel nu ai
fi avut-o. Andrei Şerban este artistul
care, poate, m-a marcat cel mai mult,
dar care, sigur, mi-a schimbat destinul
artistic. U n alt regizor care are o pu
tere aparte de a lucra cu actorii este
Victor Ioan Frunză. Ne-am întâlnit de
mai multe ori, dar nu am reuşit să

ducem până la capăt decât un specta
col. Îl "aştept" în continuare. Sigur că
mai sunt şi alţi regizori importanţi cu
care am colaborat: Cătălina Buzoianu,
Ion Cojar, Gelu Colceag. Şi acum sunt
pe cale să lucrez cu alţi doi mari regi
zori: Alexandru Dabija şi Alexandru
Darie. Atunci lucrurile se vor schimba,
cred eu, în bine. Şi sper ca, după întâl
nirea cu ei, să nu mai fiu atât de pe
simist şi pus pe vânat nemulţumiri.
Tamara Susoi

•

Despre jumătăţi
Jumătatea goalăProbabil că, dintr-un anumit punct
de vedere, situaţia în care mă găsesc
de câteva luni este ideală pentru
aflarea unei oarecare detaşări - cro
nicăreşti şi umane. Sunt prinsă
(vorba vine, mai curând m-am arun
cat de bunăvoie) între două culturi
teatrale, dintre care pe una, cea
românească, o cunosc binişor, iar pe
cealaltă, engleză, abia o descopăr. Nu
ştiu dacă, vorbind despre ele, pun în
balanţă două timpuri Prezent, sau
unul Prezent şi altul puţin cam ...
Trecut, la propriu (e vorba, evident,
despre Prezentul de acasă, care mi se
scurge printre degete, oricât de mult
m-aş chinui să-I actualizez de la dis
tanţă prin lectura revistei " Scena " şi,
periodic, a "Observatorului cultural "
ori a " Dilemei "). Ce ştiu este că, refe
ritor atât la teatrul englezesc cât şi la
cel românesc, am la îndemână, spre
judecare, numai câte o imagine (în
cazul teatrului românesc, precum am
arătat mai sus, uşor distorsionată).
Mai exact, mă bucur de următorul
privilegiu: îmi sunt străine luptele de
cul ise şi operez doar cu latura
inocentă şi " la vedere" a artei.
Ca om între două lumi, îmi vine,
inevitabil, să gândesc comparativ.
De aici, de la distanţă, am din ce în ce
mai acut sentimentul că pe românii
noştri teatrali îi interesează, într-un
fel gălăgios, mai curând forma decât
fondul. Din publicaţiile autohtone pe
care le citesc reiese limpede că încă
mai e la modă disputa dintre realism
şi alternativ-ism, categorisiri referi
toare la " port", nu la esenţă. Sincer,
cred că are dreptate Felix Alexa să
spună (în intervi u l d i n n u mărul

1 /2001 a l " Scenei ") că gradul de

modernizare a piesei de către regizor
se vede în substanţa montării, şi nu
în cantitatea ei de zburdălnicie exte
rioară. La eng lezi, nimeni nu se
crispează să includă spectacolele,
într-un mod atât de savant, în
curente. Dimpotrivă - şi mi se pare
cel mai cinstit -, se discută inventiile
regizorului în raport cu organiza rea
i nternă a spectacolului, şi nu în
raport cu nu ştiu ce vise estetice,
ascunse sau mărturisite, ale criticului.
De aici, din neagra străinătate, asta e
cel mai su părător în legătură cu dul
cea casă teatrală: criteriile după care
se respinge sau se aclamă o pro
ducţie sunt ne-flexibile şi foarte ge
nerale, ne-aplicate concret la operă.
Ca tristeţe persona lă, constat că
românii par a nu-şi asuma, o dată
pentru totdeauna, trecutul. M-a
ui mit fraza lui Doru Mareş d i n
" nr. 52
" Observatorul cultural
(20.02-26.02.200 1 ) despre cos
tumele d i n Şantaj de Liud m i la
Razumovskaia, montată de Claudiu
Goga la teatrul din Braşov: "Ce tânăr
să se mai recunoască în uniformele
socialiste de liceu, când acestea nu se
mai poartă de zece ani?" . Ideea e
nefondată, măcar dintr-o anumită
perspectivă: de vreme ce textul cu
pricina a fost ales pentru scenă de
doi foarte tineri regizori (cel de-al
doilea este Radu Apostol), se pare că
anii socialişti i-au marcat şi pe foştii
pionieri, nu numai pe ex-membrii de
partid (sau, cel puţin, locuitori adulţi
ai României comuniste). Iar dacă
teatrul nu consumă frustrările în
ghiţite pe nemestecate (şi care nu
depind de vârstă), cine altcineva să o
facă? La capitolul ăsta, englezii sunt

maniaci. Pun pariu că textele shake
speariene se montează şi cu scop
educativ, ca tot spectatorul să-şi
cunoască istoria. E adevărat că Sir
John Gielgud, cunoscutul actor, nu a
fost pus vreodată (din câte cunosc) în
situaţia-limită de a se declara pentru
sau împotriva Roşilor ...
Ştiu, e foarte simplu să comentezi de
la distanţă. Totuşi, dacă îmi permiteţi
un asemenea comentariu, printre
alte soluţii posibile de ieşire a
României din impas (de orice fel), ar fi
şi renunţarea la dedublare, asumarea
cât mai obiectivă a propriei identităţi
(naţionale, artistice, estetice etc.), cu
binele şi cu răul ei.
•••

şi cea plină

Recent, am avut ocazia să vizitez cabi
na de machiaj ("Wig Room") de la
Royal Shakespeare Company, bene
ficiind şi de explicaţii detaliate în
legătură cu toate micile minuni
ascunse acolo. M-am plimbat fasci
nată printre rafturi cu creme, vaseline,
capsu le/pu nguliţe/pungi cu sânge
artificial, peruci care mai de care mai
spectaculoasă, scalpuri de plastic
(viitoare chelii), gene, sprâncene, pra
furi colorate, sâni artificiali, trucuri
dătătoare de cicatrice, bube, malfor
maţii şi multe alte efecte complexe,
pline de o teatralitate cam infantilă şi
al căror naturalism bate în ... supra
realism. M-am gândit cu milă şi nos
talgie la mijloacele mult mai sărace
din teatrul românesc şi, în special, la
inventivitatea care acolo, acasă, se
joacă mai curând cu metafora decât
cu spectaculosul imediat.
Mirona Hărăbor
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TEATRU L "BULANDRA" • Data reprezentaţiei: 1 2 mai 2001 • Reg i a : Yuri
Kordonsky • Scenog rafia: Elena Dmitrakova • Distri buţia: Victor Rebengiuc
(Serebrea kov), Ana Ioana Macaria (Elena And reevna), Anca Sigartău/Andreea
Bibiri (Sonia), I rina Petrescu (Vo i n iţka ia), Horaţiu Mălăele ( U n c h i u l Va nea), Cornel
Scripcaru (Astrov), Ionel Mihăilescu (Teleg h i n), Mariana Mihuţ (Dădaca), Şerban
Pavlu/Marius Chivu ( U n a rgat).
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bsedat d e acarul mort sub
cloroform, doctorul Astrov se
întreabă dacă acei "care vor
trăi cu o sută, două sute de ani după
noi, cei cărora azi le croim drumul, ne
vor pomeni oare cu o vorbă bună " şi
probabil că efortul regiei moderne în
montarea operelor cehoviene poate
fi redus la formularea unui răspuns
pentru această întrebare. Prima reali
tate este cea a ambiguităţii vorbelor
bune: calitatea drumurilor construite

O

criză, personajele se agaţă de imagini
şi cuvinte - comentariu paralel, dacă
nu contradictoriu cu rea litatea. În
timp ce vorbesc despre nevoia de a
munci, despre cerul presărat cu dia
mante, membrii familiei Voinitki nu
observă paragina propriilor aca returi
şi ingeniozitatea soluţiilor improvi
zate creează, prin parodia confortu
lui, concretul minciunii la care este
redus visul. Ceea ce la începutul
spectacolului pare o joacă devine

de înaintasi este arareori recunos
cută de urmaşi şi farmecul celor care
au rătăcit prin fundături este ne
îndoielnic superior celui practicat de
profeţi. A doua ţine de faptul că
despre acarul mort nimeni nu mai
ştie nimic, în timp ce regretele doc
torului se tot spun de pe scenă de
peste o sută de ani. In m ister şi
farmec se plasează căutările regi
zorului Yuri Kordonsky: privite prin
ocheanul timpului, persoanele adu
nate la ţară, la moşia Voiniţki, sunt
departe de ceea ce se consideră a fi
cursul vieţii. Izolate, margina lizate,
păzind ruinele a căror degradare o
observă doar în momentele acute de

una din liniile de forţă ale descifrării
unui univers familiar şi în acelasi timp
inedit: prin acţi unile fizice, mereu
necesare dar tot timpul în contrast cu
expresia verbală a sentimentelor,
personajele îşi expri mă condiţia
umană oscilând între sublim şi deri
zoriu, cu motivaţii valabile pentru
ambele posturi.
Scenografia este determinantă pen
tru interpretarea regizorală: în liniile
de fugă ale scenei, chioşcul strâmt,
unde toată lumea se refugiază, dar
din care toţi vor să fugă, este elemen
tul dominant dintr-un spaţiu sufo
ca nt: în aer liber, el închide un
univers . limitat de neputinţa de a

�
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privi dincolo de el. Trădările şi mărtu
risirile, apropierile şi evadările sunt
distorsionate si falsificate de dez
agregarea am bianţei unde se desfă
şoară, şi consecvenţa în urmărirea
acestei linii de interpretare este una
din principalele împliniri ale provo
cării lansate de regie. Exasperarea,
sentimentul limitei domină trăirile,
departe de starea molcomă din jurul
unei ceşti cu ceai. Ceaiul e mereu
prea dulce, prea rece sau prea fier
bi nte, contribuind la iritarea pro
vocată de iubirea fără reciprocitate şi
de senti mentul acut al eşecul ui;
explozia nervoasă, disperarea, stri
gătul stins în scâncet duc până la
urmă la râs, asa
' cum visa Cehov când
îşi subintitula piesele comedii. În cul
mea durerii, personajele se privesc
din exterior şi îşi dau seama cât este
de ridicol felul în care se plictisesc
când sunt îndurerate: şi dragostea, şi
protecţia pădurilor, şi boala, şi discur
sul despre artă nu sunt decât forme
luate de pustiul plictiselii.
Nasul rosu
' de clovn însusit de unchiul
Vanea e ste semnul pri n care perso
najele fac saltul peste timp pentru a
se examina şi caracteriza. Perfor
manta vine din felu l cum această
privi re din afară este însuşită de cei
dinăuntru, evoluţia înţelegerii asi
gură dinamica teatrală: "starea nor
mală a omului este să fie caraghios",
spune Astrov. Normalul nu e teatral;
doar felu l cum se ajunge la el. Pâsla
singurătăţii este străpunsă din când
în când de fulguraţiile iubirii, ale unui
adevăr prea îndelung reprimat: când
Va nea îi spune Elenei Andreevna că o
iubeşte, când ea descoperă femini
tatea Soniei, când Serebreakov se
confruntă cu ostilitatea tuturor, ne
putinţa lui Astrov de a o atrage pe
Elena Andreevna la ocolul silvic sunt
momente de maximă intensitate
teatrală. Trăirea exprimă viaţa com
plexă a spiritului, spectatorul con
templă la alţii ceea ce nu are curajul
să vadă în el însusi.
Actorii Teatrului ,; Bulandra " regăsesc
legătura cu sti lul care le-a impus
specificul în peisajul artistic româ
nesc. Victor Rebengiuc domină cu
autoritate golul personajul ui, nimicul
alcătuit din suferinţă, egoism şi lipsă
de sensibilitate. Se înţelege cum de a
putut să-i înşele pe toţi atâta timp cu
privire la valoarea sa, se înţelege de

zeităţi decăzute. Dădaca observă şi
comentează, împletind la ciorapul ei,
care, la fel ca personajele piesei, nu
va avea niciodată pereche. Inserţia ei
în acţiune este spectaculoasă şi inter
venţiile ei sunt decisive pentru
dinamica scenică. Pentru a înţelege
cine este şi ce este cu unchiul Vanea,
Horatiu Mălăele adună toate ele
mentele din care este alcătuită cari
era lui de mare actor. Mersul târşâit şi
bolboroseala devenită strigăt, strigă
tul transformat în rugă, în acelaşi gest
- energia măcinată în gol şi oboseala
din su bstratul agitaţiei, în acelaşi
strigăt - disperarea şi speranţa, omul
caragh ios şi demn itatea asumării
condiţiei de caraghios. Aşa cum îl
reprezintă Cornel Scripcaru, Astrov
este un palavragiu cu grad sporit de
virilitate, farmecul său se bazează pe
absenţa concurenţei şi actorul exce
lează în delimitarea goluri lor din care

ce I-au adorat femeile, se înţelege
cum boala sufletului a copleşit tru
pul. Şi ori de câte ori pare că a spus
totul, actorul găseşte un gest ne
aşteptat, o intonaţie surprinzătoare şi
im postura profesoru lui îşi prelun
geşte capacitatea de a subjuga. Irina
Petrescu, victima lui deplină, nuan
ţează situaţia păsării din col ivie,
adusă în scenă la prima ei apariţie.
S-ar putea să nu fie atât de proastă
pe cât pare, s-ar putea ca ea să ştie
mai demult ceea ce Va nea a aflat abia
acum, dar ocroteşte minciuna ca pe o
fiinţă apropiată. Poate singura care i
a rămas. Ca în basme, pasărea s-a
transformat în femeie şi ţipătul ei
devi ne din când în când cântec,
semn al u n u i ideal inaccesibil al
armoniei. Mariana Mihuţ, ea singură,
ştie că această armonie este alcătuită
din lucrurile simple ale vieţii, stăpâ
nite firesc de înţelepciu nea unei

este alcătuit personajul, nesimţirea
lui: preocupat de păduri şi de viitor,
el nu vrea, nu poate, nu ştie să
observe prezentul şi oamenii.
I postază decăzută a personajelor
centrale, Ionel Mihăilescu este u n
element necesar î n desenul regizoral
şi e de admirat discreţia cu care
actorul îşi asumă condiţia secundară.
Ana Ioana Macaria îşi construieşte
personajul din caracterizările celor
lalţi, din ceea ce cred, visează, doresc
ei când vorbesc despre ea, dar n u
izbuteşte întotdeauna s ă l e lege într-un
tot coerent. Anca Sigartău poartă
povara personajului uneori cu dex
teritate, alteori cu un efort vizibil.
Vitalitatea acestui spectacol pare a
spune ca odihna promisă unchiului
Vanea în final se amână. Singurul
lucru cert este moartea acarului.
Magdalena Boiangiu

Totul sau n1m1c
•

areori mi s-a întâm plat să
trăiesc, acut şi alarmant, o
stare de dedublare ca aceea
care m-a cuprins la spectacolul
Cătălinei Buzoianu cu Odiseea 2001 !
Tncântare şi iritare, uimire şi nemul
ţumire, voluptate şi refuz, bucurie şi
tristeţe - toate acestea resimţite
simultan ori în secvenţe ce se succe
dau scurt, parcă în ritmul imaginilor
care curg pe ecranul-monitor din fun
dalul scenei; deşi acolo se văd cârn
puri de luptă fumegânde, soldaţi,
cadavre, copii estropiaţi, cerşetori,
apoi chipul câte unui actor din spec
tacol, luat de aproape, în gros-plan,
apoi rândurile de spectatori din sală,
apoi din nou explozii şi cadavre, într-o
sarabandă aparent lipsită de sens ...
Deloc lipsită de sens, în fond, pentru
că regizoarea vrea să ne vorbească
despre lumea de azi prin lumile de
ieri, despre noi prin alţii, despre alţii
prin noi... Proiect uriaş, copleşitor,
superb şi nebunesc, cerând o monu
mentalitate faraonică şi o minuţie de
bijutier chinez ... Un fel de aruncare
oarbă şi beată în vâltoarea mitologi
ilor, a corespondenţelor între le
gende şi religii, între autori şi opere
de pe maluri diferite ale Oceanului
Planetar - ori, cel puţin, ale Me
diteranei... Mediterana visată de sublimul vagabond Panait Istrati, adulmecată în miresmele îmbătătoare şi
otrăvitoare ale atâtor vapoare şi
corăbii trase la cheiul strâmt al Brăilei
natale, ghicită în amestecul de graiuri
şi de sunete din acest Levant mărunt

•

ODISEEA 2001 (Partea 1: Mitologii), scenariu d e Cătălina Buzoianu
TEATRU L ..BULANDRN • Data reprezentaţiei: 9 mai 2001 • Reg ia:
Cătălina Buzoianu • Decoru l: Horaţiu Mihaiu • Cot u mele: Velica
Panduru • M uzica: Dorina Crişan Rusu şi Mihai Ogăşanu • Mişcarea
scen ică: Mălina Andrei • Concepţia video: Hambar 1 8 Media Lab • în
d istri buţie: Virgil Ogăşanu, Radu Amzulescu, Mihai Bisericanu, Valeria
Ogăşanu, Diana Dumbravă, Dorin Andone, Marius Chivu, Daniela
Nane, Vladimir Popescu Deveselu, Kana Hashimoto, Vanessa Radu,
Filip Ristovski, Bogdan Dumitrescu, Antoaneta Cojocaru, Doru Boguţă,
Ioan Andrei Ionescu, Ştefana Zamfirescu, Cătălin Stanciu, Mădălina
Constantin, Ana Calciu, Mihaela Zamfirescu, Lorette Enache, Cristina
Secăreanu; m uzicien i : Dorina Crişan Rusu, Alina Darvăreanu, Răzvan
Postolache, lonica Popescu, Călin Grigoriu, Vasile Malic.
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şi cam jegos, care totuşi reflecta
umanitatea întreagă precum un ciob
de sticlă, cerul neţă rmurit... Sunt
lucruri ce nu se cântăresc cu mintea.
O ştie oricine 1-a citit pe Istrati (ce
are-a face-aici Istrati?! dar ci ne-n
treabă asta n-a înteles nimic). Cătălina
Buzoianu ştie prea bine, dar, sedusă
de vreun şaman al meseriei sale Brook? Barba? Ariane Mnouchkine? -,
a încercat marea antropologiei
teatrale cu degetul dâmboviţean al
artistului care, înainte de a crea, tre
buie să numere. Bani. Un astfel de
proiect - detest vorba asta, dar aici
numai ea stă bine: nu e spectacol, e
proiect, adică arunca re înainte - ori se
făcea să ţină zile-n şir, ori nu se făcea
deloc. Zeii Olimpul ui, Orfeu şi
Hermes, Semele, Persefona - înghe
suiţi de-a valma în câteva minute,
"
" naraţi ca piesele lui Shakespeare de
Mary Lamb (da, ştiu, şi fratele), mimaţi
timid de şase fetişcane ori puşi să
defileze în fa langă, cu explicaţii
firoscoase şi glume "distanţate" - zău,
nu-i păcat?
Probabil că s-a muncit enorm. Si tre
buie să fi fost foarte plăcut - aşa sper,

cel puţin - nu numai pentru regi
zoare, ci şi pentru colaboratorii ei să
caute echivalenţe vizuale şi sonore
pentru câte-o poveste sau un perso
naj. Dar fantezia pare să se fi epuizat
destul de repede în câteva diagonale
coregrafice şi câteva arii sonore. Sunt
lucruri foarte frumoase în spectacol,
precum evocarea războiului zeilor cu
titanii sau a Războiului Troian, dar şi
multe rezolvări care se repetă con
form schemei expoziţiune-ilustrare
concluzie. Pe de altă parte, montarea
nu capătă nici aerul pedant-simpatic
pe care ar fi putut să-I ia o lecţie
teatrală de mitologie comparată, să
zicem. Desigur, în chip de profesori
ocazionali, Virgil Ogăşanu şi Diana
Dumbravă, Mihai Bisericanu şi Radu
Amzulescu, Valeria Ogăşanu şi Dorin
Andone sau Marius Chivu sunt agre
abili, chiar fermecători când şi când,
dar şi umorul se epuizează repede în
formule precum "Asta a fost în greaca
veche! " ş.a.m.d. Decorul lui Horaţiu
Mihaiu, simplu şi sever (mari panouri
rectangulare de plastic - sau ce-o fi translucid), are o geometrie rece,
masculi nă, care prieşte ochiului,

a mendând, prin contrast, excesul
bachanal de strigăte şi contorsiuni,
dar monocromia albă a scenei şi a
costumelor, făcând ecou imaginilor în
alb-negru de pe ecran, e ... monotonă
şi obositoare. În fine, cusurul de
căpătâi al întregului este că, pentru
aceia ce cunosc bine mitologia elină
şi feluritele ei glose (căci regizoarea
nu rămâne la firul Odiseei lui Homer,
ci trece - bănuiesc, foaia pe care am
căpătat-o nemenţionând nimic - şi
prin Hesiod, prin Ovidiu şi Virgiliu,
prin - identificabile - Vechiul Testa
ment şi Divina Commedia), ilustrarea
scenică pare puerilă şi săracă, în timp
ce, pentru aceia care ştiu puţine ori
nimic despre subiect, ea pare criptică
şi plictisitoare.
Eu, una, sunt îndrăgostită de mitolo
gia greacă şi de Mediterana; înţeleg
perfect tentaţia Cătălinei Buzoianu de
a realiza acest proiect şi o invidiez sin
cer pentru delectarea pe care, cu si
guranţă, a încercat-o lucrând la el.
Numai că asemenea utopii somptu
oase se joacă pe totul ori nimic.
Alice Georgescu

Sânge, voluptate
SI moarte
•
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DON PERIMPLIN ŞI BELISA de Federico Garcia Lorca. Ada ptarea: Alexa nder
Hausvater e TEATRU L ..TOMA CARAGIU• d i n PLOI EŞTI e Data rep rezentaţiei:
1 9 aprilie 2001 • Reg i a : Alexa nder Hausvater • Decor u l , cost u mele, p ă p u ş i le:
Viorica Petrovici • D i stri buţia: Constantin Cojocaru (Don Peri m p l i n), Ana Bart
(Bel isa), Lucia Ştefă nescu (Ma rcolfa), Roxana lvanciu (Pri m u l spirid uş), Karl
Baker (Al d o i lea s p i r i d u ş), Cristina Moldovean u (Mama Bel i sei); Compania de
p ă p u ş i .. Peri mplin".
iesa Iubirea lui Don Perimplin
şi a Belisei în grădină de
Federico Garcia Lorca începe
ca Grec caută grecoaică de Friedrich
Du rrenmatt. Don Perimplin, flăcău
bătrân care duce o viaţă confortabilă,
înconjurat de cărţi şi de păpuşi, este
sfătuit de menajera şi ocrotitoarea sa,
Marcolfa, să-şi ia o nevastă tânără, ca
sprijin la bătrâneţe. Candidata, Belisa,
se află la îndemână, expunându-şi
farmecele pe terasa casei învecinate.
Între cei doi se află grădina, câmp de
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energie radiind mirosuri afrodisiace,
murmurând şoapte ademenitoare şi
foşnind de spiriduşi puşi pe rele.
Grădina deliciilor subtile, mai mult
decât farmecul concret al Belisei, tre
zeşte simţurile amorţite ale lui Don
Perimplin, care va explora până la
capăt abisul periculos al erotismului.
Belisa se dăruieşte, încă din noaptea
nunţii, unor parteneri fantasmatici, a
căror absenţă fizică de pe scenă nu
face decât să stârnească imaginaţia.
Aici este punctul de bifurcaţie pentru

două căi bătătorite: una care dez
voltă tema ilară a bătrânului încorno
rat şi alta care exploatează grotescul
intelectual u l u i neputincios. Garcia
Lorca le evită pe amândouă, pentru a
reda curajul omului matur, înzestrat
cu fantezie şi cu suport teoretic, de a
se lansa în experimentarea deplină a
pasiunii. Pe Don Perimplin îl stârnesc
rivalii nevăzuţi, pe care-i atrage în joc
ca parteneri potentatori ai trăirilor
sale. Îi vrea pe ace ştia implicaţi în
actul său erotic, martori şi susţinători
ai puterii sale de posesie. Se vede pe
sine însuşi părtaş al îmbrăţişărilor
adultere, râvnind să le controleze cu
artă, în timp ce se domină cu lucidi
tate. El merge până la a practica un
joc periculos, asumându-şi identi
tatea amantului cel mai dorit. O face
nu atât din dorinţa de substituţie
compensatorie, cât pentru a oferi

partenerei satisfacţia subtilă de a
simţi prezenţa simultană, într-un
acelaşi corp, a mai multor persoane.
Ca orice amant desăvâ rşit, Don
Perimplin iubeşte şi urăşte cu intensi
tate egală. Ca urmare, tensiunea acu
mulată nu se poate rezolva decât
prin anihilare fizică. Sângele fierbând
trezeşte voluptatea, care nu se
istoveşte decât prin moarte.
Alexander Hausvater are dreptate să
transforme grădina în personaj prin
cipal, pentru că din ea provin energi
ile dezlănţuite ale piesei. O vede ca
pe interiorul îngust (prea îngust pen
tru o bună vizibilitate din sală) al unei
camere foto obscure şi face să
transpară, prin obiectivul rotund,
plasat în fundal, tot felul de imagini
luxuriante. Scena mişună de fiinţe
stran ii: păpuşi extravagante şi u n
cuplu d e spiriduşi (Roxana lvanciu şi
Karl Baker sunt vioi şi au o aleasă
plasticitate corporală) adus parcă din
Visul unei nopţi de vară, de unde
provine, de altfel, şi atmosfera grea
de senzual itate a piesei. Hausvater e
obsedat de vizualul pur, dar nicio
dată simplu, căruia ştie să-i dea o
expresie dinamică. Ambientul audi
tiv este şi el atent construit, dar
exagerarea intensităţii merge, proba
bil voit, până la agresiunea senzori
ală. Din păcate, regizorul neglijează
ceea ce în teatru este, totuşi, esenţial:
jocul actorilor. Ana Bart nu reuşeşte
să transmită mare lucru din farmecul
lasciv al Belisei, e doar o fetiţă pusă
pe rele, care se zbenguie şi se al intă.
Constantin Cojocaru, actor invitat, a
cărui clasă se vede, joacă unilateral.

Don Perimplin al său este patetic,
frământat, dar nu destul de pervers şi
nu are di mensiune tragică. Lucia
Ştefănescu compune cu artă, ca
mijlocitoare, un personaj înrudit cu
Celestina lui Rojas. Cristina Moldo
veanu, în rolul Mamei, este o pre
zenţă de fu ndal, densă şi impu
nătoare. Neîmplinirile actoriceşti fac
să se bănuiască doar, ca printr-un văi
semi-transparent, viziunea lui Garcia
Lorca despre " moartea înconjurată
de cea mai strălucitoare frumuseţe".
Directorul teatrului, Lucian Sabados,
a făcut din premiera spectacolului un

eveniment cultural, aducându-1 la
Ploieşti pe însuşi nepotul autorului,
care, alături de directoarea Insti
tutu lui Cervantes, a inaugurat în
foaier o expoziţie admirabil montată,
cu desene, manuscrise şi documente
fotografice de şi despre autor. Aşa
cum odinioară Leonida Condeescu a
determi nat expresu l internaţional
Bucureşti-Berlin să oprească la Mizil,
Sabados a făcut ca o im portantă
expoziţie itinerantă să zăbovească la
Ploieşti.
Adrian Mihalache

De ce?
eţivanului satului, batjocorit
de toţi pentru patima lui şi,
mai ales, de nevasta care îl
bate şi îl înşală în văzul lumii, baronul
îi joacă o festă: îl adună beat mort de
pe drum şi îl face să se trezească la
palat, pe post de baron. Ţăranul, o
dată trezit din beţie şi ul uială, se
adaptează rapid: îi plac traiul bun şi
femeile frumoase, îi place puterea şi
abuzează de ea, vrea să taie şi să
spânzure la modul cel mai propriu.
Când gluma se îngroaşă, baronul îl
îmbată şi îl aruncă în şanţul de unde
îl luase, apoi îi înscenează un proces
în care îl acuză că a vrut să se dea
drept boier. După care, omenos, îl
lasă să revină la viata lui obisnuită. O
farsă daneză de la î nceputul secolului
al optsprezecelea.
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ŢĂRANUL BARON de Ludvig Holberg . Ve rs i u nea ro mâ nească: Lucian
Giurchescu e TEATRU L NAŢIONAL .I.L. CARAGIALE'• din BUCU REŞTI e Data
rep rezentaţiei: 28 aprilie 2001 • Reg ia: Lucian Giurchescu • Decoru l : Puiu
Antemir • Costu mele: Mirela Trăistaru • I l ustraţia m uzica lă: Marius Gâlea
• Coregrafia: Roxana Colceag • în d istri buţie: Alexandru Georgescu, Sanda
Toma, Ovidiu Moldovan, Mircea Anca, Liviu Lucaci, Marius Gâlea, Marius Rizea,
Silviu Biriş, Cristian Creţu, Cesonia Postelnicu, Liviu Vlad.
Satiră a mârlanului ajuns în fruntea
bucatelor? A omului simplu care se
lasă corupt de putere? Dar ce era să
facă bietul om când toţi îl linguşesc
şi-1 servesc, când soţia intendentului i
se oferă fără jenă? In fond, tot ce se
vede e că omul mănâncă şi bea ce i
se aduce şi vrea să-I spânzure pe
intendentul care îl jecmăneste (pe
ţăran, ca şi pe boier). În plus, n efiind
prost şi înţelegând bine cum stau

l ucrurile, face câteva observaţii de
bun-simţ (doctorii sunt proşti şi
plătiţi prea mult, valeţii îl fură pe
stăpân). Punerea în discuţie a dreptu
lui unui potentat de a dispu ne,
bătându-şi joc, de viaţa celor supuşi
lui? Asta par a spune cele două mici
monoloage ale ţă ranului care îşi
căinează viaţa. Neclar în totul, spec
tacolul montat de Lucian Giurchescu
la sala " Liviu Rebreanu " a Naţionalu21
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l ui. Nici una dintre aceste posibile
explicaţii nu este dusă până la capăt,
nici o alta nu este propusă. Specta
colul rămâne suspendat, fără miză.
Altfel, o reprezentaţie de factură cla
sică, în general corectă, evitând stri
denţele (cu atât mai supărătoare
sunt cele câteva " şopârle" - referirile
la accize sau la salariile medicilor, de
doar două sute de Euro). Decor su
gestiv, de epocă, funcţional şi de
bun-gust. Tot de epocă, frumoase,
costumele contribuie la conturarea
sau (în cazul doctori lor) ca rica
turizarea personajelor. Muzica, un
comenta riu discret al acţiunii.
Mişcarea scenică, bine condusă. O
trupă de actori destul de omogenă.
Face notă d iscordantă interpretul
principal, Alexandru Georgescu,
care, manierist, monocord, îngroaşă

neplăcut fiecare replică şi gest. Pare
că nu mai poate juca altfel; ce face
aici este identic cu ce a făcut în
Cafeaua domnului ministru. Păcat
de acest actor cu certe resurse.
Foarte bună, Sanda Toma, în rolul
soţiei afurisite. Reuşeşte să aibă haz
fără să fie vulgară şt, lucru tot mai rar
pe scenele noastre, rosteşte impeca
bil. Totusi, distribuirea ei în rol de
femeie c u nuri, adulteră, e un pic haz
ardată. Dintre cei trei valeti (Marius
'
Gâlea, Silviu Biriş, Marius Rizea) se
detaşează Silviu Biriş, care face un
mic one-man-show în rol de doamnă
judecătoare; din păcate, e o glumă
complet nemotivată, pe care nu o
poate justifica nici chiar logica farsei.
Bun, dar fără scânteie, Liviu Lucaci,
într-un rol, Baronul, care nu i se
potriveşte. Apa riţii oneste au şi

Cesonia Postelnicu, M i rcea Anca,
Cristian Creţu, Ovidiu Moldovan,
Liviu Vlad.
Un spectacol dezamăgitor, mult sub
Femeile savante, care, chiar dacă nu
propunea nimic nou la nivelul
mizanscenei, era limpede la nivelul
descifrării textu lui, avea o scena
grafie frumoasă (zidurile-bibliotecă)
şi era bine jucat, nelalocul lor fiind
doar excesivele actualizări pe care
niciodată nu ştii dacă trebuie să le
pui pe seama regizorului sau a acto
rilor. Dar acum? De ce s-a ales acest
text, de ce la Naţional, de ce pus ast
fel? Poate că, dacă prilejuia o mare
creaţie actoricească, nu mai conta
ni mic. Dar aşa? De ce, nene
Anghelache?
Liviu Ornea

Accentul
pe comedie
CUMETRELE de Michel Tremblay. Tra d ucerea şi a d a pta rea: Petre Bokor
e TEATRU L NAŢIONAL d i n CRAIOVA e Data reprezentaţiei: 2 mai 2001 e Regia
ş i i l u straţia m uzica l ă : Petre Bokor • Decor u l : Viorel Penişoa ră-Stega ru
• Costu mele: Lia Dogaru • D i stribuţia: Nataşa Raab (Germa i n e La uzon),
Ramona Păsărică (Linda Lauzon), Mirela Cioabă (Rose O u i m et), Geni Andone
(Ga brie l l e Jodoin), Leni Pinţea-Homeag (Lisette de Cou rval), Maria Ciochină
Goanţă/Monica Modrea n u ( M a r ie-Ange B ro u i l ette), N icoleta Oancea
Ciucu lescu (Yvette Lon g p re), Petra Zu rba (Des-Neiges Verrette), Ta mara
Popescu (Therese D u b u c), Marina Basta (Oi ivine Du buc), Georgeta Luchian
Tudor (Angel i ne Sauve), los�fina Stoia (Rhea u n a B ibeau), Romaniţa Ionescu
(Lise Paquene), Corina Druc (Ginette Menard), Gabriela Baciu (Pierette Guerin).
a opt ani de când Teatrul
Naţional din Craiova strălucea,
la Montreal, cu Titus Andro
nicus în regia lui Silviu Purcărete,
obţinând Premiul criticii pentru cel
mai bun spectacol străi n şi des
chizând seria magicului său periplu
în peste patruzeci de ţări (ce tim
puri !), iată că o piesă canadiană,
Cumetrele de Michel Tremblay, po
poseşte pe scena craiovea nă, în
"
"tradaptarea şi regia lui Petre Bokor.
Este cea de-a treia montare în limba
română a piesei, realizată de acelaşi
regizor, după spectacolele de la
Teatrui Odeon şi Teatrul Naţional din
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Chişinău. Varianta de faţă pare să se
circumscrie intenţiilor programatice
ale noii conduceri a teatrului de a
pune accentul pe comedii care să
aducă publicul în sală, chiar dacă cele
patru reprezentanţii văzute în sta
giunea actuală nu sunt şi realizări de
vârf, care să menţină acest prestigios
ansamblu pe culmile performanţei.
Marea satisfacţie, pentru spectatorii
craioveni, se leagă mai ales de întâlni rea
lor cu unele dintre cele mai apreciate
interprete ale trupei "veterane", ca Geta
Luchian şi losefina Stoia, cu actriţe de
multă vreme absente de pe scenă, pre
cum Marina Basta, Nicoleta Oancea-

Ciuculescu ori Maria Ciochină Goanţă
cu tinere din "noul val" de talente, ca
Ramona Păsărică 'si Petra Zurba, dar si
cu interprete în plină maturitate artis
tică, precum Nataşa Raab, Tamara Po
pescu, Geni Andone şi Gabriela Baciu;
desigur, nu putem neglija nici aportul
celorlalte actriţe, mai aproape, însă, aici,
de imaginea "civilă" decât de aceea a
personajelor întrupate.
Şi la Craiova, discursul despre con
diţia femeii, despre platitudinea exis
tenţei sale de "ceasornic", înviorată
când şi când de iluziile întreţinute de
concursurile cu premii (care au proli
ferat agresiv şi pe meleagurile miori
tice), găseşte repede ecou la public,
mai ales când tristetea este camu
flată de comicul de caractere, situatii
şi l i m baj (acesta d i n urmă, ca m
căznit), ce scoate în evidenţă dis
ponibilităţile şi pofta de joc a trupei.
Momentele hazoase, nu puţine,
alternează, din păcate, cu cele plic
tisitoare, iar unele " pasaje" remarca
bile prin culoare (confruntările dintre
Germaine Lauzon şi fiica sa, gafele
doamnei Olivine Dubuc, povestea
"
"călugăriţei violate , intrarea spec
taculoasă în scenă a lui Pierette

Guerin, precedată de evocarea
copilăriei sale de către surori, "lovitu
ra de teatru " furtunoasă din final etc.)
se întretaie cu secvenţe ce n u-şi
ating efectul scontat (nesincroniza
rea "corului " care trece în revistă cor
voadele zilnice şi relaxarea în faţa
televizorului, unele mărturisiri în
cheiate cu leit-motivul "Arăt eu de
"
parcă aş fi câştigat vreodată ceva? ,
încăierarea dintre Therese Dubuc şi
Rose Ouimet ş.a.). Dacă decorul, mai

aerisit decât în varianta bucureş
teană, cu îngemănările sale dintre
real şi simbolic (rufele spălate), şi cos
tumele sunt expresive, mai puţi n
subtilă şi funcţională ni s-a părut ori
entarea reflectoarelor din avanscenă
către public, probabil în scopul de a
ne trezi la realitatea consonantă cu
ideile piesei (şi a masca schimbarea
de tablouri}, în timp ce acele emo
ţionante monologuri, ca nişte "fere
stre" deschise către sufletul încărcat

de amare nostalgii al eroinelor, îşi
apropie doar de puţine ori meritul
credibilităţii. Evidenta lipsă de omo
genitate interpretativă, momentele
trenante sau "telefonate", care lasă
"
"descoperită regia, sau repetarea
unor gesturi şi reacţii până la diluarea
substanţei lor comice împiedică dru
mul Cumetrelor spre o zonă de alti
tudine a creaţiei.
Ion Parhon

Tinerii din Giurgiu
eatrul Valah din Giurgiu a luat
naştere, nu mult înainte de
1 989, în urma unei bizare idei
dictatoriale, prin care teatrul bucu
reştean " Ion Vasilescu " a fost scos din
sediul său (actuala sală Lahovary a
Teatrului "Ţăndărică ") şi trimis,
aproape de pe o zi pe alta, cu arme şi
bagaje, precum şi cu actorii mai
puţin descurcăreţi, pe malul Dunării,
într-o casă de cultură uriaşă şi neprie
tenoasă. Mi-aduc aminte că am văzut
acolo, la scurtă vreme după mutare,
vreo două spectacole; teribila har
dughie era complet îngheţată, iar
zgomotele din stradă pătrundeau în
voie în sala neizolată fonic şi aproape
nepopulată. Inutil să mai adaug că
actorii erau nevoiţi să facă zilnic
naveta. Nu era un loc unde să-ţi
doreşti să te duci. Cu timpul, lucrurile
s-au schimbat - de mirare, pentru
România - în bine. Sala a fost reame
najată (încă e prea mare, dar a
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PESCĂRUŞUL de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea: Mihail Sorbul • TEATRUL
VALAH d i n GIURGIU • Data reprezentaţiei: 3 mai 2001 • Reg i a : Nikolov Perveli
Viii • Scenografia: Nicolae Mihăilă Distri buţia: Anca Alecsandra (Arka d i na),
Cosmin Creţu (Treplev), Toma Vasile (Sori n), Violeta Creţu (Nina Za recinaia), Ion
Cojocaru (Şam raev), Cristina Buburuz (Po l i na Andreevna), Delia H rişcu-Badea
(Maşa), Livius Rus (Trigorin), Mircea Creţu (Dorn), Cătălin Chivu (Medvede n ko),
Nicu Botezatu (lakov).
devenit mai primitoare), a apărut şi o
sală Studio, funcţională şi cochetă
(deşi cam înăbuşitoare vara), iar pu
blicul nu mai e alcătuit preponderent
din puştani fugiţi de la şcoală; la pre
miere, toate notabilităţile urbei, fru
mos îmbrăcate, pot fi văzute feli
citându-i pe actori - care, însă, nu
mai sunt de mult aceiaşi de la în
ceput. Tn ultimii ani, mai ales sub con
ducerea lui Livius Rus, care a căutat
să impună un repertoriu variat şi
onorabil ca nivel şi să-i aducă pe cei
mai buni regizori pe care îi permit
trupa şi pu nga teatrului, instituţia

giurgiuveană a ajuns un loc frecven
tabil, unde spectacolele nu sunt cu
mult mai rele decât în Bucureşti şi
unde în timpul reprezentaţiei nu
sună cu mult mai multe "celulare"
decât la Comedie, de pildă.
Am făcut această l ungă introducere
pentru a putea spune că, în principiu,
"
" ideea de Cehov (sau de Caragiale,
de altfel) nu este incompatibilă cu
aceea de Teatru Valah; şi cu Cehov
nu este incompatibil, mai ales, regi
zorul Nikolov Perveli Viii, autor, între
altele, al unei excelente montări cu
Fata fără zestre de A.N. Ostrovski la
23
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Teatrul Naţional din laşi. în realitate,
însă, este preferabil ca proporţiile să
fie păstrate: Cehov nu e Ostrovski...
Cred că, în ultimă analiză, principala
dificultate de care se lovesc cei ce
vor să pună în scenă o piesă de
Cehov este absenta
· unui număr sufi
cient de actori - n u buni, ci de la
buni în sus; dacă un singur rol secun
dar rămâne descoperit, întregul edi
ficiu, oricât ar încerca regizorul să-I
proptească şi să-I consolideze prin
"
"viziune , începe să se clatine. La
Giurgiu, Nikolov Perveli Viii a avut
interpreţi pentru rol u rile mari Arkadina, Zarecinaia, Trigorin, Tre
plev -, dar i-au lipsit, paradoxal, "cei
"
lalti
' , adecvati fiind, din această cate
go rie, doar Toma Vasile (un Sorin
cam exclamativ, dar corect desenat),
Delia H ri şcu-Badea (o Maşa con
vingătoare la început, dar evoluând
prea puţi n apoi şi, pe deasu pra,
vorbind, uneori, inaudibil) şi Cătălin
Chivu (un Medveden ko timid şi

poetic, dar un pic cam şters). La rân
dul ei, viziunea regizora lă (fără ghi
l i mele, de astă dată) privi l egiază
cuplul tânăr, Zarecina ia-Treplev văzuti ca victime ale răutătii, indife
rent' e i ori viciului " bătrânil o r", nu si
ale propriilor hi mere legate de art�,
cum lasă a se înţelege prima parte a
spectacolului şi cum ar fi fost, cred,
mai " productiv"; aşa încât un nou
dezechil ibru interpretativ se naşte,
Anca Alecsandra (Arkadina) si Livius·
Rus (Trigorin) fiind lăsaţi, întrucâtva,
să se descu rce singuri. Cei doi sunt,
într-adevăr, excelenţi actori, însă
lipsa u nei îndrumări din afară nu
poate fi ascunsă: Arkadina are
accente de cabotinism deloc moti
vate, iar Trigorin e abulic şi inform.
Regizorul a l ucrat, în schimb, foarte
atent cu tinerele vedete ale trupei,
obti nând bune rezultate: Cosmin
Creţu propune un Treplev febril, dar
repede resemnat, cu insu rgenţe
explozive dar scurte şi cu iritări tem-

perate de luciditate; în Zarecinaia,
Violeta Creţu e, la început, drăgălaş
na ivă, dar deloc inconstientă de
farmecul ei, pentru a reve la în cele
bru l monolog d i n spre fi nal susţin ut, minus vreo două scăpări
ale vocii, ireproşabil - o demnitate
matură, dar deloc invulnerabilă.
Mărturisesc că apreciez spectacolele
care îmi dezvăluie ceva nou într-un
text pe care credeam a-1 şti foarte
bine. Montarea lui N ikolov Perveli Viii
mi-a descoperit natura de ratat fără
scăpare a lui Treplev, de unde şi ridi
colul (fie chiar tragic) al personajului.
A făcut-o - dacă judecăm şi după
finalul didactic, în care toate perso
najele se perindă pri n scenă de
punând flori pe biroul-cenotaf al lui
Kostea şi reluând câte o replică-cheie
din partitura lor - fără să ştie şi fără să
vrea. Dar nu-i sunt, pentru asta, mai
puţin recunoscătoare...
Alice Georgescu

Subliniind
modernitatea
PRELU DIU LA ELEGRA de Petru Dumitriu e THEATRUM MUNDI e Data
reprezentaţiei: 9 mai 200 1 • Reg i a : Dan Vasile • Scenog rafia: Alina Herescu
• Distri b u ţ i a : Tudorel Fili mon ( E g i st), Ra l uca Pen u/Ca rmen Sti meriu
(Ci item nestra), Silvia Codreanu (Casa n d ra), Vasile Toma (Agamem non), Ion
Bechet (Om u l de încredere, Un papa razzo), I rina Barlădeanu (Bătrâna, U n
papa razzo), lby Costin (Sl uj n ica).
red incios programului său
estetic, în ciuda unor imense
dificultăti de ordin material
(printre care, li psa unei săli proprii),
Theatrum Mundi a oferit, la Teatrul
Foarte Mic, o nouă premieră cu o
piesă românească: Preludiu la
Electra de celebrul scriitor Petru Du
mitriu.
Scrisă în 1 945 şi publ icată în " Revista
Fundaţiilor Regale", drama este aşa cum şi-a dorit a utoru l - o
demonstraţie a perenităţii temelor
şi motivelor antice, în speţă, a mitu
lui Atrizilor; creată de u n om tânăr
(Petru Dumitriu avea, pe atunci,
doar 2 1 de an i), ea a fost montată de
u n regizor tânăr, cu o echipă tânără
(face excepţie Tudorel Filimon, un
Egist văzut de Dan Vasile în cheie

C

[§3

24

g rotescă şi a m i ntind de U b u-Roi).
Spectacolul se joacă în mijlocul pu
blicului. Scenografia Alinei Herescu,
foarte inspirată, utilizează puţine ele
mente de decor şi propune pentru
costume o linie modernă (un fel de
veşmânt m i litar, pentru Agamem
non, rochie lu ngă de seară, pentru
Clitemnestra), subliniind astfel am
plasarea acţiunii într-un prezent con
tinuu şi într-un spaţiu neutru, propriu
nu unui popor anume, ci fiinţei
umane, în general. I nteresul este
focalizat asupra relaţiilor dintre băr
bat şi femeie - contradictorii, para
doxale, de dragoste şi ură în acelaşi
timp. Soţul şi soţia (Agamemnon şi
Clitemnestra) se duşmănesc reciproc,
deşi s-au legat pentru toată viaţa;
fiecare dintre ei are rezerve de iubire

şi gingăşie, dar fiecare e dominat de
o uriaşă dorinţă de a-1 tortura pe
celălalt Clitemnestra nu-l iubeşte pe
Egist, chiar dacă îi acceptă îmbrăţi
şările; în ea nu există decât dorinţa de
a-1 supune pe Agamemnon, care,
însă, se lasă stăpânit numai de dra
gostea pentru Casandra, aceasta, la
rândul ei, iubindu-1 sincer. Finalul
este acela cu noscut din legendă,
doar uşor modificat: Agamemnon şi
Casandra vor muri, ucişi de otrava
pusă în vin de către Clitemnestra,
care, ră masă alături de g rotescu l
Egist, triumfător, s-ar putea s ă plă
tească şi ea cu viaţa. Este un final
conţinând, cumva, o premoniţie a
evenimentelor istorice de după 1 945
- tulburătoare premoniţie pentru un
scriitor atât de tânăr!
Dacă linia rolului Agamemnon este
mai simplă şi mai clară, evoluţia psi
hică a Clitemnestrei e mai sinuoasă,
mai complicată, viaţa intimă fiind
pentru femeie o preocupare ce o
absoarbe aproape total. Regizorul
le-a lăsat pe cele două interprete
alternative ale rolului, Carmen Sti-

meriu şi Raluca Penu, să se des
făşoare din plin pe coordonatele
feminităţii, cu atât mai mult cu cât şi
scriitura dramaturgică e foarte ge
neroasă în cazul acestui personaj.
Carmen Stimeriu a optat pentru tipul
amazoanei: aspră, energică, tăioasă,
Clitemnestra ei nu acceptă înfrân
gerea; îl înfruntă cu îndrăzneală, ba
chiar cu insolenţă, pe Agamemnon,
ştie să l upte cu el şi să-I acuze, pri
mindu-i amenintările cu un zâmbet
răutăcios; la ba n chetul final, unde
poporul trebuie să-I vadă pe gene
ralul învingător înconju rat de familie,
este seducătoare, dar şi mândră,
ironică - o adevărată stăpână. Raluca
Penu a ales postura fel inei; e plină de
femi nitate, prefăcută, linguşitoare;
nu ridică decât rareori vocea, dar ştie
să facă veritabile scene de isterie armă sigură; la nevoie, se arată
supusă, caldă, apropiată, chiar faţă
de Casandra, pe care o urăşte, dar
căreia trebuie să-i ceară să i-1 redea
pe Agamemnon; cu mişcări undui
toare, graţioase, pare întruchiparea
bunătătii, dar inflexi unile caustice
din g l as îi dezvăluie jocul dublu,
ghicit şi de Agamemnon. În inter
pretarea lui Vasile Toma, acesta este
dur, tiranic cu soţia lui, batjocoritor
cu Egist şi tandru faţă de Casandra;
actorul se dovedeşte, într-un rol dra
matic, la fel de bun ca şi în cele
comice, cu care ne-a obişnuit. Şi ea
bună interpretă a caracterelor puter
nice, Silvia Codreanu înfăţişează o
Casandra plină de poezie şi dispe
rare; actriţa are un joc viu, expresiv şi
foarte modern. Egist al lui Tudorel
Filimon este capricios, crud, despotic
şi vindicativ; pentru el, singurul
simţământ posibil este ura faţă de
Agamemnon, Clitemnestra fiind un
simplu instrument al setei lui de pu
tere şi de răzbunare. Ion Bechet, Irina
Bârlădeanu şi lby Costin dau relief
rolurilor secundare.
Din punct de vedere regizoral, ar mai

1
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e poate fi o operetă-sport?
Aşa a fost prezentat, la con
ferinţa de presă premergă
toare premierei, spectacolul târg u
mureşean 3 la 1 în favoarea dra
gostei. Am intrat în sală cu oa recare
reţi nere, deoarece compa nia de
expresie maghiară nu ne-a prea în
cântat în ultima vreme cu montări
deosebite (chiar şi Deşteptarea pri
măverii e un spectacol controversat
în spaţiul cultural maghiar). Trupa a

C

fi fost nevoie de unele "accente";
eventual, chiar de o muncă mai
atentă cu actorii, pentru adâncirea
sau limpezirea unor sensuri. Specta
colul are însă un ritm dinamic, adec-

pentru

vat sensibilităţii actuale, şi pune bine
în valoare textul, subliniindu-i mo
dernitatea.
Ileana Berlogea

teatru

3 LA 1 TN FAVOAREA DRAGOSTEI de Szilagyi Laszl6 şi Kel ler Dezso e TEATRUL
NAŢIONAL d i n TÂRGU-MUREŞ, Compania ,.Tompa Mikl6s" • Data reprezentaţiei:
31 ianuarie 2001 • Reg i a : Novak Eszter • Decor u l : Bajk6 Attila
• Costumele: Federits Zs6fia • Muzica: Paul Abraham • Li b ret u l : Harmath lmre
• Coregrafia: Novak Peter • în d i stribuţie: Biluska Annamaria, Marton Gyongyi,
Laszl6 Zsuzsa, Kezdi lmola, Fazakas Julia, Tom pa Klara, Kovacs Ăgnes Anna, tder
Eniko, F6ris Emese, Gecse Noemi, Simon Tunde, Tamas Boglar, Somody Hajnal,
Bocskor Sall6 L6rand, Katona Laszl6, Bir6 J6zsef, Domokos Laszl6, Ordog Mikl6s
Levente, Katai lstvan, Zold Csaba, Barabas Botond, Szucs Ervin, FOiop Beata,
Lung Zsolt, Laszl6 Peter, Mol nos Andras, Csernyei Rudolf; cor u l m ixt
Transbalaton d i n lihany.
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l uat in iţiativa montă rii în fiecare sta
giune a unui spectacol m uzical şi s-a
şi ţi nut de cuvânt. Dar nivelul a rtis
tic al rea liză rii şi succesul obţin ut
sunt iarăşi discutabile.
Ne aflăm în faţa unui spectacol pe
care îl putem numi su perproducţie.
Să fie oare adevărat? Un l ucru tre
buie cla rificat din pornire: compozi
torul Paul Abraham nu este a utorul
unor operete concepute după regu
lile tradiţionale; el face trecerea de
la opereta aşa-zis clasică la m usical.
Creaţiile sale (Victoria şi a ei husar,
Bal la Savoy) sunt de fapt vestitorii
genului ce a invadat majoritatea
teatrelor muzicale în anii '30-'40,
m usicalul, ajuns astăzi dominant în
repertoriu l mu ltor teatre din l ume.
Deoarece în 3 la 1 în favoarea dra
gostei personajele principale sunt
sportivi (membrii selecţionatei de
polo pe apă a U nga riei), de ce spec
tacolul nu s-ar numi operetă-sport?
Văzâ nd câteva m ontă ri a l e reg i
zoarei maghiare Novak Eszter (parte
la Budapesta, parte laTârgu-Mureş),

am apreciat iniţial mai ales dramele,
însă, cu trecerea timpul ui, m-am
convins de faptul că ea lucrează şi
comediile cu aceeaşi seriozitate şi
pricepere (vezi Gâlcevile din
Chioggia sau Visul unei nopţi de
vară). Monta rea unei o perete în
cond iţi ile materiale precare d i n
România, este foarte grea, d a r regi
zoarea a demonstrat că se poate
face musical şi fără decoruri gran
dioase şi costume fastuoase, în pofi
da cerinţelor gen ului. Se poate con
chide că la Tâ rgu-Mureş s-a născut
un spectacol sărăcăcios? Şi da, şi ba.
În atare condiţii prestaţiile actoriceşti
trebuie să compenseze neajunsurile
teh nice. Într-adevăr, actorii d i s
tribuiţi s-au întrecut pe ei înşişi.
Su biectul banal a l operetei - peri
peţiile sportivilor aj unşi la Londra,
retragerea lor la un conac de ţară,
escapadele lor amoroase şi sfârşitul
fericit al întâm plărilor - nu necesită
o a bord a re a m ă n u nţită. Mai de
grabă trebuie lăudată trupa, căreia i
s-a ataşat întreg u l a n I I I al U ni-

versităţii de Artă Teatra lă din urbe,
dar şi studenţi din a n u l terminal,
precum şi actori din alte oraşe, invi
taţi special. Aici se încad rează Bir6
J6zsef, pe care îl văd pentru prima
dată într-un rol comic savuros - Lord
Cheswick -, rezolvat cu fineţe şi spi
rit. Laszl6 Zsuzsa, în rolul profesoarei
în vârstă, mistuită de focu l dragostei
întârziate, creează momente de un
comic irezistibil. Biluska Annamaria
este povestitoarea din operetă, dar şi
comentatoarea sportivă a meciului
de polo din fosa orchestei, momen
tul cel mai savurat de public. Somody
Hajnal are o apariţie a petisantă în
diva loca lului de dans. Rămân pe
retină ca amintiri plăcute prestaţiile
actorilor Bocskor Sa l l 6 L6ra nd,
Tompa Klăra, 6rd6g Mik16s Levente
şi Fi.ilop Beata. Pentru prima oară
apar în rol principal actorii Marton
Gyongyi şi Katona Laszl6.
Se poate spune că rezu ltatul meciu
lui teatru-public este de 1 la O.
Stracula Attila

delicatesă
cam fa dă

O

AMADEUS d e Peter Shaffer. Tra d u cerea: Vajda Mikl6s e TEATRU L DE NORD
d i n SATU MARE, C o m p a n i a .Harag Gyorgy* • Data rep reze n ta ţ i e i :
9 noiembrie 2000 • Reg i a : Kovesdy lstvan • Sceno g rafi a : Dobre K6thay J udit
• Coreg rafi a : Liviu Matei • Distri buţia: Acs Alajos (Sa l ieri), Sebestyen Aba
(Moza rt), Mark6 Eszter (Consta nze Weber), Czintos J6zsef (Sc h i ka neder),
Rappert Gabor (Îm pă ra t u l I o s i f al I l- l e a ) , And ras Gyu la (Von Strack),
Szugyinczky lstvan (Ors i n i-Rosen berg), T6th Pa l i Mikl6s (Va n Swieten), Zakany
Mi haly (Bon no), lstvan lstvan (Pri m u l venticel lo), Nagy Orban (Al d o i lea ven
tice l l o), Mehes Kati (Teresa S a l ieri), Benă Kinga (Caterina Cava l ieri), Kulcsar
Attila (Majordom u l l u i Sai i eri), Erdei Gabor (Bucăta r u l l u i Sai ieri); în a lte ro l u ri :
Bandu ra Tibor, Demeter Gyula, Kiss Zita, Szilagyi Ott6, Szilagyi Regina,
Schwarczkopf Adriana, Roman J6zsef Attila.
eatrul de Nord din Satu-Mare,
mai precis compania de expre
sie maghiară " Harag Gyorgy",
oferă publicului său, d i n când în
când, câte o delicatesă dramaturgică.
În Amadeus ascensiunea infantilului,
dar genialului Mozart se intersectea-

T

�

26

ză cu traiectoria descendentă a lui
Salieri, un fel de simbol al medio
crităţii de pretutindeni şi de totdeau
na, în ciuda poziţiei sale înalte la
Curtea lui Iosif al 1 1-lea. Actorul Acs
Alajos redă cu fineţe complexul de
inferioritate al lui Salieri, actorul încu-

nunând cu acest rol o carieră de mai
multe decenii pe scenă. Sebestyen
Aba rămâne în urma interpretărilor
de până acum ale personajului Mo
za rt, căci comparaţia cu Răzvan
Vasi lescu, Cristian Şofran şi Bacs
M ikl6s se i m pune vrând-nevrâ nd.
Debutantă pe o scenă profesionistă,
Mark6 Eszter se prezintă cam liniar în
Constanze Weber.
Curtea vieneză capătă o culoare spe
cifică datorită coregrafiei lui Livi u
Matei şi scenografiei lui Dobre-K6thay
Judit; scena ritualului francmasonic,
prin stupizenia ei, denotă însă o insu
ficientă documentare a directorului
de scenă. Spectacolul sătmărean nu
aduce nimic nou în descifrarea piesei,
aşa încât putem conchide, parafrazân
du-1 pe Mozart: cosi fan tutti.
Stracula Attila

Farmec si stil
�

este tot se aud numele lui
Cristian şi Cristina Pepino, ar
tişti neobosiţi, care îşi poartă
păpuşile prin ţară spre bucuria celor
mici, a celor cu suflet mereu tânăr sau
a celor care iubesc arta animaţiei.
Ultimul popas a fost la Ploieşti, unde
au găsit o trupă dornică să-i ajute să
istorisească povestea lui Făt Frumos
din lacrimă, începând cu naşterea mi
raculoasă a acestuia, împăcarea cu îm
păratul vecin - devenit frate de cruce -,
dragostea pentru Ileana Cosânzeana,
peripeţiile prin care trece încercând să
o răpească pe fata Genarului şi finalul
fericit, nunta, când răul a fost răpus, iar
izbânda binelui este definitivă.
Morala adâncă şi frumuseţea basmului
lui Eminescu sunt premisele pe care
autorii au creat un spectacol ce degajă
o atmosferă magică, propice evoluţiei
personajelor fantastice. Acestea devin
elementele "de forţă" ale montării.
Asemenea unui şirag de perle, specta
colul se compune din episoade atent
construite, ce-şi au propria lor viaţă şi,
uneori, propria tehnică, propriul far
mec, stil, haz. Astfel sunt scena în care
aflăm despre războaiele dintre îm
păraţii vecini prin intermediul unui joc
stilizat de lumini şi umbre, ce repro
duce imagini de luptă, aceea deosebit
de plastică şi rafinată, realizată în
aceeaşi manieră, în care mai marele
ţânţarilor se zbate cu piciorul prins
între pietre, sau cea a învierii lui Făt
Frumos.
Rolul povestitorului este de această
dată mai amplu, dar şi mai important,
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FĂT FRUMOS DIN LACRIMĂ e TEATRU L DE PĂPUŞI d i n PLOI EŞTI e Data
reprezentaţiei: 1 O mai 200 1 • Scenari u l şi reg ia: Cristian Pepino • Scenog rafia:
Cristina Pepino • Muzica: Vasile Mihăilă • în d i stri buţie: Pau l Nicolae, Lucian
Orbean, Mioara Pagata, Ana-Maria Premac, Liana Florescu, Carmen Bogdan,
Mihai And rone, Veronica Molea, Mihaela Rus, Marian Ogescu.

pentru că lui îi revine sarcina de a lega
între ele aceste episoade, de a face tre
cerea de la unul la altul, anunţându-1
mereu pe următorul. Păpuşile sunt
mari, impunătoare, mânuite de actori
nevăzuţi; fiecare dintre ele are " mo
mentul " său, în care, învăluită de
lu mină şi culoare, devine personaj
principal. Apariţiile lor sunt surprin
zătoare prin cromatică, dans şi cântec.
Aşa este cea a pisicii cu şapte capete, a
vrăjitoarei, a Genarului . . . Muzica le

însoţeşte "jocul", ajunge să se identi
fice cu ele, să le aparţină, să ia parte la
constructia lor.
Făt Frumos din lacrimă a prilejuit la
Ploieşti un recital păpuşăresc, căruia
este greu să-i găseşti cusur, pentru că
are măretie,
' ritm, este dinamic si tonifi
ant. Cu asemenea " ingrediente" de
bună calitate, ce i-ar mai lipsi? Poate,
puţin mai mult din vraja poveştii . . .

r#JSpBeta colul lunii
I a n u a ri e

Alina Mang

ma 1
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Pentru că în fiecare lună au fost prea puţine premiere, iar în cinci luni s-au adunat prea multe, publicăm doar rezulta
tul, nu şi lista din care s-a făcut selecţia. Din 20 de critici întrebaţi, au răspuns 18.

MARGARETA BĂRBUŢĂ: Spirit de Margaret Edson,
regia: Cătălina Buzoianu, Teatrul Mic
ILEANA BERLOGEA: Unchiul Vanea de Anton Pavlovici
Cehov, regia: Yuri Kordonsky, Teatrui " L.S. Bulandra "
MAGDALENA BOIANGIU: Unchiul Vanea
MARINA CONSTANTINESCU: Unchiul Vanea
IRINA COROIU: Unchiul Vanea
ALICE GEORGESCU: Unchiul Vanea
MIRCEA GHIŢULESCU: Unchiul Vanea
DORU MAREŞ: Unchiul Vanea

CRISTINA MODREANU: Unchiul Vanea
DOINA PAPP: Unchiul Vanea
CONSTANTIN PARASCH IVESCU: Unchiul Vanea
ION PARHON: Unchiul Vanea
LUDMILA PATLANJOGLU: Unchiul Vanea
SEBASTIAN-VLAD POPA: Unchiul Vanea
OCTAVIAN SAl U: Unchiul Vanea
CARMEN STANCIU: Unchiul Vanea
NATALIA STANCU: Unchiul Vanea
MARINELA ŢEPUŞ: Unchiui 'Vanea

Decoruri fără bătrânete
SI costume fără de
•
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moarte

astăzi lumea nu se mai multumeste
cu regia de operă statică şi c u joc ul
declamatoriu al solistilor
. . . Poate că
'
astăzi lumea n u mai acceptă ca inevi
tabil convenţionalismul personajelor
şi al relaţiilor dintre ele . . .
Peste acest Trubadur a trecut cam
jumătate de veac, timp în care până
şi mentalitatea celui mai conservator
public - acela de operă - a suferit
oarece mutaţii; pe de altă parte, cum
de câteva decenii bune montarea
însăşi a scăpat de sub tutela princi
palului ei creator (admirabilul regizor
Jean Rânzescu, ieşit la pensie şi în
cele din urmă dispărut din viaţă), cine
mai poate spune cât anume s-a pier
dut din încărcătura dramatică a jocu
lui scenic? Sigur că asistentul de
regie se străduieşte din răsputeri să
păstreze liniile generale ale montării
originare, la care a avut şansa de a
lucra alături de autorul ei; dar oare şi
reuşeşte Nicolae Ciubuc să reînvie în
treaga forţă expresivă pe care Jean
Rânzescu ştia s-o degajeze chiar şi
printr-un m i n uscul gest făcut de
către eroii săi?
Ceea ce rămâne, dincolo de toată
această uzură morală şi diminuare
fizică a spectacolului de operă de
odinioară, este capacitatea personală
a soliştilor de a-şi trăi rolurile, nu doar
de a le cânta frumos şi a le mima con
venţional. Iar asta se simte imediat,
din reacţia publicului: dacă acesta a
aplaudat la scenă deschisă - când din
politeţe, când din simpatie şi când
din apreciere pur muzicală pentru
frumuseţea componistică şi interpre
tativă - toate ariile (aşa cum se obiş
nuieşte), în momentul în care mezzo
soprana Lucia Cicoară-Drăgan a ata
Agachi, Nicolae Bratu, Ovidiu Paşca şi cat povestirea Azucenei prin sală a
Constantin Negru), cu toţii aflaţi sub trecut, aproape palpabil, un fior de
conducerea muzicală fermă şi tot emoţie artistică i nca ndescentă, ce
avea să declanşeze în final valul de
odată flexibilă a lui Carnii Marinescu.
Poate că astăzi lumea nu se mai duce ovaţii care au omagiat-o pe inter
iar şi iar la acelaşi spectacol de operă, pretă.
adesea jucat în aceeaşi distribuţie, Şi mai rămâne ceva, extrem de im
spre a vedea cum " i-a ieşit" de data portant: arta unui scenograf de geniu
aceea cutărui sau cutărui cântăret· - inegalabilul Roland Laub -, dar şi a
întreg rolul, ori doar principala arie, unor meşteşugari de teatru extraor
ori fie şi numai "acuta " . . . Poate că dinari, care au creat pentru acest

adarnic m-am aşteptat să se
umple sala Operei Naţionale
Române la un spectacol de
serie cu Trubadurul de Verdi, în
mijloc de săptămână, aşa cum, spre
marea mea bucurie, se întâmplase cu
vreo două luni în urmă la Tosca de
Puccini - ce-i drept, într-un week
end . . . Chiar dacă priceperea şi sensi
bilitatea publicului a compensat în
mare măsură puţinătatea lui, feno
menul rarefierii masei de pasionaţi ai
genului rămâne îngrijorător. Mai ales
că (în cazul în speţă, cel puţin) el nu
se datorează nicidecum unei calităti
discutabile a interpretării m uzical e:
dimpotrivă, nu numai corul pregătit
de către dirijorul Stelian Olariu a fost
(ca întotdeauna) la înălţime, ci şi or
chestra şi soliştii (în ordinea rolurilor,
indicată de către compozitor: Ştefan
lgnat, Dorina Cheşei, Lucia Cicoară
Drăgan, Stelian Negoescu, Sorin Dră
niceanu - care, în acea seară, a debu
tat cu brio în Ferrando -, Mihaela
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spectacol î n n u mai puţin de opt
tablouri tot atâtea decoruri superbe,
de o plasticitate şi o funcţionalitate,
de o frumuseţe şi o grandoare abso
lut "fără bătrâneţe şi fără de moarte" .
Curtea şi grădinile Palatului Aliaferia,
tabăra ţiganilor din munţii Biscaglia,
mănăstirea şi câmpul de luptă de
lângă Castel lor, piaţa din faţa porţilor
Palatului Aliaferia şi carcera din
străfu ndurile acestuia - decorurile
umplu larga, adânca şi inalta scenă a
Operei, oferind interpreţilor un
spaţiu de mişcare generos în diversi
tatea lui naturală, iar privitori lor,
exact acel sentiment al autenticitătii
de care este li psit jocul sol iştil o r.
Poate că, în jumătatea de veac ce a
trecut peste ele, decorurile în cauză
s-au mai prăfuit, s-au mai decolorat şi
s-au mai zgâriat (la sutele - dacă nu
cumva chiar mia! - de manevre la
care au fost supuse), dar maniera în
care şi astăzi sunt desenate luminile
de către alt mare artist de teatru, Ion
Cotârlă, le ascunde " ridu rile", con
ferindu-le totodată o fascinantă a ură
de mister.
Cât despre costume, stau şi mă-ntreb
dacă s-ar mai putea crea vreodată pe
scena Operei atât de multe şi atât de
diverse totodată şi care să respecte
într-atâta stilul epocii şi să dea iluzia
desăvârşită a pieselor de muzeu nu
numai prin linie şi colorit, ci şi prin
calitatea materialelor din care sunt
croite . . . Bănuiesc - cu mare regret 
că nu, de vreme ce singura rochie ce
distonează aici este una a Leonorei,
cusută dintr-o cârpă cu care certa
mente eroina nu şi-ar fi îmbrăcat nici
măcar servitoarea! (Ba chiar şi şatra
de ţigani e înveşmântată cu mai mult
gust . . . )
Cu extrem de mici retuşuri, deci,
scenografia Trubadurului ar putea
sluji la construirea unui nou specta
col de mare succes; cu condiţia ca
pentru montarea lui să fie invitat un
regizor capabil să se supună rigorilor
partiturii, eliberându-i însă energiile
latente ale dramaturgiei.
Luminiţa Vartolomei
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Prezentul, această frontieră
subtire
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ntoarcerea 1 a na1v1tatea pnme1
vârste pare a fi răspunsul cel mai
firesc al omului aflat în asteptarea
plecării definitive. Încercarea de a re
concilia timpul ultim cu un trecut situ
at undeva între arhaic şi nostalgic, cu o
lume cunoscută în copilărie sau în vis 
aceasta pare a fi ideea spectacolului
realizat la Centrul MAD de tânărul
coregraf Eduard Gabia. Bătrânul de la
graniţă explorează un tărâm interior al
visului şi al amintirilor sub forma unei
parabole spuse de trei personaje - în
fapt, trei vârste ale eroului (?).
După o uvertură puţin cam lungă - un
mixaj incitant de sunete abstracte şi
linii melodice familiare, compus şi
interpretat live de-a lungul întregului
spectacol de Sorin Romanescu -, întu
nericul începe să se destrame. Scăldaţi
într-o lumină subacvatică sugerând un
interior în acelaşi timp organic-vegetal
şi fantastic, cei trei interpreţi se des
prind încet din locul lor, avansând, prin
spărtura deschisă de muzică, spre
lumea visului. De altfel, jocul contras
tant între întuneric şi lumină este sin
gura soluţie regizorală la care apelează
Eduard Gabia pentru a uni secvenţele
•
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spectacolului. Calupuri paralelipipedice
de lumină îngăduie amintirilor crista
lizate în întuneric să iasă din aştep
tarea lor cuminte şi să se recompună
după o altă ordine, să capete o nouă
identitate, pentru a se pierde apoi, din
nou, în beznă, în negru. Astfel, hotarul
dintre "afară" şi "înăuntru" se şterge
într-atât încât nu mai ştim dacă per
sonajele se caută pe sine sau dacă, prin
stările lor sufleteşti, încearcă să regă
sească ceva întrezărit odată, demult.
Trecutul îşi manifestă prezenţa prin
accidente - grupări spontane de sune
te şi imagini; cuvinte puse alături, la în
ceput după afinităţi sonore, se mate
rializează în scurte povestiri - stranii,
dar înzestrate cu evidentă forţă emo
ţională.
Nu se poate nega faptul că există un
vector narativ al spectacolului, "ceva"
indefinibil care încearcă să ordoneze,
să dea sens suitei de secţiuni. Cu toate
acestea, imaginea generală este aceea
a unui amestec eterogen. Traseul core
grafic pare a se repeta - cu mici abateri
- în fiecare nouă scenă, iar lipsa de
inventivitate este accentuată şi de o
oarecare notă de " lehamite" în mişcare

(sesizabilă în special la Maria Saron
cea). Liviu Lucaci, expresiv şi surprinză
tor de "degajat", demonstrează că un
actor talentat se simte "acasă" chiar şi
pe o scenă de dans.
Cel care conferă în acelaşi timp sub
stanţă şi expresivitate coregrafiei este
chiar autorul ei, Eduard Gabia. Entu
ziasmul şi sinceritatea cu care şi-a rea
lizat spectacolul sunt evidente. Şi chiar
dacă Bătrânul de la graniţă nu repre
zintă un reper major în peisajul artistic
actual, cred că este un pas important
în cariera coregrafului. În plus, oferă
fiecărui spectator ocazia de a recupera
un sentiment, o senzaţie.
Carmen Stanciu

Sfaturi pentru directorii de
teatru (va ri a nta M a c h i a ve l l i)

n director de peşteră culturală trebuie să fie un
fin diplomat. Să nu monopolizeze scândurile
lustruite de tăvăleli ale scenei teatrului său.
Să conceadă uneori, când e obosit de matrapazlâcuri, să
lase şi altă gândire la fel de neguroasă să-şi bată joc
niţel, a pedepsire, de actorii săi, angajaţi cu ghiotura pe
banii săraci ai bugetului.
Alegerea nefericitului nu e lucru uşor. El trebuie momit,
stârnit şi lăsat să se facă de "Turkish-delight". Astfel,
naţia consumatorilor de histrionisme va pricepe ceea ce
este de priceput prin procedeul didactic al comparaţiei.
Şi anume că tot El este demiurgul teatrului şi că oricine
încearcă să se ridice deasupra lui poate stârni cel mult
ilaritate.
Cu o abilitate de curtean bătrân, el îşi va atrage victima
în păienjenişul complicat al cabinetului său directorial
mirosind a mucava prăfuită. Acolo o va peria din greu.
O va tocmi pe bani multişori şi o va prinde în reţeaua
unsuroasă a monologului propriu. Îndată ce nou-veni
tul se va apuca de treabă, cu mai mult sau mai puţin

elan, cum îi e firea, directorul va începe să-I sape
încetişor. Apoi tot mai tare, ducându-1 la un eşec mo
derat şi scârbos, nu ridicol şi nici bubuitor, ci fâsâit şi
mărunţit ca de câine răpciugos.
Va inventa conflicte şi va isteriza actriţele. Îi va concedia
pe cei care încep să priceapă spectacolul. Pe oamenii de
la lumini şi sunet îi va ţine pe ace: nici ăia nu-s proşti să
nu priceapă mesajul. Va niai da şi interviuri în doi peri,
punându-şi ţapul ispăşitor în conflict cu caprele râioase
ale presei.
Nu-i nevoie să insiste prea mult. Lingăii se vor grăbi să-I
toarne pe intrus pentru vini imaginare sau reale. Actriţele
care vor să se bage sub pielea sau sub plapuma şefului vor
da ochii peste cap în public şi vor susţine că vai, dacă ar
face altcineva acel spectacol, şi nu nepriceputul de
Cutare, Europa ar cădea cu cizma italiană în sus, iar Turnul
Eiffel s-ar crăcăna şi mai tare. Astfel, succesul va fi asigurat
şi patria cea mică a teatrului va fi recunoscătoare.
Horia Gârbea
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teatrale

Sa n da Tom a :

,,Zece ani fără rol
principal. . . "
Care credeţi că este partea cea mai
fascinantă a profesiei de actor?

Posibilitatea de a intra în sufletul per
sonajelor, de a ajunge să gândeşti ca
ele, să actionezi ca ele ... Aceasta mi se
pare partea cea mai fascinantă, care
are un caracter de aventură: se poate
termina bine sau rău, cu succes sau
cu eşec. Cu timpul, însă, intervine şi
plăcerea jocului, iar dacă simţi că eşti
pe drumul cel bun şi că publicul
"
" merge cu tine, căci el este adevă
ratu l nostru pa rtener, plăcerea
creşte, bucuria se împlineşte. Ştii că

nu faci umbră pământului degeaba,
că o parte din ce ai mai bun în tine
oferi celorlalţi.
Acest partener, publicul, s-a schim
bat în timp?

Colegii mei mai vârstnici, Ion Lucian
sau maestrul Beligan, au o teorie pe
care am adoptat-o şi eu: cine are ta
lent la 1 6 ani are si la 80, cine n-are la
80 n-a avut nici l a 1 6. La fel şi în cazul
publicului. Cui îi place teatrul şi vine
dispus să participe, să se implice în
spectacol, acela pe care îl poţi " lua de
mână" şi purta în lumea ta, este ceea
ce se cheamă publicul bun. Cine vine
numai ca să se lase furat de imagine 
ceea ce nu mai este cazul la noi, pen
tru că nu mai avem montări care să-ti
ia minţile prin costume şi efecte �,
cine vine pentru partea superficială,
distractivă a spectacolului, rămâne la
"
"zona estradă . Din fericire, eu am
jucat un repertoriu divers, iar un rol
îmi place şi îl iubesc pe măsură ce mi
se pare mai greu de " dibuit " sau
atunci când necesită o implicare mai
puternică, mai multă muncă.
Frumuseţea şi inteligenţa au fost un
atu în carieră?

Date pentru meseria asta trebuie să
ai. Ale mele nu au fost chiar aşa de
generoase, dar acea steluţă, acel mic
dar de la Dumnezeu care se cheamă
talent, m-a făcut să par, unde trebuia,
şi fru moasă, şi cochetă, şi inte
ligentă ...
Talentul este mai important decât
toate. Actoria nu se învaţă ...

Se fură, dar tot ceea ce furi trebuie să
treci prin tine, pentru ca apoi să-ţi
aparţină, să devi nă al tău, ca
amprenta, şi presupune, bineînţeles,
foarte m u ltă muncă. Dacă te-ai
născut cu talent, nu înseamnă că vei
fi un actor genial. Trebuie muncă,
disciplină, corectitudine şi seriozitate
în aborda rea acestei meserii, care
poate să pară foarte neserioasă - un·
joc de fl uturi. Pe lâ ngă talent şi
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muncă, mai e nevoie şi de noroc. Poţi
să fii talentat, să munceşti foarte
mult, dar mai trebuie să ai şi şansa să
dovedeşti ce eşti îri stare.
Şi dumneavoastră aţi avut şansa
asta?

Da, pentru că am jucat mult. Norocul
meu este că sunt sănătoasă şi că pot
să-mi fac meseria, căci este una de
cursă lungă, în care trebuie să ai o
condiţie de sportiv.
Dar aţi avut şi momente dificile în
carieră ...

Da. A fost o perioadă, la Teatrul de
Comedie, în care, din motive inex
plicabile, nu am jucat. Dar în viaţa
fiecărui actor intervin perioade bune
şi perioade proaste, care nu depind
de el; este vorba tot de şansă. După
plecarea domnului Lucian Giur
chescu, la cond ucerea teatru lui a
venit Silviu Stănculescu. El îmi era
prieten şi coleg de promoţie, un om
deosebit, talentat, dar ca director nu
mi-a fost favorabil. Adică nu mi-aş fi
închipuit niciodată că sub directora
tul lui nu voi avea ce juca. Am stat
aproape zece ani fără rol principal.
Am avut doar mici interventii. Nu a
fost Silviu de vină, era o perioadă
extrem de d ificilă. Repertoriul era
foarte restrâns, deplasările se făceau
pe nervii şi banii noştri, într-un frig
groaznic...
Într-o astfel de epocă a avut loc şi
debutul dumneavoastră?

Nu. Perioada cumplită a epocii Ceau
şescu nu se poate compara cu nimic.
Corsetul sistemului socialist era oare
cum mai larg pe vremea când am
debutat noi, asa că am suferit mai
puţin. Am term i nat I nstitutul în 1 956,
în " promoţia de aur" şi am plecat la
Craiova. Era obligatorie rep<:Jrtiţia în
provincie pentru minimum doi ani.
Vlad Mugur a venit cu noi la Craiova,
unde a realizat un nucleu. de teatru.
Am făcut atunci n işte spectacole ·
remarcabile: Bărbierul din Sevilla,

Bunbury, Gâlcevile din Chioggia,
Tragedia optimistă.
Aţi jucat cu plăcere în regia lui Vlad
Mugur. V-aţi mai dorit să lucraţi cu
el?

O, da! A venit la Bucureşti, a pus spec
tacole, dar, din nefericire, nu la
teatrul la care eram eu. Cu el nu am
mai lucrat, dar am avut norocul să am
o colaborare cu domnul Harag la
Teatrul de Comedie; a fost o expe
rienţă de tipul repetiţiilor cu Vlad
Mugur, pentru că domnul Harag
lucra în maniera foarte incitantă a
scormonirii înlăuntrul personajelor, a
autodescoperirii. Te făcea să forezi în
tine şi ajungeai să te miri de ceea ce
erai în stare. Aveai bucuria creaţiei.
Să ţi se dea mură-n gură şi să fii
dresat nu este deloc interesant.
Se spune că eraţi o ingenuă per
fectă, dar aţi jucat şi roluri de forţă:
Cresida, Kattrin (Mutter Courage),
Irina (Trei surori) ... Cum s-a simţit
ingenua Sanda Toma lucrând aces
te roluri?

Am o paletă largă, o disponibilitate
de care nu am fost constientă, dar pe
care regizorii o intuia �. Îmi acordau
încredere, mă distribuiau, eu mun
ceam şi totul ieşea bine. Când dom
nul Giurchescu mi-a dat rolul Ziţei,
am rămas uluită. Cum să-m i pun
mâna-n şold şi să fiu rnitocancă? Dar
a avut dreptate. Eram în stare! După
premiera cu Cercul de cretă cauca
zian, domnul Giurchescu ne-a făcut,
mie şi bărbatului meu, Mihai Pă
lădescu, cel mai frumos compliment
a rtistic spunând: " Cu voi doi pot
monta oricând, orice, oriunde! ", la
care Mihai a adăugat: "Cu condiţia să
ne apropiem de roluri cu smerenie" .
Dar ingenua Sanda Toma şi rolurile
în travesti?
Da! Am jucat Spiridon din O noapte
furtunoasă, dar puţin, pentru că era

un spectacol-experiment la Teatrul
Naţional. Am mai jucat Decebal din
Titanic vals, la Craiova, în disperare
de cauză. Spectacolul era în reperto
riu şi s-a îmbolnăvit copilul care îl
interpreta pe Decebal. M-au aruncat
în scenă, pur şi simplu. La prânz
mi-au dat textul şi mi-au spus: des
curcă-te, faci ce vrei! Eram atât de
speriată, încât am distrus monologul
lui Spirache din final. M-am apucat să
ţopăi pe o canapea, să lipesc tot felul
de chestii pe portretul bunicului din
decor, lumea' leşina de râs şi Spirache
vorbea degeaba. Nu m i-am dat
seama că îmi "distrug " partenerul.
Acesta a fost primul Decebal, apoi
m-a distribuit maestrul Sică Alexan
drescu la Teatrul Naţional din Bu
cureşti şi am lucrat rolul pe îndelete.
Eram fericită: cu Eugenia Popovici -

ma mă,- Silvia Timică - bunică şi
Costache Antoniu - tată ...
S-a vorbit mult despre atmosfera de
echipă de la Craiova ... Aţi mai
regăsit-o după aceea?

Da. La Teatrul de Comedie. La
Craiova formasem o echipă noi, cei
proaspăt veniţi de la Institut; la
Teatrul de Comedie tot colectivul era
o echipă. Eram o familie. Domnul
Beligan spunea că şi-a ales oamenii
după talent, seriozitate, dar, mai ales,
după caracter. Probabil că a avut fier
şi a ales oameni de bună calitate. Se
juca mult pe atunci, iar eu eram în
aproape toate spectacolele. Uneori
nu aveam nici lunea zi liberă. Dar
toată lumea ne invidia pentru atmo
sfera caldă şi plăcută în care mun
ceam.
De ce credeţi că acum se joacă mai
puţin?

Din cauza concurentei televiziunii si
din cauza sărăciei. O ricine îşi poa te
plăti un abona ment la TV sau la
cablu. Biletele la teatru nu sunt chiar
aşa de scumpe, dar pentru o familie
cu doi copii... devin un lux.

Cum este să-I aveţi ca partener pe
Radu Beligan? Jucaţi împreună în
Cotletele de Bertrand Blier.
La venirea mea la Naţional, în '59-'60,

am avut parte să joc într-o garnitură
sacră de actori. Dar eram destul de

inconstientă ca să realizez ce noroc
feno menal aveam. Mi se părea firesc.
Acum, când am un singur monstru
sacru lângă mine, pe domnul Beli
gan, realizez bucuria, fericirea mo
mentul ui, sansa. Când văd cum îl
aplaudă lu m ea şi când îmi dau seama
că sunt pe scenă alături de el,
aproape că îmi dau lacrimile.
În generaţiile mai tinere de actori
ghiciţi viitori posibili monştri sacri?

La Naţional este o armată de actori
ti neri, pe care nu am reuşit să-i
cu nosc încă. Cei cu care joc în
Femeile savante, în Ţăranul baron
sunt foarte buni: Armand Calotă,
Livi u Lucaci, Brâ nduşa Mi rcea,
Cesonia Postel nicu, Tania Popa,
Teodora Mareş, Ileana Olteanu sau
Marius Gâlea, Silviu Biriş, Marius
Rizea... Dar, în ciuda faptului că sunt
într-un teatru cu trei săli, aceşti tineri
!IU joacă pe măsura posibilităţilor lor.
In meseria noastră statul pe tuşă este
ucigător. Trebuie să fii tot timpul pe
teren, mereu pe scenă. Altfel, îţi
pierzi îndemânarea, curajul, cheful,
antrenamentul.
·

Ce părere aveţi despre profesiona
lismul lor? Cum sunt ei, ca parteneri
de joc?

Sunt m u lt mai " cu picioarele pe
pământ" decât eram noi la vârsta lor,
dar parcă sunt mai puţin pregătiţi,
deşi fac toate materiile pe care le-am
31
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făcut şi noi. Probabil că noi am avut
norocul să avem de la cine învăţa. Ei
se descurcă, în schimb, foarte bine,
fie că se lovesc de greu şi se trezesc
singuri, fie că sunt foarte talentaţi. Eu

cred, însă, că tendinţa este înspre
meserii practice şi că teatrul va
deveni un hobby. Nu se va mai putea
trăi din artă. Tinerilor despre care am
vorbit le este foarte greu să se des
curce cu leafa pe care o au şi, de
multe ori, nu refuză să facă o reclamă,
să se împartă în zece locuri, să
"
" bifeze un post de preparator sau de
asistent la Institut, ca să le mai iasă un
ban. în orice meserie se face la un
moment dat selecţie naturală, dar
mai ales în teatru. Dacă eşti un profe
sor, un doctor mediocru, poţi să fii
util societăţii şi să-ţi câştigi onorabil
pâinea, dar dacă eşti un actor
mediocru, suferi toată viaţa. Din
păcate, importanţa acordată culturii
în ţara noastră este derizorie.
V-a tentat vreodată să fiţi profe
soară de actorie?

Da, dar din motive pecuniare. Nu am
apucat, însă. Depăşisem deja vârsta
la care aş fi putut să încep. Ar fi tre
buit să fiu întâi preparator, asistent,
apoi lector... Am vorbit cu Ion Cojar,
dar aveam inima îndoită. Eram com
plexată de gândul că nenorocesc
nişte suflete. Poţi să-i înveţi, îi " scoţi
la vopsea " ca să ieşi tu - ca profesor 
bine la examen, dar talent şi noroc nu
ai cum să le dai. Riscam să mă trezesc
cu nişte copii pasionaţi de meseria
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asta, dar care să nu reuşească să o
facă. Nu cred că aş fi putut să tai în
carne vie şi să-i spun unuia, aşa cum
mi-a spus mie doamna Buzescu, la
sfârşitul anului 1, când repetam cu
Victor Rebengiuc sce("la balconului
din Romeo şi Julieta: " Drăguţa mea,
dumneata nu ai reale calităţi pentru
această meserie. Eşti o fată deş
teaptă, cultivată şi părerea mea este
să încerci să dai la Filologie". Asta,
pentru că nu puteam să-i urmez indi
caţia " Fii bolnavă de dragoste!...". Am
rugat-o să mă mai lase un an, căci pe
atunci şi anul al doilea era eliminato
riu. M-a lăsat, dar m-a trimis la clasa
lui Bălţăţeanu, L!_nde am înflorit. Mi-a
trecut panica. In anul al treilea am
luat calificativui "Foarte bine". Doamna
Buzescu a avut o atitudine extraordi
nară. Jucam spectacolul de absol
venţă, Bărbierul din Sevilla, în sub
solul Ateneului, unde era o scenă
mică, iar cabinele erau chiar sub
scenă. Ne îm brăcam călcând din
cărămidă în cărămidă, pentru că pe
jos era apă şi din când în când mai
trecea şi câte un şobolan. Acolo a
venit doamna Buzescu şi m-a aştep
tat ca să-mi spună: " Drăguţa mea,
eşti printre puţinele cazuri în care
m-am înşelat. Vei face carieră, vei fi o
mare actriţă şi, te rog, de câte ori vei
fi întrebată, să nu uiţi că ai fost şi
eleva mea " . M-a copleşit. N-am să uit
asta niciodată. O actrită atât de mare
să vină la o muc oasă ca să îşi
recunoască eroarea ... Apoi m-a urmă
rit în toate spectacolele. Era mândră
de mine ...
Când v-aţi dat seama că sunteţi
făcută pentru această meserie?

că
La sfârsitul anului al doilea stiam
'
voi fi a ctriţă şi că voi face orice pen
tru meseria asta. în afară de com
promisuri! Marele meu succes nu e
numărul de rol u ri jucate, perfor
manţele di ntr-un rol sau a ltul, ci

fa ptul că nu am făcut com pro
misuri.
Dar credeţi că este nevoie de com
promis?

Unii îl au în minte premeditat. Adică
îşi spun: ştiu că am talent, ştiu că pot
să răzbesc, dar n-ar fi rău să mă pun
bine cu cutare, n-ar fi rău să mă mărit
cu cutare, ca să am şi spatele asigurat.
Eu cred că, dacă ai într-adevăr har, nu
se poate să nu reuşeşti. S-a spus acest
lucru, o spun şi eu: în artă meseriile nu
le alegi tu, te aleg ele. Dar munca
devine obligatorie în momentul în
care realizezi că Dumnezeu te-a ales.
Căci atunci când te apuci de un rol
este ca şi cum ai construi un zid fără
mortar, cu grija ca toate cărămizile să
se îmbine perfect. Una singură pusă
greşit dă râmă tot zidul.
Care a fost partenerul cu care aţi
colaborat cel mai bine?

Bărbatul meu, Mihai Pălădescu, însă,
din păcate, am jucat foarte puţin
împreună. Dar toţi cei din promoţia
mea mi-au fost parteneri minunaţi,
căci eram crescuţi în acelaşi stil.
Mihai Pălădescu era un actor talen
tat, cunoscut şi apreciat. Nu vă inhi
ba acest lucru?

Sunt convinsă că, d i n punct de
vedere calitativ, el îmi era superior,
dar asta nu mă inhiba, mă incita. Îmi
ridica ştacheta. Să ai un partener bun
este u n lucru minunat. Îti' ridică
mingea la plasă. De aceea cred că
provincia poate să şi distrugă, .dacă ai
acolo parteneri proşti şi eşti nevoit să
baţi mingea la perete...
Dar există un actor cu care aţi fi vrut
să jucaţi şi nu aţi avut ocazia?

Da, George Constantin. Singura dată
când am jucat cu el a fost la absolvire,
în Bărbierul din Sevilla, în subsolul
Ateneu lui. El nu a mai venit la
Craiova, a rămas în Bucuresti; în locul
lui a intrat Cozorici. Nu a m mai avut
ocazia să joc cu George în teatru,
doar la Radio - unde ne întâlneam cu
o bucurie nebună.
Respingeţi ideea de "carieră" ?

Nu, dar acesta nu este un cuvânt
potrivit pentru realizările noastre de o
viaţă. în România acest termen nu are
sens. Să păstrăm proporţiile! Gândiţi-vă
ce şanse a r fi avut Amza Pel lea,
Gheorghe Cozorici, Silvia Popovici
sau George Constantin dacă ar fi fost
mai aproape de Hollywood! I-ar fi
cunoscut o lume întreagă ...
Alina Mang

�eilăft)rii teatrale
Chisi n ă u
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Tristeţi, Împliniri,
speranţe
1

An efervescenţa pnm1 1 or am d e
după 89, recuperarea unui trecut
naţional ciuntit de vremuri şi vreri
vitrege s-a manifestat cu entuziasm
mai ales în domeniul culturii. N u
exista festival d e teatru - internaţio
nal, national sau tematic - în care să
nu fie prezente trupe din " patria de
dincolo de Prut". În ultimii ani, frater
nitatea a fost învinsă de realitatea

tătilor, sălile de teatru se rui nează; în
ult imii cinci ani, numărul actorilor s-a
redus cu 1 00; preţul biletului este
prohibitiv: între 1 O şi 50 de lei (1 leu
moldovenesc = aproximativ 2 000 de
lei româneşti); salariul mediu lunar al
unui artist este de 226 de lei moldo
veneşti (450 000 de lei); ş.a.m.d... Să
fie Republica Moldova un mediu ne
potrivit pentru cultură şi teatrul (mai

acest teatru, împreună cu nouă
actori), el a reuşit să-i contrazică pe
cei care credeau că nu mai e nimic de
făcut. Anul trecut au fost şapte noi
producţii, anul acesta s-a realizat un
proiect ambiţios, un spectacol rea
lizat integral de o echipă de creatori
din România: Zbor deasupra unui
cuib de cuci, în reg ia lui Mihai
Lungeanu, scenografia Ancăj Pâslaru

socială, econom1ca şi politică.
Absorbiţi de bătălia pentru supra
vieţuire de la noi, am devenit imuni la
veştile care ne parveneau de la ei un pic sâcâiţi, e drept, de tonul lor
alarmant. Cu toate acestea, datele
oficiale sunt clare: instituţiile teatrale
din Republica Moldova sunt obligate
să se auto-subvenţioneze; în lipsa
fondurilor pentru achitarea utili-

ales cel în limba română) o "specie"
pe cale de dispariţie?
Vitalie Că răuş şi echipa sa de la
Teatrul National " Mihai Eminescu "
d i n Chişi nău infirmă cu putere
această sumbră ipoteză. Hotărît să
scoată instituţia din conul de umbră
în care a intrat de la plecarea regi
zoru lui Sandu Vasilache (care a
părăsit în urmă cu un an şi jumătate

şi cadrul sonor imaginat de George
Marcu.
Premiera a avut loc la sfârşitul lunii
aprilie şi a constituit pretextul unei
întâlniri importante între oamenii de
teatru de pe cele două maluri ale
Prutu lui. În doar două zile şi ju
mătate, au fost văzute trei specta
cole, a avut loc o întâlnire cu Ion
Păcuraru, Ministrul Culturii din

·

·
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teatrale
Republica Moldova, şi au fost prezen
tate activitatea şi proiectele UNITER
de către Aura Corbeanu, directorul
executiv al Uniunii, plus un colocviu
moderat de criticul teatral Natalia
Stancu. Această actiune, initiată de
managerii teatrul u i din c apitala
Moldovei (al cărui director onorific
este Emil Boroghină) şi finalizată în
cola bora re cu Secţia română a
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor
de Teatru - AICT şi cu UNITER (un sub
stanţial suport financiar venind din
partea Ministerului Culturii şi Cultelor
din România) reprezintă însă doar
primul pas al unui ambiţios plan de
promovare a Teatrului Naţional din
Chişinău în spaţiul românesc. Şi o
primă reuşită.
Dar, oricâte campanii de sensibilizare
s-ar realiza, oricât devotament sau
oricâtă abil itate admin istrativă ar
demonstra conducătorii unui teatru,
singurul lucru care contează, până la
urmă, este valoarea produsului artis
tic. Două dintre spectacolele prezen
tate de trupa de la " Mihai Eminescu "
poartă "apostila " lui Anatol Durbală, 
semn că el este unul dintre tinerii în
care se pun mari speranţe. Format ca
actor la celebra Şcoală-Studio MHAT
de la Moscova, el revine la Chişinău
şi, după o serie de realizări ca inter
pret, hotărăşte " să-şi încerce norocul "
şi în regie. Faptul că a ales, pentru a
debuta în noua meserie, un musical,
gen extrem de dificil chiar şi pentru
actori sau regizori cu exerciţiu
îndelungat în domeniul canto-ului şi
al coregrafiei, denotă mult curaj. Iar
Premiul pentru debut în regie, primit
în 1 999 din partea UNITEM (Uniunea
Teatrală din Moldova) demonstrează
că îndrăzneala sa are ca temei reale
calităţi artistice. Un lucru caraghios

s-a-ntâmplat în drum spre Forul
Roman este un titlu celebru în Sta

tele Unite, o rescriere de tip Broad
way a piesei lui Plaut Soldatul fan
faron. Pornind de la personajele şi
situaţiile dramaturgului latin, Burt
Shevelove şi Larry Gelbart (scenaris
tul serialului M.A.S.H. şi al filmului
Tootsie) au scris un text de un umor
picant, cu bufonerii, identităţi schim
bate, scene de amor depravat şi cata
strofe evitate în ultima clipă, iar ver
surile şi muzica lui Stephen Sond
heim au câştigat în 1 962 Premiul
Tony. Acţiunea se petrece în Roma
antică şi este centrată în jurul lui
Pseudolus (lgor Caras), un sclav care
ar face orice pentru a-şi recăpăta li
bertatea. Şansa îi surâde în momen
tul în care stăpânii săi, Senex (Anatol
Durbală) şi Domina (Angela Cio
banu), pleacă în vacanţă, lăsându-i-1
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în grijă pe fiul lor, Hero (Leo Ru
denco). Tânărul e îndrăgostit de o
sclavă-curtezană din casa de alături.
Philia (Doriana Zubcu) este virgină,
deci foarte scum pă, iar Hero este
sărac şi nu o poate cumpăra. Prin ur
mare, Pseudol us se oferă să-i
u nească pe cei doi în schimbul elibe
rării sale. Dar fata a fost deja vândută
de proxenetul ei, Lycus (Tudor Pa
tron), unui general plecat momentan
la război, Miles Gloriosus (Vita lie
Cărăuş) şi, pentru a complica lucrurile
şi mai tare, Senex, scăpat de sub
tutela soţiei şi întors pe furiş acasă, se
îndrăgosteşte şi el de Philia, de
venind rivalul fiului său. Acţiunea
este pig mentată de un grup de
curtezane, doi eunuci, de soldaţii lui
Mi les Gloriosus si de apariţia bă
trânului Erronius (Vasile Zubcu), care
îşi caută în zadar, de 20 de ani, copilul
furat de piraţi. în aceste condiţii,
nimic nu se mai petrece după pla
nurile lui Pseudolus. Pe rând lucrurile
îi scapă din mână, aşa că se vede
nevoit să inventeze minciună după
minciună pentru a-şi acoperi urmele
- ceea ce face povestea tot mai amu
zantă. În curând, întregul oraş - de la
proxenetul Lycus până· la sclavul
Hysterium (Sandu Leancă), şeful gos
podăriei l u i Sennex - se trezeşte
implicat într-un carusel nebunesc de
deghizări, poţiuni magice şi urmăriri,
ce se vor întoarce, printr-un efect de
bumerang, împotriva lui Pseudolus interpretat de lgor Caras într-o
man ieră dezinhibată, cuceritoare.
Sandu Leancă, actor cu un chip
extrem de mobil şi cu un antrena
ment fizic eficient, îl secondează, cu
u n Hysterium desprins, parcă, din
tradiţia comediei burleşti. Chiar dacă
nu are un stil unitar, chiar dacă ritmul
este inegal, iar muzica acoperă de
multe ori vocile cântăreţilor şi câteo
dată se aud sunete ciudate, chiar
dacă scenografia e la un milimetru de
kitsch, iar distributia
' nu este omo
genă, spectacolul îşi propune, chiar
de la primul cântec, să fie amuzant şi toţi cei de pe scenă au acest lucru
în minte: energia şi entuziasmul lor
sunt palpabi le, iar fervoarea, de-a
dreptul contag ioasă. Părţile slabe
sunt salvate de pasiu nea actorilor,
care se adresează în permanenţă
direct publicului. Oricât de mare ar fi
preţul biletului, reacţia spectatorilor,
care se amuză copios la fiecare scenă,
mă face să cred că Un lucru ca
raghios . se va juca încă mult timp
cu săli pline.
în cu totul altă cheie este construită
cealaltă montare a lui Anatol Durbală
- Moartea lui Tarelkin de A.V.
..

Su hovo-Kobîlin. Aici nu mai este
vorba de distracţie, de amuzament
sau de iron izarea unor infirmităţi
sufleteşti. Lumea în care trăiesc eroii
dramaturgului rus este un univers
bipolar, alternativa fiind binele sau
răul. Indiferent de locul pe care îl
ocupă cineva într-o ierarhie elabo
rată - general sau funcţionar, comis
ar sau vardist, doctor, moşier sau
negustor, bucătăreasă sau spălăto
reasă -, nimic nu e sigur. Totul se
poate schimba într-o secundă. Jocul
puterii, al dorinţei de a fi stăpân pe
soarta celorlalti se dovedeste o iluzie.
Prin acest al d o ilea demers regizoral,
Anatol Durbală transformă în certitu
dine potenţialul ghicit în creaţia de
debut. Atuurile sale cele mai evi
dente - fantezia comică şi modul apli
cat de l ucru cu actorii - sunt puse cu
inteligenţă în serviciul montării. Fără
accente stridente, mizanscena " se
vede" doar atât cât e nevoie. Chiar
dacă n-am şti că regizorul l-a dedicat
memoriei profesorului său de la
Studioul MHAT, Oleg Gherasi mov,
spectacolul ne oferă, în fapt, o ilus
trare a teoriilor teatrale iniţiate şi
puse în practică la Teatrul de Artă din
Moscova. Şcoala rusă de regie con
sideră că punctul central al creaţiei
este actorul, toate celelalte elemente
(regie, scenografie, coregrafie, mu
zică incl usiv) având menirea de a
mijloci comunicarea, comuni unea
di ntre acesta şi spectator. Şi Anatol
Durbală a dat distri buţiei din
Moartea lui Tarelkin prilejul unor
excelente creatii. Fiecare actor are un
moment de strălucire: lgor Caras (un
Raspliuev posedat de energii ato
mice), Ion Mocanu (întruchipând cu
subtil itate pe arogantul general
Varravin, dar şi pe machiavelicul
căpitan Polutatarinov), Angela Cio
banu (o Liudmila delicios de stupidă),
N icolae Darie (Comisarul Oh), Dina
Cocea (servitoarea), Vasile Zubcu (un
portar), Ion Sandu şi Ghenadie Gâlcă
(doi vardişti); cea mai importantă
rea lizare rămâne performa nţa de
grup. Pentru Tarelkin-Kopalov, regi
zorul 1-a ales pe Sandu Leancă. Rolul
cere o personalitate puternică, o
prezenţă scenică în stare să păstreze
continuu atenţia publicului. Uşor
timorat de sarcina ce-i revine, inter
pretul reuşeşte totuşi să nască în
spectator sentimentul acelei sufe
rinţe care ne u neşte pe toţi. Din jux
tapunerea de măşti, de comic şi tra
gic, eroul iese tra nsfigu rat. Sacri
ficarea lui (decisă chiar din primul
moment al spectacolului, când tru
pul său desenează o cruce reflectată
în oglinda-vehicul ce-l va ridica la

cer) îl transformă într-un avatar al lui
Christos. Moartea sa pare menită să
purifice umanitatea de păcatele ei.
Despre preţul ca re trebuie plătit
pentru liniştea societăţii vorbeşte şi

Zbor deasupra unui cuib de cuci.

Observator atent a l lumii în care
trăim, Mihai Lungeanu a ales pentru
prima sa cola borare cu Teatrul
Naţional din Chişinău o metaforă
despre viaţa - străbătută de ironie şi
oroare, tiranie şi laşitate - în care
rebel ii sau nonconformiştii au puţine
şanse de a supravieţui luptei îm
potriva totalitarismului. Romanul lui
Ken Kessey, adaptat pentru scenă de
Dale Wassermann (şi ecranizat de
Milos Forman într-un fil m posesor a
cinci Premii Oscar), se bazează pe
experienţa directă autorului, care a
l ucrat ca infirmier-vol untar într-un
spital de boli mintale pentru veterani.
McMurphy (personaj devenit celebru

natura coercitivă a sorei-şefe
Ratched, încearcă să trezească
împotrivirea în pacienţii obişnuiţi cu
cooperarea placidă, cu reg ulile şi
rutina. Sosirea lui în această lume
produce aceleaşi ravagii ca un glonţ
într-un magazin de porţelanuri
chinezeşti. lncleştarea de voinţe din
tre recalcitrantul (dar perfect sănă
tosul) McMurphy (lgor Caras) şi
"
"fecioara de fier Ratched (Angela
Cărăuş), care nu adm ite nici o
deviere de la ordinea stabilită de ea,
se va transforma într-un război ter
minat pentru el cu o sancţiune defi
nitivă, dar îi va elibera pe ceilalţi.
Vitalie Cărăuş deschide spectacolu l
î n rolul Brqmden, un indian a cărui
tăcere este percepută de ceilalţi ca
u n semn al deficienţei mentale.
Confesiunile lui, sub forma unui per
manent dialog interior cu tatăl său,
servesc drept rezumat metaforic al

petrecerea nebunilor, un manaJ 1n
g l umă, sinuciderea tânăru l u i Billy
Bibbitt (Ghenadie Gâlcă) şi, în final,
lobotom ia, operaţia de " castrare"
psihică a lui McMurphy.
Scenografia inspirată a Ancăi Pâslaru
compune, din panouri şi garduri de
plasă metalică, un spaţiu de joc viu.
Hăţişul de reflectoare (Atenţie!
Pericol de şocuri electrice!), singura
uşă de acces - o ghilotină, lumina
rece a becurilor subliniază, alături de
muzica lui George Marcu, liniile de
fugă ale lecturii regizorale. Cu acest
spectacol, Mihai Lungeanu a lansat
actorilor Teatrului " Mihai Eminescu "
o provocare: aproape fiecare mem
bru al trupei a fost obligat să joace
partituri diferite faţă de cele interpre
tate în mod obişnuit. Şi, cu siguranţă,
performanţa lor va creşte cu fiecare
reprezentaţie.
Există mult talent în teatrul moldove-

Moartea lui Tarelkin

în interpretarea lui Jack Nicholson)
este u n i nfractor care preferă să
ispăşească o scurtă condamnare în
camera de izolare în locul unei celule
de închisoare. Spiritul său profund
liber se si mte provocat de orice
formă de autoritate şi, indignat de

acţiunii. Pe măsură ce povestea
înai ntează, reperele " norma lităţii "
devin difuze. Relaţiile dintre pacienţi
şi personal sunt tot mai tensionante,
scenele - tot mai încărcate de vio
lenţă: tratamentul cu şocuri electrice
apl icat lui Bromden şi McMurphy,

de A V Suhovo Kobilm
(regla Anatol Durbala)

nesc; problema este că trebuie să i se
ofere o şansă. O şansă pe care, de
fapt, ne-o oferim nouă; cum spunea
cineva, " cei care pierd viitorul riscă să
piardă şi trecutul ".
Carmen Stanciu
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Chişinău,
dragostea mea!
Primele impresii
La sfârşitul lunii aprilie, am descins la
Chişinău, alături de un grup de critici
şi jurnalişti români, fără a şti mare
lucru despre oraş, despre activitatea
teatrelor de acolo şi doar purtând în
memorie imagini din câteva specta
cole (realizate în cea mai mare parte
de Alexandru Vasilache) văzute mai
demult la Bucureşti.

Aşa se face, probabil, că, pentru mine
cel puţin, primele impresii au fost tul
burătoare. Am descoperit o capitală
cosmopol ită, cu clădiri înalte, cu
mu lte parcuri, cu bu levarde larg i
străjuite de pomi, cu trotuare curate
pe care nu staţionau maşi ni. Oa
menii, îng rijit îmbrăcaţi, mergeau
fără nici o grabă către locuri de ei
ştiute. Se vorbea mai ales ruseşte. Am
făcut un experiment: cunoscând oa
recum rusa, am continuat, totuşi, să
vorbesc româneşte. Mi se răspundea
de fiecare dată în limba rusă. Ne în
ţelegeam, însă, ba chiar le mai şi tra
duceam colegilor mei, de pildă, infor
maţii despre minunatele păpuşi Ma
trioşka.
Cât despre Teatrul Naţional " Mihai
Eminescu " din Chişinău, ai căror invi
taţi eram, pot spune că m-a impre
sionat dintru început monumentali
tatea clădirii, scena perfect utilată,
sala deosebit de primitoare - cu stai şi
cu loje dispuse sem icircular până
aproape de tava n. Mai existau şi
multe alte încăperi, ornate somptuos
şi care aveau diverse destinaţii: săli
de lectură, de repetiţii, de şedinţe
etc. Ce mai, un adevărat Teatru
Naţional! Cum să ghicească vizita
torul sărăcia sinistră în care se zbate
această instituţie? Asupra necazurilor
acestui teatru care refuză să-şi
închidă porţile, deşi are datorii
imense, vreau să mă opesc acum mai
pe îndelete.

Fişă tehnică
În această clipă, Teatrul Naţional din
Chişinău are 1 80 de angajaţi, din care
68 formează corpul artistic (30 de
actori, 20 de instrumentişti ai or
chestrei simfonice care-i aparţine şi
18 persoane care se ocupă de impre
sariat, imagine, secretariat literar). În
1 990, Ministerul Culturii asigura
teatrului 70% din cheltuieli şi lucru
rile se desfăşurau oarecum normal,
numai că, în timp, aceste subvenţii
au scăzut, ajungând, în prezent, să

acopere abia 20% din necesităţile de
întreţinere ale clădirii şi plata salari
ilor. (Ca să nu mai vorbim de faptul că
salariul unui actor este cuprins între
250 şi 400 de lei mold., întreţinerea
unui apartament, pe timp de iarnă,
costând 500 de lei.)
Cum se face, totuşi, că Teatrul Na
ţional "Mihai Eminescu " nu şi-a închis
încă porţile, ba, mai mult, joacă cinci
şapte spectacole pe săptămână, cel
mai adesea cu săli pline (deşi un bilet
de intrare costă între 1 O şi 50 de lei)?
Ne răspunde actorul Vitalie Cărăuş,
directorul teatrului şi iniţiatorul aces
tei întâlniri :
În cei cinci sau şase ani de când conduc
teatrul, s-au pus 35 de spectacole. Cum
s-a putut Întâmpla asta, dacă nu am
avut nici un fel de susţinere financiară
pentru producţie din partea statului?
Cu ajutorul sponsorilor. Numai că,
vedeţi dumneavoastră, aici nu există o
lege a sponsorizării, aşa Încât mie-mi
place să-i numesc prieteni.
Am înţeles că o duceţi chiar mai rău
decât teatrele municipale . . .

Eu zic că Teatrul Naţional " Mihai
Eminescu" o duce mai prost decât
toate teatrele Moldovei, chiar şi decât
cele subvenţionate tot de minister.
Pentru că acesta, În dorinţa de a nu
avantaja pe nimeni, a hotărât să
acorde sume relativ apropiate tuturor
instituţiilor de spectacol pe care le tute
Jează, uitând faptul că avem un edifi
ciu şi un patrimoniu de 7 O ori mai mari.
Aşa se face că noi primim suma de
40 000 $ pe an , În vreme ce suratele
noastre mai mici primesc În jur de
30 000 $. Cei 40 000 $ ne ajung cam
trei Juni.

Liniştea pe care
ţi-o oferă
sărăcia
Aţi avut şi o cât de mică perioadă de
linişte de când sunteţi director?

(Râde discret.) De lucrat, eu Întotdeau
na am lucrat În linişte şi cu bună-

Înţelegere, dar din punct de vedere
financiar nu am fost satisfăcuţi nicio
dată. Ştiţi cum Începe pentru mine o zi
de lucru? Intru În teatru şi inima Îmi
bate tot mai repede pentru că ştiu că În
orice clipă pot veni creditorii. (Asta se
Întâmplă, mai ales, În primele trei zile
ale săptămânii.) Există, În teatru, un
bar cu ai cărui angajaţi am urmă
toarea convenţie: de câte ori ridic
receptorul telefonului mi se aduce, de
acolo, câte o sticlă de coniac. Beau un
pic dintr-un pahar cu fiecare agent În
parte (şi vin de la Lumină, de la Apă, de
la Telefoane), apoi arunc ce rămâne ca
s-o pot lua de la capăt cu următorul.
Oamenii se mai Îmbunează după un
asemenea tratament şi mă mai

amână. Dar asta nu rezolvă nimic pen
tru că datoriile se acumulează mereu.
Cum a fost atunci posibilă colabo
rarea cu o echipă de artişti români şi
cum s-a putut organiza această în
tâlnire cu un grup atât de numeros
de critici şi jurnalişti?

Crezul meu este acela că artistul tre
buie să depăşească nevoile materiale.
Banii pentru produc,tii pot fi găsiţi. Cu
caznă, dar se poate. La Chişinău n-a
mai venit de mult o echipă de artişti
români să monteze un spectacol şi se
simţea nevoia unei astfel de cola
borări. Aşa cum se simţea nevoia de a
face, din nou, o punte şi cu critica
românească de teatru. M-am gândit la
Mihai Lungeanu pentru că Îi cunoscu
sem mai demult, la Cahul. Stiam
că
'
este şi un bun pedagog, nu doar un
bun regizor. De asta am ţinut ca prima
mea colaborare cu o echipă româ
nească să Înceapă aşa. Când i-am in vi-

tat pe critici, m-am gândit că e bine să
vadă nu doar această premieră, ci şi
două spectacole mai vechi, realizate
de un regizor tânăr, Ana tol Durba/ă, pe
care noi Îi preţuim şi dorim să-/ pro
movăm.
Cât v-a costat această întâlnire?

Sincer? Cât o producţie mai mică. Dar
"
m-au ajutat "prietenii . Cred că
această expediţie a dumneavoastră la
noi era absolut necesară, prea pier
dusem legătura cu România. Mai mult,
cu Încăpăţânarea care mă caracte
rizează, vă pot promite că astfel de
manifestări vor avea loc de acum
Înainte cel puţin o dată pe an. M-aş
bucura dacă s-ar alătura iniţiativei

noastre şi alte teatre din Chişinău. Am,
deja, oferta Teatrului "Luceafărul': dar
mai aşteptăm şi altele.
Sunteţi mulţumit de colaborarea cu
echipa de creatori români?

Foarte mulţumit. Am negociat această
colaborare vreme de un an. E greu să
aducem regizori români la Chişinău.
Pentru că aceştia sunt foarte oc,upaţi,
pentru că oraşul nostru e socotit
provincial. Dar, avându-1 de-acum
director onorific pe Emil Boroghină,
sperăm să ne fie mai uşor. Aici,
condiţiile sunt foarte bune: avem ate
liere, actori profesionişti şi foarte
devotaţi, gata să repete şi noaptea.
Cum se poate trăi dintr-o leafă de
1 5-20 $ pe lună?

(Directorul m-a privit lu ng, apoi mi-a
răspuns cu amărăciune): Nu pot să vă
răspund.
L-am părăsit pe director, Încercând să

obţin răspunsuri la această Întrebare
de la alţi artişti.
Angela Cărăuş (actriţă, absolventă a
Facultăţii de Teatru din Chişinău,
1 985): E atât de greu să trăieşti din ei,
Încât doar teatrul reuşeşte să ne facă
să mai uităm de sărăcie şi de griji. Dar
cum părăsim clădirea, Începe aler
gătura după roluri prin alte teatre,
după alte slujbe. Ion Mocanu (actor,
absolvent al Şcolii MHAT, Moscova,
1 992): Directorul nostru, Vitalie Că
răuş, a avut o iniţiativă bună, plătin
du-i În plus pe actorii care joacă În
multe spectacole.
De aceea pe chipurile dumnea
voastră nu se vede oboseala nici
când jucaţi în două spectacole pe zi?

Darjucăm şi trei când e nevoie. Numai
că nu lipsa banilor ne Îndeamnă să
jucăm cu multă dăruire, ci dragostea şi
respectul pentru profesie, pe care ni le
au insuflat profesorii noştri moscoviţi.
Am Învăţat de la ei că politica expan
sionistă şi ideologia sovietică nu au
avut nimic În comun cu cultura rusă. Şi
"
ca să vă " dovedesc cât de om enoşi au
fost pedagogii noştri, am să vă dau un
exemplu. Marele Vladimir Niko/aevici
Bogomolov şi 0/eg Tabakov au ţinut
Într-atât la noi Încât ne-au Înlesnit
p/ecări În America şi Olanda pentru a
putea studia. Mai mult decât atât,
atunci când Ion Ungureanu, pe atunci
ministrul Culturii, le-a explicat că sun
tem români şi că va trebui să jucăm În
limba română, 0/eg Tabakov a pre
gătit urgent un mare turneu În Ro
mânia (care, din păcate, nu a mai avut
loc din cauza evenimentelor din 1 989).
Înţe/egând situaţia specială pe care o
avem, /-a invitat pe Sergiu Dan Pop să
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ne predea limba română. Începând cu
anul al treilea ni s-a permis să vorbim
doar româneşte.
Anatol Durbală (actor, a bsolvent
MHAT, 1 992): Cum mă descurc cu 7 5 $
pe lună? Acesta-i realismul fantastic pe
care Încerc să-/ descopăr acum şi În
teatru. Până la urmă, arta este ceva
intim, ceva ce aparţine fiecăruia, ase
meni religiei. Iar sărăcia nu Înseamnă
nimic.

Cine suntem
şi Încotro
ne Îndreptăm?
L-am întrebat pe Anatol Durbală cum
se face de vorbeşte atât de bine
româneşte.
Adevărat? Totuşi, problema esenţială
o constituie faptul că noi, aici, nu vor
bim nici o limbă la modul desăvârşit. Vi
se pare că ceea ce auziţi pe stradă e
limba rusă? Vă Înşelaţi. Nici măcar rusa
nu e curată, cum nu e nici româna.
Aceasta e drama pe care o trăim la
Chişinău şi pe care va trebui, Într-o zi,
s-o punem În discuţie. Cine suntem şi
către ce ne Îndreptăm? Respect teatrul
românesc de dincolo, dar deocamdată
nu intenţionez să părăsesc Chişinăul.
Aparţin acestui loc, mi-am dat seama
de asta, mai ales după ce m-am Întors
din America. Trăind propria noastră

H

realitate, nu avem voie să mimăm.
Trebuie să facem teatru " de-adevă
rate/ea'� să arătăm tuturor că suntem
aici, că avem propriile noastre nelinişti,
propriile noastre dorinţe.
Cum s-a colaborat cu un regizor
român?

De fapt, întrebarea îi subînţelegea şi
pe ceila lţi doi membri ai echipei:
Anca Pâslaru (scenog raf) şi George
Marcu (compozitor). Tnsă cu ei lu
crurile au fost mai simple: George
Marcu, fermecător ca întotdeauna, i-a
supus repede pe actorii moldoveni
cu vorbe dulci şi muzică frumoasă, iar
Anca Pâslaru, ubicuă, aşa cum se
întâmplă să fie de câte ori l ucrează cu
patimă la o scenografie, i-a obişnuit
repede cu sâcâiala ei simpatică, ca
atunci când susţine morţiş că un nas
ture mic, roşu e mai important decât
unul mijlociu, albastru. Numai cu
Mihai Lungea nu pare să se fi compli
cat lucrurile, căci:
lgor Caras (actor, absolvent MHAT,
1 992): Sincer? Am vrut să refuz rolul.
Mi-am zis eu: una ar fi să lucrez cu
Purcărete şi alta, cu Lungeanu. Ne-am
şi certat, la Început. Ştiţi cum e: are o
sută de idei fixe şi nu renunţă la nici
una. Acum pot să vă spun că m-am
Îndrăgostit de el din clipa când am
găsit o limbă comună. Deşi şcoala
românească de teatru diferă enorm de

cea rusească, nu Înseamnă că respec
tul pentru teatru e altfel. Iar Mihai mi-a
spus aşa: " Rolul acesta este mintea
mea, dar are nevoie de sufletul tău
"
pentru a exista . M-a cucerit definitiv.
Angela Ciobanu (actriţă, absolventă
MHAD: La Început ne copleşea cu prea
multe informaţii. Nu ne lăsa timp să
filtrăm cele aflate. Ne-am obişnuit greu
cu asemenea modalitate de lucru. Eu
aveam un rolişor mic de tot. Nici nu
ştiam ce puteam face cu el. Despre
ceea ce urma să joc vorbeam cu Mihai
Lungea nu pe unde apucam, la cabină,
pe culoare. Până m-a făcut să desco
păr că personajul meu nu e o prosti
tuată, ci o femeie generoasă, iubitoare,
cu un suflet imens ascuns sub farduri
de doi bani, sub o perucă şi un costum
caraghioase.
Angela Cărăuş: M-a impresionat, În
mod deosebit, rigoarea cu care a lucrat,
dorinţa lui expresă ca noi să rostim cât
mai corect româneşte replicile, să-i
urmăm toate indicaţiile. Ne simţeam cu
toţii ca pe vremea studenţiei.

in loc de epilog
Nu pot să nu amintesc faptul că sălile
teatrului sunt totdeauna pline, multe
dintre spectacolele Naţionalului ju
cându-se ani de zile.
Marinela Ţepuş

s p re re n ta b i l i za re

cu doi-trei ani... Lângă
otul a
firma minusculă şi modestă a Agenţiei de bilete a
Teatrului de Stat din Oradea, aflată în plin centrul
oraşului, într-unul din cele mai bune vaduri comerciale,
a apărut firma unei cosmeticiene. Peste puţină vreme,
chiar în Agenţia de bilete au apărut, spre indignarea
mea (nu şi a celor care aveau o răspundere directă),
nişte galantare cu becuri, liţe, baterii. Erau supăraţi foc
şi organizatorii de spectacole ai teatrului şi ai filar
monicii, înghesuiţi penibil într-un colţ şi neştiind nicio
dată dacă cei care le trec pragul sunt interesaţi de con
certe, de spectacole sau doar vor să cumpere un bec .de
60 de waţi. Conducerea instituţiei explica tuturor că aici
e vorba de bani, de o chirie "grasă " şi că de banii pentru
producţie ea trebuie să facă rost, aşa că noi să ne vedem
de treburile noastre.
Şi, iată, blestemata zi în care Agenţia a fost pur şi sim
plu dată pe uşă afară n-a întârziat să vină. în locul

panourilor cu afişe vedem acum reclame de bluziţe,
chiloţei, şosete, sutiene...
Tare aş vrea să aflu cine a avut " pile" atât de puternice încât
să scoată din funcţie o Agenţie teatrală de bilete, care se
afla acolo de vreo 30 de ani.
Nu ştiu câţi bani s-au câştigat prin transformarea Agenţiei
în butic, dar e sigur că două instituţii culturale importante,
cele mai importante din oraş, au pierdut posibilitatea de
a-şi anunţa elegant, prin afişe şi fotografii bine expuse, pre
mierele şi celelalte reprezentaţii.
Şi mă gândesc cu groază dacă nu cumva vreun investitor
şi-a pus ochii şi pe impunătoarea clădire a teatrului,
văzând în ea frumoase posibilităţi de câştig. Căci despre
rentabilizare e vorba...
Pe când scriu aceste rânduri, cineva, la radio, anunţă că ne
aflăm în .Luna pădurii". Sau n-am auzit eu bine? O fi
"
" Lumea pădurii ...
Elisabeta Pop

Arad

Animatorul Dan

Al

n vocabularul teatrului de ani
maţie există cuvinte ca păpuşar,
mânuitor, marionetist, mai puţin
(sau mai puţin întrebuinţat) cel de
animator. Ei bine, Dan Antoci, di rec
torul Teatrului de Marionete din
Arad, este ceea ce se poate numi un
animator, în linia Margaretei Nicu
lescu, a M i haelei Ton itza şi a lui
Cristian Pepino, un însufleţitor sau,
mai exact, sufletul şi însufleţitorul
acestui teatru şi al Festiva lului
Internaţional " Euromarionete", care
se desfăşoară la începutul lui mai la
Arad. Dan Antoci nu este păpuşar,
este actor, unul dintre cei mai buni
actori pe care îi are Teatrul de Stat
din Arad, un actor de forţă şi profun
zime, care a ales să se dedice teatru
lui de marionete şi copii lor. Felul
familiar, cald şi partenerial în care
discută la fiecare spectacol cu pu
blicul, ceea ce presupune alocuţiuni,
întrebări, răspunsuri, un dialog de la
om la om (sau, literal vorbind, de la
OM la om, de la Mare la mic, adică),
este, după părerea mea, unic şi
exemplar. El nu-şi spune eu, ci Dan,
aşa, la persoana a I II-a, micii specta
tori îi spun şi ei Dan şi îl urmăresc cu
atenţie, cu dragoste, îl aplaudă, ca pe
un prieten aflat într-o poziţie vremel
nic avantajoasă, nu fiindcă e actor
sau director de teatru, ci, pur şi sim
plu, fiindcă stă în picioare în faţa
scenei, printre ei, şi e mai înalt. Şi încă
ceva: el nu e un funcţionar artistic, el
joacă, ba chiar joacă admirabil, aşa

cum l-am văzut în Spărgătorul de
nuci, excelentul spectacol al lui

Cristian Pepino; el aduce regizori din
tre cei mai buni, şi nu numai din
teatrul de păpuşi - Victor Ioan Frunză
este unul; el poartă de grijă teatrului
pe care-I conduce şi publicului. U n

o m care iubeşte teatrul şi copiii. U n
animator c u m am vrea s ă descope
rim în fiecare teatru. Când l-am întâl
nit la festival, era răguşit, pe cale să-şi
piardă vocea. Şi totuşi n-a tăcut...
Dumitru Solomon

Biruinta povestii
�

entru cei mai mici locuitori ai
Aradului luna mai este luna
cadourilor. Căci atunci per
sonajele din poveşti îşi dau întâlnire
pe malurile Mureşului, la " Euromario
nete", ţinându-i pe copii nemişcaţi în
scaunele sălii de spectacol. Ei urmă
resc cu ochii măriţi şi �u " sufletul la
gură " păţanii le eroilor. In căutarea râ
setelor şi feţelor lor luminoase, trupe
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de actori d i n Botoşani, Galaţi, Con
stanţa, Timişoara şi Bucureşti, din
Ucraina, Moldova, Bulgaria şi Ungaria
au pornit la drum, într-o caravană a
păpuşilor. O dată ajunşi aici, au în
ceput jocul. Aveau să pri mească
aplauze nu doar de la cei mai noi
susţinători, ci şi de la cei mai _vechi
iubitori ai animaţiei, de la cei care au
adus la Arad primele poveşti: Elena

�

Gherdan, Puica Marin, Ioan Tanzer.
Aceştia au văzut cum arta lor este
dusă mai departe cu talent şi origi
nalitate de către artiştii unei noi ge
neraţii, care, în deschiderea festival u
lui, au prezentat Albă ca Zăpada scenariul şi regia: lldik6 Kov;ks.Trei
"
" copii (Adina Doba, Nuţi Roman şi
Alex Csizmas) aflaţi în podul buni
cului se joacă de-a "Albă ca Zăpada"
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cu l ucrurile găsite acolo. Treptat,
spectatorii sunt câştigaţi şi le devin
parteneri. Participă la acţiune, au
rolul cel mai important. Ajută prin
strigătele lor la alungarea vrăjitoarei
împărăteasa cea rea, sau la găsirea
piticilor care se tot rătăcesc în spaţiul
scenografic creat de Zofia Krzyza
nowski. În acest spectacol, alături de
păpuşă a fost " la vedere" şi actorul,
mân uitorul ei.
O propunere cu totul diferită vine din
partea botoşănenilor, a lui Valentin
Dobrescu, autorul scenariului, regiei,
scenografiei şi ilustraţiei muzicale la
Desen animat. Ascunşi de " cutia
neagră ", a rtiştii dau viaţă unui

omu leţ alb care se desprinde de
pla nşeta unde fusese desenat şi
porneşte singur în l u me. Se con
fruntă cu situaţii diverse, rezolvate cu
haz si măiestrie de mânuitori.
În Ră ţuşca cea urâtă (Arad), Povestiri
din buzunar (Botoşani), Croitoraşul
cel viteaz (Galaţi) sau în Spiriduşul şi
Zâna cea bună (Chişinău), actor şi
păpuşă au "împărţit" scena şi au jucat
împreună. Astfel, în spectacolul plin
de culoare şi dinamism al lui Cristian
Pepino, croitoraşul a răpus dihania
cu multe capete, primind ca răsplată
mâna fetei de împărat. Învingerea
spiriduşului Naiba şi eliberarea zânei
de către un simplu tăietor de lemne

sunt datele pe care Ludmila Paiu
(Chişinău), sfătoasă, construieşte un
scenariu cu o morală puternică, în
care - fireşte - binele învinge răul
etc.
Acestea sunt doar câteva di ntre
spectacolele de la " Euromarionete",
reprezentaţii de bună calitate, în care
s-au îmbinat diferite tehnici ale artei
păpuşăreşti, stăpânite admirabil de
artişti. Dar tehnica, frum·useţea păpu
şilor, a costumelor sau a decorurilor
nu ar avea putere fără fiorul basmu
lui. Atingerea lui s-a simţit, însă, la
Arad. Aici a biruit povestea.
Alina Mang

Bucurii simple
e zice că, dintre toţi artiştii "de
spectacol ", cântăreţii de operă
sunt, din cauza orgoliului, cei
mai insuportabili, iar păpuşarii, cei
mai simpatici. Nu am avut experienţe
cu prima categorie; în orice caz, însă,
ceea ce se spune despre ultima pare
să fie adevărat. Două zile petrecute,
la începutul lui mai, printre artiştii
păpuşari sosiţi la Arad pentru ediţia a
cincea a Festiva lului Internaţional
"
" Euromarionete (organizatori: Con
siliul Local Municipal şi Consiliul Ju
deţean Arad, Ministerul Culturii şi
Cultelor şi Teatrul de Marionete
Arad), au fost aproape ca două zile de
vacanţă: atmosferă destinsă - deşi
gazdele, coordonate de omniprezen
tul Dan Anteei, directorul Teatrului
de Marionete, nu aveau mai puţine
probleme decât au de obicei amfitri
onii -, saluturi şi discuţii prieteneşti
între participanţi - deşi, chiar în lipsa
concursului, competiţia există, i m
plicit -, organizare precisă, ardele
nească. Şi, mai cu seamă, spectacole
bune, ingredient în lipsa căruia orice
festival, oricât de minunat altminteri,
devine pentru toţi o corvoadă plicti
coasă. E drept, din cele cinci specta
cole pe care am apucat să le văd, trei
fuseseră realizate de Cristian Pepino
( Harap Alb şi Frumoasa şi bestia, la
Teatrul "Ţăndărică ", Spărgătorul de
nuci, la Teatrul de Marionete din
Arad), ceea ce garanta o anume uni
tate de stil si de viziune, în ciuda
specificului foarte diferit al poveş
tilor. Iar Cristian Pepino, secondat în
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primul caz de scenografa Daniela
Voicilă Drăgulescu, iar în celelalte
două, de scenografa Cristina Pepino,
are o fantezie, un simţ al umorului şi
o putere de a crea emoţie rar întâl
nite chiar si în teatrul "cu oameni ";
păpuşile d i n spectacolele sale, indi
ferent că au statura unui ins obişnuit
(precum "figuraţia " din Frumoasa ),
a u nei ... supermarionete (precum
"
" bestia , sau fiicele lui Verde-lmpărat
din Harap Alb) ori a unei jucării deli
cate (precum " cadânele" din Spărgă
torul de nuci) sunt frumoase, expre
sive şi " personalizate", iar actorii care
apar "în carne şi oase" pe scenă îşi
păstrează întotdeauna rol u l de
acompaniator sau, cel mult, de par
tener al făpturilor neînsufleţite, fără a
încerca să le ia locul în simpatia copi
ilor. În afara acestui veritabil recital
Pepino, nu am mai văzut, din păcate,
decât o reprezentaţie din zona " inter
naţională " şi una din zona autohtonă.
Mai întâi, un spectacol al Teatrului de
Păpuşi din Simferopol (Ucraina), inti
tulat Taurul, măgarul şi steaua, în
care regizorul Boris Azarov a imagi
nat (dacă bine am înţeles eu traduce
rea cam prescurtată a discursului său
cam prelungit de dinaintea reprezen
taţiei) un fel de " mister" medieval:
naşterea lui Isus, narată de animalele
care au asistat la ea în ieslea săracă
din Betlehem. Ideea spectacol ului
era, fără îndoială, minunată şi gene
roasă în soluţii scenice; realizarea mi
s-a părut a păcătui însă printr-o oare
care monotonie a imaginilor şi a
...

mijloacelor artistice folosite (trei mâ
nuitori costumaţi în negru mutau pe
rafturile unui suport de dulăpior des
chis - am recunoscut sugestia " sce
nei-fagure" medievale - figurinele
imobile reprezentând feluritele ani
male şi "jucau ", cu exces de vorbe,
participarea acestora la întâmplări).
In fine, un alt spectacol al gazdelor,
Zâna lacului (scenariul şi regia: Maria
Gorn ic, scenog rafia: Zofia Krzyza
nowski), a ilustrat tendinţa tinerilor
păpuşari de a părăsi " spaţiul con
venţional " şi de a veni în întâ mpina
rea publicu lui lor, în buna tradiţie a
teatru lui de păpuşi ambulant; de
astă dată, " ambularea " s-a produs,
mai puţi n i n spirat, după pă rerea
mea, în piaţa d i n faţa Primăriei
Arad, unde soarele ce a rdea
straşnic, lipsa ampl ificatoarelor şi
aşezarea cutiei " cu minuni " direct
pe sol au făcut ca numărul privile
giaţilor care au putut să vadă şi să
audă totul să fie destul de mic.
Spectacolelor d i n " ziua Teatrului
«Ţăndărică»" (5 mai) li s-a adăugat
un i nteresa nt atelier de origami
(arta construiri i din hârtie a felurite
obiecte), sustinut cu farmec si ta
lent de Eug e nia Barbu, asist enţa
fi ind învăţată efectiv să lucreze, aşa
cum ar trebui să se întâmple la orice
atelier. Au fost, cum spunea m, două
zile de bucurii - bucurii artistice şi
bucurii pur şi simplu. Dar, poate,
pure şi simple ar fi mai bine spus.
Alice Georgescu

•
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A n toa neta Zaharia :

,,imi place să văd
''
cum progresez .
• •

Să vorbim puţin despre rolul din Cum
se face după Roberto Mazzucco, în
regia Theodorei Herghelegiu. S-a
scris că spectatorul nu-�i poate lua
ochii de la personajul tău.

Mi-a plăcut foarte mult să-I interpre
tez, pentru că personajul este o fe
meie-femeie, nu o puştoaică, aşa cum
am tot jucat până acum. Ba chiar mai
mult băieţei decât femei...
Dar ai jucat rolul Soţiei în Levantul.

Era ca un personaj de commedia
dell'arte. Îmbrăcată în salopetă largă 
ai văzut şi tu -, cu pantalonii ăia mari,
semănam mai mult a clovn decât a
femeie. N-am jucat până acum un per
sonaj ca acela din Cum se face. Rolul
dezvăluie o femeie care-i manipulează
pe toţi cei din jur, inclusiv pe regizor.
Ea e amanta regizorului; lucrul ăsta mi-a
plăcut teribil, pentru că observ de
multe ori în teatru cum câte o actriţă
din distributie, care este iubita sau
soţia regizo rului, reuşeşte să-I mani
puleze pe acesta, deşi se presupune că
el e om în toată firea, stăpân pe sine...
Dar, de fapt, ea trage sforile şi hotărăşte
cum se fac distribuţiile, cine primeşte
un rol sau altul. Spectacolul nostru este
plin de haz şi pentru că vorbeşte despre
o situaţie reală, arătând spectatorilor
ceea ce se întâmplă în spatele scenei.
De ce crezi că până acum nu ai primit
roluri care presupun o feminitate evi
dentă?

Poate pentru că nici eu nu mă maturi
zasem suficient. Încerc să mă feminizez,
să trec de la adolescentă la femeie.

Cum adică să te "feminizezi" ? Ce
înseamnă feminitate?

O anume voluptate, un anume fel de a
privi - care e o mască, evident. Eu nu
pot, în viaţa de zi cu zi, să ajung la genul
ăsta de feminitate. Pentru că nu arăt ca
o femeie, cu sâni proeminenţi etc.
E vorba despre ni�te cli�ee ale femi
nităţii?

Un clişeu al femeii fatale. Tocmai de
aceea mi-a plăcut să joc acest perso
naj: am folosit un anumit fel de a păşi,
languros, un anumit fel de a mă aşeza,
de a vorbi...
Mergând până la parodie.

Exact. Ţii minte cum eroina din Basic
Instinct, punea picior peste picior? Eu

am parodiat puţin personajul din film.

Remarc că-ţi prie�te colaborarea cu
Theo Herghelegiu. S-a închegat o
echipă?

Da, dar porţile sunt deschise şi oa
menii vin sau pleacă. Trupa s-a consti
tuit în funcţie de programul fiecăruia şi
de câţi bani găsim pentru producţii.
Theodora a devenit regizoare pe când
eu eram studentă; suntem din aceeaşi
generaţie. Pe urmă au intrat în trupă
colegi din generaţia mea, cel mult cu
un an sau doi mai mari decât mine.
Între oamenii tineri lucrul e mult mai
destins, mai relaxat. Te cerţi, te împaci.
Aşa e firesc. Pe când, dacă ar exista
între noi o diferenţă de vârstă foarte
mare, ar trebui să păstrezi tot timpul o
anumită distanţă, să te porţi cu un
anumit respect (pe care, oricum, îl ai).
Dar, ca artist, uneori îţi permiţi să mai
întreci niţel măsura. Or, lucrul ăsta nu
se poate întâmpla când colaborezi cu
actori mai în vârstă. De aceea şi munca
efectivă, histrionismul tău sunt oare
cum încorsetate de politeţea care se
impune. De parcă tânăra generaţie
n-ar avea o deferenţă evidentă pentru
cei mai vârstnici... Şi ceea ce mă mai
uimeşte e faptul că aceştia par să fi
uitat că tinerii au totuşi nevoie de aju
tor. Vor să fie băgaţi în seamă, să li se
treacă uneori cu vederea neputinţele,
greşelile - inerente începutului.
Unde ai observat toate astea? La
"
" Bulandra ?

Din păcate, da.

Ai �i alte proiecte cu Theo Her
ghelegiu?

Acum, nu. Am jucat în Domnul şi
doamna Oval, în Cum se face, pe care

vrem să le reluăm. Dar totul depinde
de bani, pentru că trebuie să plătim o
chirie, chiar dacă modică, la Teatrul
Act, şi mai sunt şi actorii, şi toate cele
lalte. La Cum se face e prima oară când
am fost plătiţi; pentru celelalte specta
cole n-am primit bani. Au fost făcute
din entuziasm. Aşa că nu se ştie cât
vom rezista.
Cum ai ajuns să-ţi doreşti să fii
actriţă?

Cred că totul a început pe când ascul
tam discuri, când eram mică. Discuri cu
poveşti, pe care le învăţam pe din
afară. Asta dezvoltă fantezia, imagina
tia. Se aud doar voci, nu vezi nimic, nu
ţi se dă totul de-a gata. Îmi imaginam
cum arătau prinţesa, balaurul, ce se în
tâmpla... Discurile erau bine înregis
trate, iar vocile actorilor erau minu
nate. Tot timpul am simţit că mă
cheamă profesia asta. Când eram
mică, mergeam şi singură la teatru, mă
întorceam noaptea târziu, mi-era frică
să umblu pe străzi. La facultate am
intrat imediat după ce am terminat
Liceul Pedagogic, deşi părinţii îmi
spuseseră: " Du-te şi învaţă o meserie!".
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Cum a fost studenţia?

Am intrat la clasa lui Alexandru Repan
şi i-am avut ca asistenţi pe Victor
Ştrengaru şi pe Mitică Popescu. Mulţi
spun că în facultate s-au simţit com
plexaţi, oprimaţi. La un moment dat a
fost chiar un scandal, în legătură cu un
articol din "Dilema". A venit cineva şi
ne-a întrebat pe fiecare ce părere
avem despre Facultatea de teatru. Şi
eu am spus cinstit: " Institutul e doar un
mediu cultural în care tu, ca individ,
dacă vrei să te formezi, te formezi.

Dacă nu, nu". Şi-am mai spus că e
vorba despre munca actorului cu sine
însuşi, ca să repet ce-a zis Stanislavski.
Dacă te trage aţa şi ai chemare, nu tre
buie să vină cineva care să-ti zică:
"
"Învaţă, dom'le! . După declaraţia asta,
s-a ajuns la o întreagă dispută în facul
tate; eu spusesem " Institutul nu te
învaţă nimic dacă nu vrei tu însuţi să
înveti", dar a apărut " Institutul nu te
învaţă nimic". Îţi dai seama ce nebunie
a fost! Domnul Gelu Colceag: " A,
Antoaneta, nu înveţi nimic la clasă!
Domnul Repan nu te-a învăţat nimic!".
Domnul Repan m-a înţeles până la
urmă, dar trebuia să facă şi el scandal,
măcar de faţadă, pentru că, într-ade
văr, era foarte grav să apară aşa ceva;
loveam implicit şi în profesorul meu, la
care, de altfel, ţineam enorm. Aşa că
nu m-am simţit deloc oprimată în fa
cultate. Am văzut în profesorul meu
mai degrabă un om şi un mare artist.
Contează mai mult libertatea cu care
te lasă să te exprimi, să te manifeşti,
decât învăţarea strictă a unor reguli!
Nici nu poate fi vorba de reguli stricte
în actorie
•..

�
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E vorba de un suflet de artist, căruia
trebuie să-i găseşti o portiţă ca să poţi
comunica. Şi profesorul meu a ştiut să
deschidă o astfel de portiţă. De aceea
am spus că am avut mare noroc
ajungând în clasa lui Alexandru Repan.
Ce roluri ţi-au plăcut în studenţie?

Mi-a plăcut foarte mult lvona din

lvona, principesa Burgundiei, pe care

l-am jucat în examenul unei colege de
la Regie, care, din păcate, nu mai e
printre noi. S-a sinucis. Institutul e

resimtit de unii ca foarte nociv.
Atmosfera e greu de suportat pentru
ei şi atunci... Aici trebuie să lucrezi cu
sufletul uman şi există, de pildă, meto
da de a desfiinta un om ca să-i re
construieşti ma { apoi personalitatea,
de a-1 îngrădi tot timpul ca să-i stâr
neşti voinţa, ca să-I determini să lupte.
Dar unii nu pot rezista unor astfel de
"
"antrenamente , sunt luptători doar
pe vreme de pace. Dacă nu sesizezi că
există studenţi care progresează doar
dacă te porţi cu ei cu blândeţe, ajutân
du-i, i-ai terminat. Că unul evoluează
doar dacă e pălmuit tot timpul, asta e
altă treabă. Dar lucrurile trebuie dife
renţiate, altfel poţi distruge oameni. Iar
în Institut se mai întâmplă să intri om şi
să ieşi neom... Revenind, mie mi-a
plăcut să studiez commedia dell'arte
cu Mihai Gruia Sandu. Am regretat că
n-am învăţat step, pantomimă, călărie,
iar cursurile de balet erau slabe.
De fapt, toate mijloacele de expresie
ale actorului sunt foarte puţin dez
voltate în Institut. De aceea, acum
lucrez cu Dan Puric, cu care învăţ step,
pantomimă. Studenţii la Actorie tre
buie să ia în serios chiar şi cursurile

teoretice, pentru că numai aşa pot
deveni artişti adevăraţi. Adesea sunt
trecuţi clasa prea uşor. Profesorii ar tre
bui să fie mult mai exigenţi. Dacă vezi
că studentul n-a citit, pică-l la examen!
Din păcate, ieşi din şcoală cu o paletă
restrânsă de posibilităţi. Vocea, trupul
trebuie să ţi le stăpâneşti foarte bine,
ca să faci faţă cerinţelor actuale. Unde
mai pui că trebuie să-ţi educi tot tim
pul sufletul şi capacitatea de a t�
emoţiona şi de a transmite emoţie.
E greu să fii actriţă?

Foarte greu. Dacă vorbim numai
despre partea financiară, oricine s-ar
lăsa de meseria asta. Cei care vor să
aibă bani nu trebuie să se apuce de
actorie, e clar. În teatru se câştigă
puţin. Filme nu se fac; doar să pătrunzi
într-o televiziune ... şi asta se întâmplă
numai prin relaţii. Atunci câştigi bani
buni. Dar facultatea te învaţă să fii
prezentator lV? Nu. E cu totul altă
meserie. Eu am prezentat o dată şi
apoi am zis: Gata!, nu pot să fac aşa
ceva. E foarte greu să dai din gură
întruna, să găseşti fraze, propoziţii, să
fii tot timpul prezent. Pe urmă, cu acto
ri a ai terminat-o. Pentru că teatrul ne
cesită foarte mult timp. Dacă vrei să
câştigi, nu mai ai timp pentru meseria
ta. Ai nevoie şi de momente de linişte,
în care să citeşti, să vezi filme, să mergi
la spectacole, să te mai şi îndră
gosteşti, să mai şi iubeşti... Trebuie să
ştii de toate dacă vrei să le transpui pe
scenă mai pe urmă.
Şi partea de frumuseţe a acestei
meserii care e?

E că te ocupi tot timpul de tine. Impor
tant e să faci ceea ce te mulţumeşte în
viaţă, să faci ceva care să te încânte cu
adevărat. Dacă te găseşti la locul
potrivit, esti un om fericit. Eu joc pen
tru că atu nci mă simt fericită. Îmi place
să văd cum progresez, cum am mai
cucerit un univers, cum am mai învăţat
ceva.
Cum te simţi la Teatrui " Bulandra"?

Foarte bine, când joc sau am repetiţii.
Dar când mă duc ca să-mi iau salariul şi
ies din clădirea aia simt că înnebunesc.
Din păcate, în stagiunea trecută n-am
fost deloc distribuită. Am luat audiţia,
în toamna trecută, la Egmont, în regia
lui Alexandru Darie, dar repetiţiile s-au
tot amânat. Pe urmă, ar fi trebuit să
intru în Turandot al Cătălinei Buzo
ianu, numai că se presupunea că spec
tacolul va fi realizat în acelaşi timp cu
Egmont. A fost o situaţie neplăcută.
Până la urmă n-am intrat nici în
Turandot, şi nici Egmont nu s-a mai
făcut. Şi tot anul n-am jucat nimic.

Cum a fost colaborarea cu Cătălina
Buzoianu la Levantul şi la Mutter

Courage?
Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu
Cătălina Buzoianu. Ea fiind profe
soară la clasa de Regie cât eu am
fost studentă, dialogul între noi s-a
închegat foarte firesc. Nu o sim
team deloc ca pe un regizor dur. Co
m unicarea era normală. Îţi dezvăluia
l ucrurile bune sau îţi spu nea " Nu,
acolo nu e bine, dar fă aşa ..." sau
"
" Aşa e bi ne, păstrează ! . Lucram
degajat, şi asta ducea la o evoluţie
reală.
·

Te-a "afectat" în vreun fel premiul de
interpretare obţinut la Festivalul de
la Piatra Neamţ?

În primul rând mi-a părut foarte bine
că am luat douăzeci de milioane. Şi era
şi ziua mea atunci! M-a bucurat că am
făcut ceva în afara teatrului de stat şi
că lucrul acesta a fost observat şi luat
în considerare. Asta e o variantă pen
tru tineri. Nu ştiu însă ce porţi ţi se
deschid. M-a întrebat şi cineva de la
televiziune: " După ce ia un premiu, ce
se întâmplă cu un tânăr actor?". Nu se
întâmplă nimic. Decât că am dat acum
un interviu şi poate că află lumea şi

zice: " Uite, fata asta a luat un premiu ".
Mai bine ar fi dacă ar veni un regizor la
tine şi ţi-ar spune: " Fată, eşti bună! Hai
cu mine, îţi dau un rol". Să sperăm că,
totuşi, tinerii vor fi luaţi în seamă şi
"
"crescuţi pentru mai târziu. E normal
ca eu să nu am atâta experienţă câtă
are un actor matur, dar am dorinţa să
învăţ; mi-am dedicat viaţa teatrului.
Noi suntem generaţia care va veni, iar
dacă cei mai în vârstă nu se ocupă de
noi, ce-o să se întâmple cu teatrul în
viitor?
Mirela Nagâţ

ân tul teatral

Semnele viitorului
a Studioul de Teatru al U.N.A.T.C.
se lansează o nouă generaţie
de artişti care, probabil, vor
face teatrul anilor următori. Nu se pot
da garanţii acestui viitor, dar sem
nele sub care el va exista se pot citi
astăzi în prod ucţiile proaspeţilor
absolvenţi.
Clasa condusă de prof. univ. Ion
Cojar propune un studiu Moliere
concretizat în spectacolul Tartuffe.
Galeria personajelor moliereşti este
deosebit de ofertantă din perspecti
va partiturilor, dar şi pretenţiile sunt
mari. Nu este uşor să joci astfel de
roluri atunci când ai doar 23 de ani şi
eşti la prima confruntare cu exigenţa
unui public adevărat. Dar riscul a fost
asumat.
Într-un spectacol de clasă, la Actorie,
se caută cuprinderea tuturor stu
denţilor, apelându-se adesea la dis
tribuţia dublă. Premiera este, însă,
evenimentul cel mai dorit şi aşteptat
de interpreţi, iar grija profesorilor
este tocmai de a nu-i răni cu între
barea: "Cine joacă în seara asta?'' În
cazul Tartuffe s-a găsit o soluţie: cele
două distribuţii s-au aflat în acelaşi
timp pe scenă, fie că au jucat alterna
tiv, fie că şi-au interpretat simultan
rolurile, ceea ce a făcut ca la un
moment dat să fie prezente câte
două Dorine, Elmire şi Marianne.
Nu ştiu cât de mult a ajutat această
opţiune moralului interpreţilor, dar
ea a fost amuzantă, a obligat la ana
liză, căci fără să vrei comparai mo
mentele unuia cu cele ale "omologu
lui " său.
În montarea de la " Casandra " miza
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nu a fost personajul principal, căruia
Cristi Simion i-a construit un portret
destul de fad. Tartuffe nu a fost pur
tat pri n toată gama trăsăturilor sale
caracterologice şi comportamentale.
El nu este un simplu nemernic, ci un
tip făţarnic, dar cu haz, haz ce se
naşte tocmai prin contrastul dintre
diversele "feţe" pe care şi le însuşeşte
sau le joacă foarte bine.
Dar accentul a căzut în spectacol nu
atât pe comicul de caracter, cât pe
cel de situaţie, importantă fiind în
crederea în sine şi farmecul personal
al actorilor. Ca urmare, în evidentă au
ieşit personajele din planul al d o ilea,
în special cele două Dorine, cărora
Cristina Chirilă şi Irina Cornişteanu
le-au surpri ns trăsătu rile specifice;

verva şi dinamismul lor au impus
ritm spectacolului.
Comicul este intrinsec personajelor
lui Moliere. Interpretarea corectă a
acestora este suficientă pentru a isca
ila ritate, fără a mai fi nevoie de
îngroşarea caricaturală a gesticii sau
intonaţiei. Jucându-1 cu farmec pe
Orgon, Daniel Iordan nu a înţeles,
totuşi, acest lucru.
Dubla distribuţie a făcut ca unele
apariţii pe scenă să fie mai scurte, dar
acest fapt nu trebuie să funcţioneze
ca o superstiţie, fiind ştiut că talentul
poate transpărea şi într-un rol mic.
Este şi cazul Radei lxari, interpreta
Doamnei Pernelle.
Alina Mang
43
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Chinuri zadarnice,

pariuri câştigate

a cei 41 de ani ai săi, Kenneth
Branagh - decretat un adevărat
fenomen - se poate declara
mulţumit pentru că şi-a împlinit până
acum toate obiectivele propuse, pe
scenă şi pe ecran. Proiectul său de
revitalizare a operei shakespeariene a
debutat spectaculos în 1 985, la Royal
Sha kespeare Company, unde a
regizat şi interpretat Henric al V-lea,
montare pe care avea să o transpună
şi pe peliculă în 1 989. Aceasta, după
ce, în 1 987, îşi formează propria trupă,
"
" Renaissance Theatre Company ,
unde va mai realiza A douăsprezecea
noapte şi Poveste de iarnă, în paralel
cu o carieră cinematografică bogată.
În 1 993 surprinde cu ecranizarea pie
sei Mult zgomot pentru nimic, iar în
1 996 lansează controversatul său
Hamlet, plasat simetric la răscrucea
veacurilor 1 8 şi 1 9.
Interesat de similitudinile flagrante cu
perioada celui de-al doilea război
mondial, sesizabile în Henric al V-lea,
la răspântia dintre milenii, în anul
2000, are ideea să transpună şi Zadar
nicele chinuri ale dragostei. Origina
litatea constă nu atât în faptul că eroii
sunt studenţi la Oxford, ci în metamor
fozarea acestei comedii destul de
inconsistente într-un pretext insolit de
omagiere a musicalului hollywoodian,
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care a cunoscut în anii '30-'40 apo
geul: "Am ales această piesă pentru că
are acelaşi gen de situaţii ca filmele cu
Fred Astaire şi Ginger Rogers, a căror
intrigă - trebuie să recunoaştem - este
adesea stupidă. De asemenea, în
musicalurile produse de MGM, cum ar
fi Vrăjitorul din Oz, există un aspect
vizual foarte pronunţat, cu lori vii.
Mi-am propus să reiau deliberat aceste
procedee. Universul creat, superficiali
tatea autoimpusă care ne este deja
atât de familiară am vrut să se regă
sească în această ecranizare. Şi, nu în
ultimul rând, să se regăsească muzica,
ritmurile melodiilor care să ne facă să
uităm - aşa cum se întâmpla şi atunci,
la vremea lansării lor - că povestea e
uşor idioată, că viaţa însăşi e uneori
stupidă".
Neuitând nici de slapstick-uri, nici de
baletul nautic din reţeta genului,
regizorul, care e şi scenarist şi prota
gonist, se foloseşte de şlagăre create
iniţial pentru spectacolele de pe
Broadway de celebrităţi precum
Gershwin, lrvin Berlin, Jerome Kern
sau Cole Porter.
Aşa-zisa gratuitate a intrigii shake
speariene - ce urmărea de fapt să
persifleze moda eufuismului - artis
tul contemporan avea să o metamor
fozeze într-o mostră de virtuozitate

regizorală. Obiectiv excepţional, c e i
a prilejuit să conducă impecabil o
distribuţie eterogenă - Alicia Silver
stone, Natascha McEihone, Carmen
Ejogo, Emily Mortimer, Mathew
Li llard, Alessandro N ivola, Adrian
Lester -, care s-a supus regimului
drastic de repetiţii, axate pe dans şi
cântec, filmările putând astfel să se
încheie într-un tim p-record (trei
săptămân i), egal cu perioada de
pregătire. Rezultatul: u n fil m în
cântător, care a putut fi urmărit în
cadrul "Zilelor Filmului Britanic" din
noiembrie anul trecut, dar şi pe micul
ecran. Pentru cunoscători, un exce
lent prilej de a savura citatele ce pig
mentează subiectul, căruia i s-a con
ferit atmosfera elitistă a unui roman
de Francis Scott Fitzgerald, scurtcir
cuitată de i ntruzi unea bruta lă a
războiului. Conflagraţia mondială
este prezentată prin documente au
tentice de arhivă, prin fragmente din
presa vrem ii. Graniţele se estom
pează, la fel nuanţele, pretextele.
Astfel încât, la un moment dat,
banalele Zadarnice chinuri ale
dragostei devin o sofisticată reedi
tare, la o dublă putere, a capodo
perei-fetiş Casablanca...
Irina Coroiu

rqJBhwF8 redacţionale

Premiile care
n-au zguduit lumea

După o lungă tăcere.
- Au fost Premiile UNITER...
Vai, vai, vai,... (Râsete.)
- De ce n-o fi fost nominalizat specta
colul lui Bocsardi Laszl6, Nuntă în
sângerată?

- Poate n-o fi fost văzut...
- A fost jucat şi în Bucureşti, la Festival!
- Şi la ce categorie să fi fost nomina-
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lizat? La "Cel mai bun spectacol", la
"
"
" Regie , la " Debut ...?
"
- La " Debut nu mergea.
- Nu, dar pe lângă cei doisprezece care
au încăput în Premiul Criticii ...
- Păi, acolo nici Ada Lupu nu a
încăput...
- S-au dat douăsprezece premii, ca să
fie toată lumea mulţumită, şi tot au

rămas oameni valoroşi pe dinafară. Un
premiu unic ar fi avut măcar meritul
formulării unei opţiuni, ceea ce este de
fapt raţiunea de a exista a criticii.
- Tot în categoria nefirescului intră,
după părerea mea, şi faptul că nici
unul dintre regizorii "Celui mai bun
spectacol" nu figurează la "Cel mai
bun regizor" .

- Probabil că juriul a vrut să lărgească
"
" paleta , să urce cât mai mulţi oameni
pe scenă.
- Ca la "Cânta rea României"...
- Poate că premiile sunt o nouă formă
de ajutor social!...
- Serios vorbind, n-au încăput nici la o
categorie, nici la alta, Ciulei, Vlad
Mugur, Bocsardi...
- Se pare că în lista nominalizărilor au
intervenit unele modificări: într-o
primă variantă, Hamlet figura, apoi a
dispărut.
- Vlad Mugur nu figura...
- S-a spus că şi aşa are prea multe premii...
- Nu-i o judecată corectă, mai ales că,
dacă a fost omis el, nu trebuiau nomi
nalizaţi nici cei doi scenografi care au
lucrat cu el.
- Judecata asta trebuia să funcţioneze
şi în legătură cu Oana Pellea, care a
luat două premii în cadrul aceleiaşi
Gale...
- Regret, împreună cu organizatorii
Galei, împuţinarea mijloacelor finan
ciare, ceea ce a făcut să existe mai
puţini invitaţi străini. Dar valoarea
acestor premii nu este dată de
prezenţa lui Depardieu, ci de solidi
tatea criteriilor de selecţie aplicate de
reprezentanţii obştii. Ani de zile, toţi
am jucat pe două tablouri, pentru că
Puterea impunea nişte criterii care nu
coincideau cu ale obştii. Nu văd din ce
raţiune ne-am impune, în mod liber, o
asemenea stare schizoidă. Suferă
întreg teatrul românesc, pentru că
atmosfera se degradează în urma
acestor calcule penibile: cutare a luat şi
anul trecut, cutăriţă n-a luat acum doi
ani, desi merita, hai să-i dăm acum,
chiar dacă n-a făcut cine ştie ce ...
Caracterul confidential al dezbaterilor
din juriu nu este respectat; se află cine
şi cum a votat, de unde nemulţumiri,
înjurături... Fastul de la televizor

începe să fie dublat de o tarabă.
- Niciodată şi nicăieri un premiu nu a
fost acceptat în unanimitate.
- Evident, dar e important ca nomina
lizările. să exprime o anumită direcţie.
- O logică ...
- O coerenţă, un Dumnezeu, un cap şi
o coadă... Putea fi o alegere între
Mizantropul şi Saragosa - 66 de zile,
nu aveai ce obiecta; dar opţiunea pen
tru Scrisoarea pierdută a însemnat
premierea unui spectacol evident
imperfect şi discutabil în privinţa
mijloacelor cu care îşi urmăreşte pro
priile propuneri. Mă rog, important,
probabil, pentru sensul lui novator...
Numai că celelalte premii nu încura
jează inovaţia... ca să nu zic că dim
potrivă!
- Şi azi se împart nişte premii, de
popularitate. Nu ştiu cine le dă.
- Microsoft.
- Şi companiile străine au constatat că
e preferabil să sponsorizezi un premiu
cultural, nu o acţiune culturală. E şi mai
ieftin, şi mai fără riscuri. Dai o mie
două de dolari - sumă mare pentru un
artist sărac, o bagatelă pentru o mare
companie -, ţi se spune numele pe
scenă şi la televizor şi se trece o faptă
bună în registrele aferente. O acţiune
culturală, un spectacol poate să iasă
sau poate să nu iasă; şi, apoi, la sfârşit
costă mai mult decât la început.
- Uniunea Europeană a sponsorizat
proiecte culturale, printre care şi cel de
la Cluj, Penitenciar. Un proiect mai
puţin cultural şi mai mult...
- ... penitenciar!
- ... social, educativ. Se pare că reuşita
a fost mai mult decât modestă.
- Da, dar proiectul ca atare "dă bine" şi
e uşor de obţinut finanţare pentru aşa
ceva.
- Ei, după ce am constatat toate astea,
mai are rost nostalgia după Premiile
Criticii?

Musicaluri

- Pe de o parte, da: păreau că sunt
decernate de o altă instanţă, mai pro
fesionistă, mai puţin sindicală; acum
sunt înecate în fluxul general. Pe de
altă parte, am risca să ajungem să
avem mai multe premii decât specta
cole şi, în orice caz, mai multe premii
decât spectacole bune. Ar trebui ca
instituţia premiilor să fie mai flexibilă şi
mai zgârcită în acelaşi timp: să nu
atribuie nimic la o categorie unde nu
poate fi remarcat nimeni. Aşa cum
guvernatorul BNR ţine în frâu moneda,
ca să nu fie inflaţie.
- Cu succesul cunoscut!
- Neacordarea premiului ar fi un semn
şi în materie de dramaturgie. "Cea mai
bună piesă" - cea mai bună din ce?
Din cele mai proaste? Faptul că piese
le premiate - fie de către UNITER, fie
de către Minister, la concursul "Carnii
Petrescu " - nu prea s-au jucat nu
poate fi pus doar pe seama nepri
ceperii şi răutăţii directorilor de teatru
şi regizorilor.
- Am fost într-un juriu de dramaturgie
cu un secretar literar şi, la un moment
dat, excedată de insistenţele lui pentru
o piesă lipsită de orice calităţi scenice,
l-am întrebat dacă ar propune textul
pentru repertoriul importantului tea
tru pe care îl reprezenta. S-a uitat la
mine ca la un om care delirează.
- Sigur că uneori sunt vinovate
teatrele, dar alteori sunt vinovate şi
piesele.
- Iar alteori, aşteptările noastre.
Pândim capodopera şi ne pregătim
pentru ea. Acum câteva luni, la un talk
show, o vedetă spunea că a scris o
carte care va zgudui societatea ro
mânească. Dar cartea a apărut şi
nimeni nici nu a observat-o măcar ...
- Trebuie să ne iasă din cap că o piesă
sau o carte mai pot zgudui societatea.
Uite, nici măcar discutiile noaste sin
cere şi anonime nu o zg uduie...

M area Brita n ie

la . Londra

i a n u a ri e 200 1
a Londra nu numai că se pot
vedea întotdeauna numeroase
musicaluri la fel de bine mon
tate ca pe Broadway, dar, în anumite
privinţe, pe malul Tamisei şi alcă
tuirea repertoriului, şi nivelul specta
colelor sunt adesea superioare celor,
renumite, de la New York.
Mi-e greu să uit un anumit Sweeney
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Todd văzut odi nioară la National
Theatre sau montările din West End
cu m usica l u rile lui Andrew Lloyd
Webber (unele, de o longevitate
neobişnuită), sau, acum doi ani, un
splendid Candide ( Leon a rd Bern
stein), din nou la National.
În caietele-prog ram ale teatrul u i,
directorul a rtistic Trevor N u n n

explică politica repertorială a insti
tuţiei pe care o conduce, afirmând că
un Teatru Naţional trebuie să fie u n
teatru pentru toţi - pentru toată
lumea şi pentru toate gusturile; ceea
ce trebuie să fie comun producţiilor
unui asemenea teatru, producţii atât
de diferite ca gen, este standardul
înalt al interpretării. Declaraţie emo45
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ţionantă în adevărul ei - într-un
teatru care, de regulă, îşi onorează
angajamentele artistice.
De astă dată, am văzut în sala Olivier,
sala mare, foarte greu de umplut a
Teatru lui Naţional, Cântând în
ploaie, după scenariul celebrului film
m uzical american din 1 952 (Betty
Comden/Adolph Green).
Montarea este realizată de echipa de
la West Yorkshire Playhouse şi găz
duită de National Theatre; presupun
că, potrivit uzanţelor occidenta le,
acesta a devenit şi coproducătorul
spectacolului pe care 1-a invitat pe
scena sa (pentru ca musafirii să poată
face faţă cheltuielilor suplimentare
impl icate de adaptarea spectacolului
lor, în condiţii de turneu, pe scena
gazdă).
Montarea urmăreşte cu fidel itate
scenariul fil mu l ui, reprod uce nu
merele muzicale bi necunoscute şi
chiar coregrafia multora dintre aces
tea. De la rotirea lui Gene Kelly,
cocoţat pe soclu, în jurul felinarului,
autorii spectacolului s-au abţinut, din
fericire (ar fi fost prea de tot!), dar, în
rest, coregrafia o urmăreşte cu des
tulă exactitate pe cea originală a fii-

mului, despre care legenda afirmă că
e mai mult improvizată decât elabo
rată pedant.
Pe trei laturi ale imensului spaţiu de
joc, pe trei u riaşe ecrane se pro
iectează întruna fel de fel de imagini
- desene ani mate, grafică, fil m, texte,
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combinaţii stranii, su prarea liste!,
realizate la calculator, între d iferite
tipuri de imagine. În dreapta şi în
stânga scenei se află două uriaşe
macarale, ca acelea de care se
servesc cineaştii pentru a filma anu
mite scene de la înălţime. În avan
scenă se văd nişte gropi în podeaua
scenei şi, printre ele, un fel de dale
pătrate; nu e greu de ghicit că, la un
moment dat, în aceste gropi va ploua
cu găleata, că actorii vor sări de pe o
dală pe alta, călcând din când în când
în băltoace, uneori din greşeală, alte
ori intenţionat... U na peste alta, dacă
spectacol u l şi-a propus să dove
dească faptul că teatrul poate concu
ra cu cinematograful în materie de
performanţă tehn ică, atunci el a
dovedit acest lucru cu prisosinţă ...
Paul Robinson, care joacă personajul
creat în film de către Gene Kelly, e
înalt, bine clădit şi chipeş, are farmec,
cântă şi dansează bine - nu, nu e
chiar Gene Kelly, dar nici nu-i face
amintirea de ruşine. Zoe Hart, în rolul
jucat în film de către Debbie Rey
nolds, este du lce şi nosti mă; lan
Waller, care i-a l uat locul, pentru
câteva seri, titularului, indisponibil, al
rolului Cosmo Brown (englezii, ca şi
americanii, cultivă consecvent sis
temul de understudies, pregătind din
capul locului dubluri pentru anumite
roluri, şi publică numele acestor
actori în caietul-program, dar nu-i
introduc în spectacol decât dacă titu
larii devin indisponibili), e şi el hazliu
şi mobil ca toţi dracii (în film, Cosmo
e jucat de către Donald O'Connor).
Rebecca Thorn hill, cu i m posibila
voce stridentă cerută de rol (în film,
Jean Hagen), sugerează cu fineţe nu
numai cât de afurisit şi de ridicol e
personaj ul, dar şi mica lui d ramă
adevărată şi mişcătoare.
Finalul spectacolului, în ca re tot
ansamblul, în şorturi şi bluze albe sub
mantale de ploaie din plastic alb
străveziu şi cu umbrele albe, revine
asupra faimosului şlagăr şi dansează
în ploaie împroşcând cu apă publicul
din primele rânduri - spre imensul
am uzament al întreg ii să li - este
chiar mai puternic, mai emoţionant
decât fi nalul fi lmului. Un pariu
câştigat...
Unde nu poate învinge fi lmul specta
colul acesta, oricât de bogat, de inge
nios, de bine jucat ş.a.m.d. ar fi el?
Mi-a trebuit, recunosc, puţin timp ca
să mă dumiresc: în memoria noastră
afectivă. Filmul e un mare film clasic
şi a devenit o parte din biografia
noastră sentimentală; fiecare dintre
noi ţine minte când şi cum a desco
perit capodopera lui Stanley Donen,

în ce împrejurări a văzut-o pentru
prima oară şi în ce îm prejurări a
revăzut-o, îndu ioşat, a şa cum îţi
revezi prietenii din adolescenţă ...
Singin' in the rain şi Good morning, şi
alte şlagăre încă din splendidul film care nu numai că semnifică o epocă,
dar reprezintă, de fapt, sfârşitul acelei
epoci - au devenit cu timpul o parte
din noi înşine. Cu această parte din
noi înşine nici un spectacol de pe
lume nu se poate lupta ...
Devenit, din primăvara anului trecut,
septuagenar, Steven Sondheim este,
se poate spune, figura centrală a
musicalului american din ultimele
decenii. Poet şi compozitor, el este
autorul textului cântecelor din câte
va capodopere ale genului, printre
care nemuritorul West Side Story, şi
autorul textului cântecelor din pro
priile musicaluri. Stilul versurilor sale
e inconfundabil - spiritual, scăpă
rător, îmbinând cu haz irezistibil
cotidianul şi poeticul şi alternând
cele mai diverse ritmuri cu o inge
niozitate inepuizabilă.
În alegerea subiectelor pentru pro
priile sale lucrări s-a dovedit de o fan
tezie ieşită din comun şi de o exi
genţă literară la fel de ieşită din
comun. Primul mare succes în dome
niul comediei m uzicale 1-a obţinut în
1 962 cu A Funny Thing Happened
on the Way to the Forum, după o
comedie de Plaut. A urmat, în 1 970,
Company: un becher e sărbătorit de
amicii săi, toţi căsătoriţi, care în
cearcă să-I determine să se însoare
cât de grabnic şi el; vizitele pe la
amici îl conving însă repede că toate
căsniciile prietenilor săi, atât de fer
venţi propagandişti ai cauzei vieţii
conjugale, nu sunt, de fapt, decât
nişte dezastre absol ute, d isimulate
mai mult sau mai putin abil.
În 1 973 Sondheim a transformat în
musical scenariul filmului din 1 955 al
lui lngmar Bergman Surâsurile unei
nopţi de vară (mai târziu, în 1 977,
acest musical, A Little Night Music, a
devenit el însuşi film); în 1 994 avea să
transforme în libret de musical
(Passion) scenariul filmului din 1 981
al lui Ettore Scola Passione d'Amore
- povestea iubirii morbide dintre o
femeie de o urîţenie patologică, în
vârstă, pe punctul de a rămâne fată
bătrână, şi un tânăr ofiter seducător.
În Sweeney Todd ( 1 9l9), pomenit la
începutul acestor însem nări, s-a.
inspirat din cazul autentic al unui
bărbier londonez care, la sfârşitul se
colului trecut, vindea cu mare profit,
în tovărăşie cu femeia lui, chifteluţe
din carne de om - carnea vizitatorilor

pe care-i omora sistematic în frizerie.

Sunday in the Park with George
( 1 984) este povestea creării de către

Georges Seurat a celebrei sale pânze

Duminică după-amiază pe insula La
Grande Jatte, aflată la Chicago. Tn In
the Woods ( 1 987) a prelucrat liber

povestea Scufiţei Roşii, folosindu-se
de lucrările moderne de psihanaliză
care dezvăl uie semnificaţiile erotice
ale inocentului basm (codrul din titlu
e, fireşte, o metaforă a instinctelor
noastre obscure). Nu trebuie să
enumăr toate lucrările lui Sondheim
pentru ca să se poată vedea că n-a
şovăit să atace - într-un gen,
chipuri le, uşor, de d ivertisment teme dintre cele mai grave ale lumii
contemporane. Tn Assassins ( 1 990) e
vorba de atentate reuşite şi nereuşite
împotriva unor preşedinţi ai Statelor
Unite.
Şi a creat, prin muzica sa, un tip nou
de musical, care a luat locul celui cla
sic, ilustrat, de pi ldă, de un Cole
Porter... Sondheim scrie o muzică
sofisticată, care sugerează adesea
inflexiunile vorbirii, cu cromatisme
dificile şi în ritm u ri capricioase.
Ansamblurile lui, foarte complicate,
cer interpreţi cu pregătire muzicală
superioară. Musicalul lui Sondheim,
chiar când conţin leit-motive memo
rabile, nu conţin şi melodii care se
reţin imediat şi se fredonează în baie,
ci sunt un teatru muzical complex şi
pretenţios - atât faţă de interpreţi,
cât şi faţă de public.
Este, după mine, ceva surprinzător în
marele succes de care s-a bucurat si
se bucură Sondheim, ale cărui l ucră ri
dificile sunt concurate în perma
nenţă de dulcegăria din, să zicem,
Les Miserables sau de cea din anu
mite musicaluri ale lui Andrew Lloyd
Webber.
Tn primăvara trecută s-a jucat pentru
prima oară la New York musicalul cu
care, de fapt, Sondheim a debutat în
domen iul său de predilecţie: Sa
turday Night, în care evocă nesfâr
şita singurătate şi nesfârşita plicti
seală pe care o încearcă în week-end
locuitorii marilor oraşe din Statele
Unite şi de pretutindeni; din cauza
unui concurs nefericit de împrejurări,
lucrarea n-a putut fi jucată atunci
când a fost scrisă; revizuită şi pusă în
scenă acum, ea n-a avut prea mult
succes, probabil fiindcă, în com
paraţie cu lucrările mai târzii care I-au
impus pe Sondheim, musicalul din
tinereţe - fermecător - a părut sim
plist!
La Londra s-a reluat în decembrie
Merrily we roll along, musicalul
jucat în premieră absolută pe
Broadway, în 1 98 1 , când n-a avut
cine ştie ce succes, ceea ce nu 1-a
împiedicat să devină, peste câţiva
ani, un musical clasic.

Libretul, inspirat dintr-o piesă a lui
George S. Kaufman şi Moss Hart,
istoriseşte povestea unui compozi
tor, care, de dragul succesului, a
făcut compromisuri peste compro
misuri, şi-a trădat nobilele idealuri
artistice din tinereţe, şi-a distrus viaţa
personală şi şi-a nefericit prietenii
credincioşi. Povestea este istorisită în
ordine cronologică inversă; ea în
cepe cu sărbătorirea eroului de către
studenţii săi şi merge înapoi în timp,
din 1 979 şi până în 1 957, închein
du-se - sinistru - cu exaltarea vi
surilor de tinereţe ale personajului.
Ideea nu e originală, dar e folosită de
Sondheim (şi de libretistul acestuia,
George Furth) cu extremă expresivi
tate.
Spectacolul a fost montat de către o
echipă tânără şi înzestrată într-o sală
minusculă (250 de locuri), Donmar,
inaug urată în capita la Angliei în
1 992, sub di recţia artistică a lui Sam
Mendes, într-un, probabil, fost antre
pozit. Deschiderea scenei e mai mare
decât adâncimea sălii. Două-trei rân
duri de spectatori de-a lungul scenei
şi două-trei, de câteva locuri numai,
pe laturile spaţiului de joc, care înain
tează către public, dar nu prea mult,
că n-are unde. Două-trei rânduri sunt
de asemenea la balcon, completate
pe laturi de alte câteva locuri. Sala e
plină-ochi în permanenţă şi cu greu
se pot obţine locuri în picioare.
E vorba, de altfel, despre un teatru
care şi-a creat reputaţia de a avea un
repertoriu de calitate, foarte divers,
dar în mod constant de aleasă ţinută
artistică.
Scenograful spectacolului (Ch risto
pher Oram) a imagi nat, în aceste
condiţii cam ing rate, un decor simplu
şi elegant: un podium îmbrăcat în
lemn natur, câteva panouri glisante
de aceeaşi culoare, care despart un
practicabil aflat de-a lungul fundalu
lui de un altul, ce înaintează către
sală şi constituie principalul spaţiu de
joc al montării; câteva trepte care ies
din când în când de sub practicabilul
din fundal, către scena propriu-zisă;
câteva perdele, sugestia unor fere
stre, câteva mobile, o pianină - aces
ta e tot decorul montării.
Costumele, în schimb, sunt de un
rafi nament fabulos (cum de mult nu
mi-a mai fost dat să văd) - sugerând
trecerea anilor şi schimbările modei,
cu o subtilitate extraordinară şi cu o
extraordionară fantezie în alegerea
culorilor si a detaliilor.
Sub în & umarea regizorală a l u i
Michael Grandage, tinerii interpreţi,
admirabili, joacă, dansează şi cântă
cu un profesionalism exemplar, şi cu
o nu mai puţin exemplară dăruire:
Grant Russell, în rolul compozitorului
la maturitate, şi Julian Ovenden, în
rolu l acelu iaşi, în tinereţe, Daniel

Evans, în rolul prietenului libretist,
prietenul onest şi cu inimă de aur,
Samantha Spiro, în rolul prietenei
îndrăgostite în taină de erou,
nefericita care în cele din urmă
devine alcoolică, Mary Stockley, în
rolul primei soţii a eroului, iubită,
apoi înşelată, James Miliard, în rolul
producătorului uns cu toate alifiile şi
dispus, de dragul paralelor, la toate
compromisurile, Anna Francolini, în
rolul soţiei acestuia, vedeta răsfăţată,
coruptă şi egoistă, care până la urmă
devine a doua sotie a erou l u i,
înşelată, fireşte, şi ea, i a rândul ei ...
Toţi aceştia, şi alţi câţiva încă, de
monstrează un desăvârşit simţ a l
ansamblului; câţiva dintre interpreţi
joacă mai multe roluri mărunte şi se
cheltuiesc la fel de intens ca şi inter
preţii rolurilor centrale.
Nu sunt dispus să dau în scris că
mesajul educativ al musicalului (" ră
mâi credincios ţie însuţi, chiar dacă
astfel vei rămâne un păgubos") este
însuşit fără rezerve de către toţi spec
tatorii; succesul cu orice preţ este,
poate, ceva degradant, dar e, totuşi
extrem de ispititor... Tn schimb, sunt
sigur că toţi cei care văd spectacolul
încearcă, la fel ca şi mine, o strângere
de inimă dulce-dureroasă la gândul că
timpul trece inexorabil, că toţi
îmbătrânim şi ne ducem, iar în locul
nostru vin altii, tineri, naivi si entuziasti,
alţii, care vor reface negreŞit toate e �o
rile noastre şi vor eşua la fel ca şi noi;
sau poate că ei vor izbândi?!
Un divertisment care îţi trezeşte o
asemenea stare mi se pare ceva
deosebit de nobil, ceva rar şi foarte
preţios.
Gheorghe Miletineanu
•
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Spectatorul
xistă sh�w-uri teatr� le că �ora li
.
se potnveşte o smgura eti
chetă: nu ,.spectacol-eveni
ment", cum spune clişeul, ci ,.specta
col-explozie ". Cine poate uita Tri
logia antică? Repetiţiile-iniţiere, pro
ducţia în sine, scandalul plecării lui
Andrei Şerban... Să-i dai spectatoru
lui experienţe, nu păţanii (cine făcea
distincţia asta?), iată cum se explică
succesul teatrului la publicul antic.
Probabil că de aceea, şi astăzi, legen
dele Olimpului sunt ingredientul
cheie al fierturii.
Asemănarea dintre montarea lui
Şerban şi Tantalus, regizată de Peter
Hali, nu este întâmplătoare. Pe ce se
bazează ea? Astfel de aventuri nu pot
fi duse la bun sfârsit fără focuri de ar
tificii. Care, nu-i a Şa, fac tot farmecul,
pentru că înseamnă sărbătoare.

E

Bomba din culise
Sir Peter Hali, directorul de scenă al
producţiei, şi John Barton, dramatur
gul, se cunosc de 50 de ani. Şi-au
făcut amândoi studiile la Cambridge,
unde s-au împrietenit. De atunci,
destinele lor artistice s-au intersectat
de mu lte ori. Tn 1 960, când Hali
înfiinţează Royal Shakespeare Com
pany, îl convinge pe Barton să i se

tantalizat

alăture. Tn 1 964, lucrează împreună la
inovatorul Război al Rozelor, după
ciclul de piese istorice ale lui Shake
speare. Tntre 1 973 şi 1 988, Hali îi
urmează lordului Laurence Olivier în
fotoliul directorial de la Royal Na
tional Theatre, după care înfiinţează
,.The Peter Hali Company" (din reper
toriu: Orfeu în infern, cu Vanessa
Redgrave, şi Neguţătorul din Vene
ţia, cu Dustin Hoffmann). John
Barton, la rândul lui, nu se lasă mai
prejos. Devine faimos pentru felul în
care-i învaţă pe actori să rostească
textul shakespearian. Realizează
chiar şi un serial TV în zece părţi, Ju
cându-1 pe Shakespeare. Adaptează
pentru teatru douăzeci de texte.
Devine director-consilier la Royal
Shakespeare Compa ny, alături de,
pri ntre alţii, Peter Brook şi Trevor
Nunn.
Tn 1 987, John Barton începe să lu
creze la un proiect măreţ, de adapta
re a miturilor eline. O metaforă des
pre apariţia teatrului şi fel ul în care
înţelegem istoria. Aşa se naşte, după
şaptesprezece ani de studiu, trilogia
Tantalus (trei părţi, ,.Izbucnirea răz
boiului ", ,.Război u l " , ",ntoarcerea
acasă ", formate din nouă piese mai
mici, fiecare purtând numele eroului
ei central).
Tn decembrie 2000, Sir Peter Hali îşi
sărbătoreşte cea de-a 70-a aniver
sare. Toată lumea bună a teatrului
este prezentă: dramaturgii Harold
Pi nter, Tom Stoppard, Alan Ayck
bourn şi David Hare, regizorii Trevor
Nunn şi Richard Eyre, actriţa Dame
Judi Dench şi mulţi alţii. Copii, foste
neveste, colegi, prieteni. Nu şi John
Barton. El şi Sir Peter nu-şi mai
vorbesc.
,.Hali a vrut să reducă Tantalus de la
1 5, la 1 O ore" , povesteşte Simon
Hattenstone, în articolul ,.Prietenii lui
Sir Peter", din supli mentul G2 al
ziarului ,.The Guardian " din 4 decem
brie 2000. ,.Barton a fost de acord să i
se mai aranjeze un pic textul, dar a
descoperit că Hali i-1 hăcuieşte pe la
spate. Atunci, Barton nu doar că 1-a
părăsit pe regizor, dar şi-a renegat şi
propria piesă, căreia i-a dedicat atâţia
ani din viaţă ", scrie reporterul, com
pătimitor. Nu a fost prezent nici la
premiera de la Denver, Colorado.
,.Cum rămâne cu bietul Peter?", în
treabă Hali. ,.Mi-am dedicat toată
viaţa lucrului cu dramaturgul şi in-

tenţionam să continuu această co
laborare, cu Tantalus ( ... ) Asta în
seamnă teatrul, iar Barton nu a fost
dispus să respecte regulile jocului.
(...) Cred că am pus în scenă ceea ce a
scris el, cu calităţile şi întreaga forţă a
textului. Tmi pare nespus de rău că el
nu e fericit, dar asta e. ( ...) Are foarte
multă încredere în calităţile lui de
scriitor, ceea ce nu cred că e prea
sănătos." Ceea ce nu exclude sufe
rinţa lui Barton. Să aibă vreo legătură
cu faptul că, în engleză, to tantalise
înseamnă ,.a chinui " ?

Bejart, Nureev,
Pacino,
Cacoyannis
Şerban, Hall
Producţia Tantalus este un fel de
uriaş pe picioroange, la fel de elabo
rat ca mega-show-urile de muzică
rock. TI susţin The Denver Center for
Performing Arts şi Royal Shakespeare
Company. Aşa se face că echipa de
colaboratori este alcătuită din ameri
cani şi englezi. Teoretic. Practic, e
cosmopolită.
Pe afiş, textul este prezentat ca ,.a
daptare după ciclul original de zece
piese" de John Barton, cu un text
adiţional de Col in Teevan (specialistul
în mitologie şi ,.grecologie", de felul
său traducător de piese din greaca
antică şi dramaturg). Asistenţa de
regie e asigurată de fi ul lui Hali,
Edward. Decorul şi costumele îi
aparţin grecului Dionysos Fotopoulos
(care a lucrat cu regizorul de film
Michael Cacoyannis, Maurice Bejart şi
Teatrul La MaMa). Muzica - lui Yikio
Tsuji (a făcut aranjamentul muzical
pentru versiunea de pe Broadway a
lui M Butterfly; a colaborat la com
punerea coloanei sonore a filmului
Anul Dragonului; a compus, recent,
muzica pentru Oedipus cu Al Pacino).
Light-design-ul e realizat tot de un
japonez, Sumio Yosh ii, în a cărui
biografie artistică figurează şi pre
zenţa în echipa Cenuşăresei lui
Rudolf Nureev, ultimul spectacol al
acestuia, la Opera din Paris, în 1 987.
Una dintre actriţele cu roluri şi pre
zentă consistente în Tantalus (Leda,
Dei damia, Electra, Hermiona, lfigenia,
Polixenia) este Mia Yoo, fosta Electra
în Fragmente dintr-o trilogie antică
a lui Şerban, la Teatrul La MaMa.
...

Vocea de dincolo
de mască
Tantalus durează zece ore, cu opt

pauze (dintre care două sunt pauze
de masă). Într-o asemenea călătorie,
spectatorul fie adoarme şi iese defini
tiv din joc, fie se trezeşte propor
ţional cu energia acumulată (pier
dută?). De fapt, e foarte greu să rămâi
indiferent şi. .. somnolent la tensi
unea care se adună, de la o oră la
alta, pe scenă. Prin urmare, publicul
rezistă (unii au venit pregătiţi ca la
picnic, cu coşuleţul de mâncare),
parcă şi câştigă un fel de lumină pe
chip, o paloare, un zâmbet straniu de oboseală, poate?
Cea mai originală invenţie a lui Peter
Hali este, în cazul de fată, folosirea
măştilor. Confecţionate d intr-un fel
de cauciuc, în culoarea pielii umane,
măştile se mulează perfect pe
trăsăturile actorilor. Datorită lor, din
sală (in)expresia personajelor sea
mănă cu cea pe care o ştim din
pozele cu măşti greceşti. Elementul
comun este un rictus indescriptibil:
gura întredeschisă aduce cu un vaiet
de plâns (al eroului tragic ce îşi
descoperă limita?). La Hali, măştile
schimbă totu l. Obraj ii sunt ficşi,
rotaţiile ochilor în orbite nu se per
cep, mobilitatea e dată exclusiv de
gură, de cap şi de corp, ale căror
mişcări sunt lente şi uşor exagerate.
Spectatorul, nefiind distras de
mi mică, se concentrează asu pra
vocii, al cărei sunet, puţin înfundat,
devine de-a d reptul misterios.
Măştile creează o imagine-tip, iar
vocea individual izează. În pl us,
·
majoritatea actorilor au un timbru
irezistibil şi o rostire impecabilă.
Măştilor li se adaugă costumele. Şi
ele sunt cele ştiute din efigii. În plus,
au culoare, textură şi o atingere de
auriu care le dă nobleţe. Nu ştiu de
ce, uitându-mă la grecii de pe scenă,
m-am gândit că seamănă cu eroii

fabuloşi din Războiul stelelor. Când
e cazul, nu lipsesc coturnii. Priam
apare, chiar, pe u n fel de picio
roange, sprijinit în două bastoane
subţiri, aurite, în ton cu masca. O
imagine din altă lume.

Ora a 6-a: Hecuba
innebuneşte
Să nu credeti
· însă că Tantalus este o
tragedie, în sensul serios şi plicticos
al cuvântului. Nici vorbă. Perspectiva
asupra mitului este plină de u mor,
adesea şi de ironie. Povestea începe
pe o plajă grecească, în timpurile
noastre. Muzică tradiţională, ameri
cance în costume de baie şi un moş
cu pălărie de pai care vinde uleiuri
împotriva arsurilor. El le istoriseşte
turistelor cum a început Războiul
Troian: Corul şi povestitorul.
Decorul cu nisip şi oglinzi de jur
împreju r devine cămin cu focul sacru
în mijloc, câmp de bătălie etc. Iar
m uzica e înlocuită de un registru
sonor grav, format din sunete ivite, ai
zice, din teatrul N6.
Nici personajele nu sunt idealizate.
Ahi le, înai nte de a fi război nic,
seamănă cu omul din Neanderthal.
Casandra are părul zburlit şi roşu ca
focul, ceilalţi o iau de nebună şi, când
vezi cum arată, chiar că-ti vine să le
dai dreptate. Electra e pe rfect nefe
minină şi vădit îndrăgostită de tatăl
ei, Agamemnon. Frumoasa Elena e, la
început, aurită din cap până-n
picioare, iar la sfârşitul războiului
apare tristă, cu cosiţele cărunte.
Frumuseţea textului (altfel, cam lung
- a avut dreptate Sir Peter să-I taie),
dar mai ales a spectacolului stă, ca şi
la Şerban, în felul în care sunt văzute
femeile troiene. Din momentul în
care ajung prizoniere ele îşi pierd
rangul şi splendoarea, se apropie,
treptat, de originea condiţiei umane.
Nobila Hecuba Oucată de o actriţă

cu gust de
crisă în 1 992 (după asediul
Dubrovn ik-u lui!), piesa lui
Luko Paljetak After Hamlet
(După Hamlet) este, din câte se pare,
dacă nu cea mai nouă, măcar una
dintre cele mai recente "transfor
mări " ale unui text shakespearian. În
orice caz, paradoxal, din punctul de
vedere al datării, After Hamlet sur-
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parcă străbătută de curent electric)
înnebuneşte, se poartă cu cruzimea
u nei lupoaice. Şi ea, şi celela lte
trăiesc printre pubele de gunoi, sunt
murdare, zdrenţăroase. Episodul se
petrece în ulti mul sfert al reprezen
taţiei, după mai mult de şase ore de
la primul gong. Scena vibrează de
tensiune, spectacolul îşi încarcă
bateriile în pauze cu tâlc şi aproape
că auzi respiraţia actorilor.
U ltima parte a spectacolului este
judecarea Elenei, în faţa sfatului ...
bătrânelor: îmbrăcate în negru,
tremurânde, fiecare a re chipul
acoperit cu câte o mască din carton,
reprezentând poza unei babe
zbârcite, cu batic. Elena nu are nimic
frivol, este o victimă, iar concluzia
pare a fi: facem rău pentru că, la rân
dul nostru, ni s-a făcut rău.

Un ghiont teatral
Din câte am văzut, în Marea Britanie
un asemenea spectacol este neo
bişnuit sub aspect regizoral. Un euro
pean dintre cei care s-au bucurat de
producţiile lui Dodin, Strehler şi. ..
Purcărete nu tresaltă de o nemai
trăită emoţie. Acolo, însă, spectato
rilor li se l ivrează, de obicei, imagini
spectaculoase şi nu sensuri. Iar ei,
spectatorii, sunt mulţumiţi şi fără fir
roşu, înţelesuri subtile, inovaţii. În
general, vorbele dramaturgului (care,
în glumă fie spus, pentru Hali nu au
contat foarte mult) le sunt suficiente.
Şi în Tantalus există tuşeuri comer
ciale, care totuşi nu te adorm, nu te
afundă în confortul fotoliului. Există
un bobârnac pe care-I simţi în coaste,
ori de câte ori îţi vine să aţipeşti. Te
provoacă. Nu cu lucruri noi, dar
măcar cu idei altfel spuse scenic. Ţi se
întâmplă ceva, nu ai voie să rămâi în
urmă. Eşti la teatru.
Mirona Hărăbor

mirodenii

clasează contri buţiile brita nice în
materie: pe insulă, ultima adaptare
dramatică de gen este Seven Lears
(Şapte Lear-i) scrisă de Howard
Barker şi publicată în 1 990. Pe de altă
parte, textul autorului croat e, în
drăznesc să spun, printre cele mai
"
"gustoase : combină perma nenta
referire la nocivitatea Puterii cu

folosirea ingenioasă a intertextului şi
cu un stil poetic (în proză) defel dul
ceag, dimpotrivă, amintind de gustul
ascutit, când dulce, când amar, al
mirod eniilor.
Ceea ce ştim din Hamlet este că, în
urma morţii lui Claudius şi a tuturor
celorlalte personaje, singurul su
pravieţuitor este Horaţiu, iar la dom49
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nie va veni Fortinbras. Dar ce se
întâmplă încă şi mai târziu, după ce
Hamlet a devenit, deja, amintirii!?
Astfel de amănunte despre arborele
genealogie (ramurile contemporane)
al caracterelor lui Sha kespeare le
aflăm de la Paljetak. Biografia u r
maşilor lui Hamlet este ameţitoare,
telenovelistică. Personaju l principal
se dovedeşte a fi mai curând Nepotul
Groparului (Gropar care e fiul Pri
m u l u i Gropar din Hamlet) decât
Fortinbras. Dar nici nu vă poate trece
prin minte al cui fiu este Nepotul
Groparu lui (ce nume de personaj,
voit complicat): al lui Hamlet şi al
Ofel iei, care Ofelia, în varianta lui
Paljetak, s-a sinucis pentru că pă
cătuise cu prinţul. De aici, subiectul
seamănă izbitor cu povestea-mamă.
Nepotul Groparului (un fel de Hamlet
modern) se îndrăgosteşte de fiica lui
Horaţiu (făcută cu una di ntre actri
ţele care au jucat în " Moa rtea lui
Gonzago"), pe care o cheamă Helia
(Op-helia). lată, însă, că apare
Fantoma Ofeliei (în acelaşi mod ca,
pe vremuri, fantoma regelui), care îşi
roagă fiul să-i promită că nu-şi va
răzbuna tatăl (în sistemul de valori
feminin, dragostea prevalează asu
pra datoriei), ci că se va însura cu
Helia şi că vor trăi fericiţi până la
adâ nci bătrâneţi. Nepotul e însă
bărbat şi nu poate rezista tentaţiei de
a-şi recăpăta drepturile de fiu al lui
Hamlet. Ca să se încurce iţele şi mai
tare, Fortinbras e atras de farmecele
inocentei Helia. În plus, Wiltrude (o a
doua Gertrude), regina, îl iubeşte în

taină pe Nepotul Groparului. Aşa se
face că Helia este martor involuntar
al unei scene în ca re Wi ltrude îi
sărută iubitul. Evident - şi aici încep
să se arate semnele tragediei - noua
Ophel ia, hăituită de Fortinbras şi
înşelată în dragoste, se sinucide.
Urmează ca toate celelalte personaje
să se omoare între ele, până când nu
mai rămâne nici măcar Horaţiu.
Atunci vine fantoma lui Yorick (ce
ironie, fantoma Nebunului!), care îi
îngroapă pe toţi. Lui îi aparţin
u ltimele replici, printre care şi:
" Restul e interpretare".
Conflictul pare, dar nu este nicide
cum, ieftin. Dramaturgul croat fo
loseşte parodia (şi nu băşcălia!) ca
principal mijloc de construcţie post
modern. Tot ce e sacru şi intangibil
în textul original este pus sub sem
nul îndoielii, exact aşa cum indică
unul dintre teoreticienii intertextua
lismului, Mihail Bahtin, că trebuie să i
se întâmple oricărui text clasic: să i se
inventeze alter-ego-ul carnavalesc.
Ce este însă sclipitor în After Hamlet
e amestecul de parodie la nivel de
mijloace şi sti l u l li ric, bogat în
metafore. Un exemplu de folosire
su rpri nzătoare a piesei lui Shake
speare: în regatu l lui Fortinbras, pen
tru a comemora momentul în care
Hamlet i-a arătat lui Polonius norul
care semăna cu o cămilă, se săr
bătoreşte Ziua Norilor. Participanţii
la ceremonie trebuie să se cos
tumeze în nori de diverse forme şi să
îşi explice deghizamentul printr-o
ghicitoare. Persoana a cărei ghici-

Prenume
Sex

toare e cel mai greu de dezlegat
primeşte premul l, o statuetă: Marele
Polonius de Aur. Concurentului care
a compus cea mai uşoară ghicitoare
i se acordă Micul Polonius de Con
solare.
În total, piesa e încărcată (s-ar fi putut
scrie trei texte din materialul destinat
unuia singur), dar spumoasă, plină de
comparaţii între trecut şi prezent (de
pildă, Fortinbras nu mai poartă coroa
na lui Claudius, aflată acum în trezo
rerie, ci una nouă, mai mică, mai puţin
ascuţită pe la vârfuri), plină de invenţii
(după cum s-a şi văzut), unele doar
hazoase, altele de mare profunzime.
Mai mult, After Hamlet îşi etalează nu
doar calităţile de produs literar; sunt
convinsă că are suficientă teatralitate
ca să poată fi pusă în scenă.
În final, nu rezist să nu copiez unul
dintre monologurile lui Horaţiu, care
poate fi citit şi rupt de context, în
sine, pe post de poem:
"E trist, e trist să fii Horaţiu/ Într-o lume
fără Hamlet, atât de! zgomotoasă/ că
Horaţiu nu-şi aude gândurile,/ şi-/
pomeneşte/ pe Hamlet ca pe unul ce,
din câte se pare, s-a Înţeles pe sine, pe
Horaţiu/ şi pe ceilalţi./ Dacă aş avea
tăria, cel mai bine ar fi! să mă duc la o
mănăstire,/ undeva, şi,/ până la
sfârşitul zilelor, să copiez supus,/ una
câte una, operele Maestru/ui/Wi/1,/asta
ar fi o soartă demnă de mine,/ dacă aş
avea tăria, dar nu o am,/ nu;! am fost
martor, iar acum/ actor,/ şi asta Îmi va
"
schimba! personajul .
Mirona Hărăbor
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