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portret

Energia
fiintei scenice
�

? bilitatea trupului
1n contrast cu
chipul fix,
capacitatea de a acţiona
mereu surprinzător au făcut
ca personajul original creat
de George lvaşcu în
perioada începuturilor să
semene cu personajele
imaginate de câţiva regizori
im portanţi, pentru a
contrazice clişeul creat de
rutina manualelor sau
tipologia primitivă. Cea mai
şocantă distribuire dintre
toate a fost în rolul
Tipătescu din O scrisoare
pierdută. Aici actorul a
făcut o demonstraţie
convingătoare a felului
cum energia sexuală şi
activismul politic se
potenţează reciproc,
într-un delir comic bine
supravegheat. Îşi însuşeşte
cu dexteritate un personaj
de vodevil, înşală şi se la.să
înşelat cu aceeaşi voioşie
explozivă. Şi, paradoxal,
aceeaşi energie dă
profunzime şi rolu l ui
Tokubei din Amanţii
însângeraţi. La suprafaţă
nu se vede mare l ucru:
puţine mişcări, tonuri egale
şi stinse, în condiţiile unei
maxime concentrări care
nelinişteşte: o dragoste
copleşitoare, fără întrebări
şi fără dubii, o cinste
absolută, fără suspiciuni cu
privire la ceilalţi, duc în
mod fatal la finalul tragic,
transmis intens pe
lungi mea de undă a durerii
împărtăşite. Actorul joacă
viaţa şi desti nul
personajului - întâmplarea
şi necesitatea - într-o
sinteză care cuprinde fiinţa,
fondul general de
sentimente de dincolo de
ceea ce se cheamă, în mod
obişnuit, "a face teatru ".

M

Magdalena Boiangiu

Al

A fi În formă

n teatru; a fi în formă înseamnă a te afla mereu la cea mai înaltă cotă a propriei performanţe, a fi
într-o concurenţă îndrăcită cu tine însuţi, a munci din răsputeri la repetiţii şi în afara lor, în specta
cole şi în afara lor, în bibliotecă sau acasă, pentru a nu ceda nimic din ceea ce a făcut din tine un actor
sau un regizor de prima linie (celelalte linii nu intră în sfera artei de performanţă), a refuza jumătăţile de
măsură, blazările, oboselile, plictiselile, indispoziţiile, complicitatea perversă cu publicul de periferie
(ocheade, concesii, compromisuri subtextuale), a ocoli ispitele neartistice, a nu juca (monta) în dorul
lelii, a nu fi mai slab decât în spectacolul precedent sau mai bun decât în spectacolul viitor, a te strădui
să fii mai grozav decât toţi actorii sau regizorii din lume.
Toată lumea ştie chestiile astea; unii ar putea citi rândurile de mai sus cu dispreţ ascuns ori afişat, cei
mai mulţi ar putea zâmbi condescendent: fugi, domnule, de-aici, nu ne mai servi lecţii de morală ieftină!
Şi aşa viaţa e dură! Tocmai fiindcă viaţa e dură, tocmai fiindcă aici, ca pretutindeni în artă, forma
înseamnă exact conţinutul, respectiv conţinutul tău de substanţă morală, rezultatul lu ptei tale cu inerţia
proprie şi cu asaltul celorlalţi, cu agresiunea timpului, a vârstei, a-ţi pierde forma echivalează de multe
ori cu a-ţi pierde publicul şi, uneori, cu a-ţi pierde pâinea. În Vest, aşa se şi întâmplă: concurenţa e
aprigă, cine pierde lupta iese din cursă. Un bun prieten, Moshe Yassur, profesor şi regizor american, îmi
povestea cum, în America, stă managerul în sală şi numără . . . Ce? Pur şi simplu, de câte ori se râde la
spectacolele de comedie, seară de seară. Actorul comic care nu dă randamentul de la premieră, adică
produce mai puţine hohote de râs, poate să se gândească la şomaj, fiindcă sute şi mii de actori aşteaptă
să-i ia locul. între altele, prietenul meu le predă studenţilor o disciplină care s-ar putea numi ştiinţă
(arta) de a menţine intactă calitatea de la premieră a spectacolul ui; cum, adică, să arate spectacolul
numărul 400 exact ca spectacolul numărul 1! Aşa va fi, probabil, şi la noi, o dată cu ieşirea din lenea şi
contemplaţia orientală, o dată cu apropierea de Europa şi cu mondializarea. Şi aşa, sutele de absolvenţi
care ies pe uşile şcolilor de teatru din ţara noastră ar trebui să le dea unora de gândit . . .
De ce Vlad Mugur, Liviu Ciulei, Radu Beligan, Ion Lucian, Victor Rebengiuc, Ştefan Iordache, Marcel
lureş, Mariana Mihuţ, Va Ieria Se(iu pot fi mereu în formă (vezi, spre convingere, ultimele lor spectacole),
iar alţii, nu? Nu cumva pentru că primii au înţeles lecţia care poate fi numită şi a neuitării?
D u m itru Solomon
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Premiile teatrale:
c1ne a dat
SI Cine a luat
•

•

•

�

Ne-am întâlnit, ca de obicei, în sala de protocol a UNITER.
Discuţia a fost zgomotoasă, nu atât din cauza opiniilor diver
gente, cât pentru că fiecare avea ceva de spus şi nu avea
răbdare să-I asculte pe cel care vorbea. S-a încercat o raţio
nalizare a nemulţumirilor, s-a dorit o clarificare şi o ordonare a
criteriilor. Inutil să spunem că fiecare a plecat cu ideile aduse
de acasă. Şi cu o informaţie în plus: speCtacolul care a obţinut
•

la Gala UNITER Premiul pentru cel mai bun spectacol nu se mai
programează. De ce? Aşa.
Magdalena Boiangiu: Spre deose

bire de cinema sau literatură, teatrul
nu are - pe plan mondial - premii de
referinţă, cu care să asemănăm sau să
deosebim acţiunile juriilor şi fundaţii
lor care încummează· la noi o creaţie
teatrală sau un om de teatru. Toti cei
de la această masă au dat sau au' luat
premii ...
Dumitru Solomon: Nimeni nu le-a
refuzat...
Magdalena Boiangiu: . . . şi am avut
astfel prilejul să gândim la îndreptă
ţirea lor în general şi în fiecare caz în
parte. Sigur că premiile îi mulţumesc
pe câştigători - puţini- şi îi revoltă, îi
indig nează pe ceilalţi concu renţi,
care acuză lucrături şi influenţe mai
mult sau mai puţin oculte. E de dis
cutat în ce-măsură teatrul este un te
ritoriu al concurenţei directe. Că nu
este o dovedeşte, după părerea mea,
scurta memorie a prem iilor: S u nt
aproape sigură că nimeni de la
această masă nu-şi aminteşte Pre
m i u l U N ITER pentru spectacol de
anul trecut. Eu ştiu, pentru că m-am
docu mentat: I l uzia comică de Pierre
Cornei lle la Teatrul de Comed ie,
regizată de Alexândn.i Darie. Dar, din. colo de ideile diferite în legătură cu
valoarea, mai apar niste întrebări:
premiul pentru specta col îi include
pe toţi creatorii săi? Dacă da, atunci
de ce unii dintre ei mai apar şi la alte
categorii (regie, actorie, scenografie),

r:-3
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iar dacă nu, cum de a reuşit să fie cel
mai bun spectacol? Este corect să
ţinem seama ca unii creatori să nu fie
luaţi în discuţie, pentru că au fost
premiaţi şi anul trecut? O a treia în
trebare se referă la modul cum a fost
acordat Premiul criticii anul acesta. A
fost un premiu de g rup, dar nu s-a
dat unui grup solidar care a făcut
ceva anume, ci s-a ales un număr ma
gic - doisprezece - şi s-au pus tot
atâtea nume - meritorii - sub el. Pă
rerea mea este că o asemenea prac
tică exprimă absenţa opţiunii şi dimi
nuează însemnătatea premiului.

Criticii sunt
mai importanţi
Ludmila Patlanjoglu: Premiul criticii
este un premiu special, considerat de
noi mai important decât celelalte. E
foarte 'âvnit de creatori: când este
trecut într-un curriculum vitae îl reco
mandă pe posesor şi pe plan inter
naţional. Lui Ilie Gheorghe - actorul
de la Craiova- i-a folosit foarte mult
când a jucat în Marea Britanie. Este
foarte important ca acest premiu să
exprime un gând, să încurajeze o
tendinţă, să confirme perspectivele
·unor personalităţi. Premiul acordat
lui Puric pentru spectacolul Toujours
l'amour a fost o răscruce în cariera lui
artistică. Chiar şi pentru un regizor de

talia lui Vlad Mugur, Premiul criticii a
fost foarte important, aşa cum dânsul
a declarat şi în public.
Magdalena Boiangiu: Am înţeles, e
un premiu important. Dar, dacă e
atât de important, de ce să-I dai unei
duzini?
Ludmila Patlanjoglu: Am vrut să
marcăm o idee: încurajarea şi susţi
nerea oamenilor tineri, a celor care
nu-şi găsesc întotdeauna locul pe lis
tele oficiale. Am vrut să demonstrăm
că noi, criticii, îi preţuim pe tinerii
care fac ceva şi nu dorim să ţinem
seama de vaietele celor care nu fac
nimic. Am dat astfel şi un semnal
celor de la conducerea teatrelor, de
care unii ţin seama când fac proiecte,
când angajează colaboratori. Şi chiar
invidia stârnită de opţiunea noastră
este de fapt o emulaţie creatore...
Mihai Fotino: Nu doar premiile, ci şi
festivalurile sunt un prilej de emu
laţie. Este, în primul rând, o ocazie să
mai aflăm unii despre alţii ce am mai
făcut, ce mai jucăm ...
Ileana Stana Ionescu: Cred că glu
meşti! într-un festival nu "vezi " decât
spectacolul în care joci. ..
Mihai Foti no: Actorii din oraşul
gazdă văd totul. Dar am adus vorba
despre asta pentru că vreau să ple
dez pentru revenirea la un obicei mai
vechi: spectacolele de la ora 2, spe
cial pentru colegi. Am şti atunci dacă
premiile s-au dat corect sau nu. Cred
că sunt prea mu lte premii: uneori se
creează impresia că sunt douăspre
zece premii la u n sprezece actori.
Trebuie să ţii cont şi de gazdă, şi de
ce spectacole bune a făcut nu ştiu
cine mai demult... şi intervin distorsi
uni în criterii...
Cornel Todea: Eu fac parte din clubul
celor care consideră că premiile sunt
birievenite. Sigur că cei care suferă
sunt mai rl)Uiţi decât S�i .�are s e
,
.
bucură, dar tocmai asta le tace· preţli
ite. Cred că criticii ar trebui să-şi reia
premiile date autonom faţă de cele
ale UNITER. Ludmila Patlanjoglu, pe

care o admir şi o preţuiesc pentru fe
lul cum ştie să fie insistentă, a cam
trişat anul acesta. A spus că dă u n
premiu global pentru doisprezece
tineri fu rioşi, pentru doisprezece
magnifici. Şi pe u rmă a dat două
sprezece premii, fiecare pentru altce
va: regie, interpretare etc. Cred că
Premiul criticii trebuie să aibă gala
lui, juriul lui, nemulţumiţii lui. S-ar
putea ca premiile lor să nu se supra
pună cu cele ale U N ITER şi nu văd
nimic aberant în asta. Cred că şi
Festivalul National de Teatru ar tre
bui să aibă p remiul lui. Aşa cum e
acum s-a instalat într-o situaţie con
fortabilă, în care nu-şi asumă responsabilităţi.
Marina Constantinescu: Sunt senti
mental implicată în acordarea Premiu
lui criticii, ştiu câte ore ne lua dez
baterea şi câtă energie se consuma în
arg u mentaţie. Am fost de acord să se
premieze elementele novatoare ale
stagiunii, dar am şi eu reţineri cu
privire la număr. S-a dorit să fie şi un
actor, şi un regizor, şi băieţi, şi fete...
Cred în forţa acestei generaţii, dar
aşa cum a fost ea evidenţiată au fost
"
"du blate premiile Galei.
Alice Georgescu: De fapt, a fost
invers. Premiul criticii s-a decis
înaointe de a se da publicităţii nomi
nalizările pentru premiile UNITER.
Ludmila Patlanjoglu: Din punctul de
vedere al spectacolului Galei, a fost
u n u l d i ntre momentele cele mai
emoţionante: au urcat pe scenă doi
sprezece oameni tineri şi frumoşi.
Chiar şi sponsorul a fost încântat. Şi
duşmanii m-au sunat să-mi spună că
a fost o idee bună!
·

artiştii fiind nişte oameni foarte ocu
nici nu a figurat la secţiunea regie.
paţi, până la urmă tot trei critici vor
Mihai Fotino: Dacă tot am ajuns aici,
vreau să vă întreb dacă chiar socotiţi merge prin toată ţara.
că O scrisoare pierdută este cel m�i Cornel Todea: Oricum s-ar proceda,
bun spectacol din stagiunea trecută. tot la un dat se ajunge.
Cred că autorul, I.L.Caragiale, n-ar fi Mircea Rusu: Rămâne temerea că un
fost de acord.
·spectacol de la Cluj sau de la laşi ar ·
putea fi nedreptăţit. Pe de altă parte,
Mircea Rusu: Di ntre s pectacolele
stagiunii, au fost alese trei. Noi tre cred că ar fi mai bine ca premiile să
buia să optăm pentru unul din aceste fie date pe un an şi nu pe o stagiune,
trei. Juriul este format din cinci per pentru că vorbim în aprilie 2001 des
soane (nu am spus " personalităţi " pre spectacole cu premiera în sep
pentru că eram şi eu printre ele şi se tembrie 1999. 1n provincie, specta
cuvine să fiu modest) care votează colele nu durează mai mult de două
separat. Apoi se numără voturi le. trei luni.
Dacă scorul este de trei la doi, ultimii Sergiu Tudose: Sunt întâmplător aici
se supun majorităţii şi aşa se alcătu şi vreau să spun că nu mi se pare
ieste lista finală ...
corect faptul că juriul vede doar ceea
M agdalena Boiangiu: Nu vă recu ce teatrul propune. Poate exista un
noaşteţi în premiile date?
rol foarte bine făcut într-un spectacol
pe care teatrul nu-l consideră repre
Mircea Rusu: Nu pot spune asta,
pentru că trebuie să-ţi asumi votul zentativ.
majorităţii. Eu· am propus în Senatul Magdalena Boiangiu: Avem deci trei
U N ITER să fie un singur juriu, alcătuit faze când se creează nemultumiri:
cu un an înainte de Gală, din şapte- prima - când teatrul alege spectaco-

Nominalizările
ca destin
Magdalena Boiangiu: Dacă şi duş

manii ... Să trecem la prieteni. Vreau
să-i întreb pe cei care au făcut parte
din juriul Galei dacă au fost mulţu
miţi de propunerile făcute de juriul
pentru nominalizări.
Ştefania Cenean: Anul acesta nu s-a
creat o situaţie fericită. De exemplu,
eu am perceput nominalizarea lui
Felix Alexa la regie ca pe o încu rajare
adresată tinerei generaţii, ca pe o
încercare de a se ieşi dintr-un cerc
unde se vehiculează aceleasi nume,
dar au fost defavorizaţi as tfel cei
nom inalizaţi pentru cel mai bun
spectacol. Pe urmă, fiind un singur
premiu pentru debut, concurează la
el scenografi, actori, regizori, ceea ce
duce la o nedreptate în · comparaţie
cu celelalte premii....
.
Dumitru Solomon: 1n cazul de faţă,
cine a pierdut?
Ştefania Cenean: Tocilescu. O scri
soare pierdută a ieşit la vot, dar el

nouă-u nsprezece oameni, actori,
scenografi, regizori ...
Marina Constantinescu: Şi, neavând
încotro, şi critici ...
M i rcea Rusu: Mi s-a răspuns că
U N ITER nu are atâţia bani. Şi că,

lui, a doua - când juriul de nominali
zări produce selecţia, a treia - când
se dă premiul.
Cornel Todea: Selecţia pentru n0mi
nalizări este făcută de reprezentanţii
unei reviste de specialitate, în timp
7
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rotundă

ce juriui·Galei are o deschidere mai
largă.
Dumitru Solomon: Sunt absente în
lista de nominalizări, care nu se pot
explica prin criteriile de specialitate:
a l i psit spectacol u l realizat la Sfântu
Gheorghe de Bocsardi Laszl6, Nuntă
însângerată.
Alice Georgescu: Probabil că a avut

că sunt conştient că există neîmpli
niri şi vulgarităţi în acest spectacol...
Cornel Todea: Mie mi-a făcut o mare
plăcere acest premiu, ştiind cât de
contestată este versiunea lui Toca.
Mihai Fotino: Pe mine mă tulbură
faptul că pe scena teatrului care se
cheamă şi I.L.Caragiale acest specta
col a luat premiu ...
Alexandru Darie: Revin la nemulţu
miri. M-a deranjat faptul că Cristina
Modreanu s-a desolidarizat de votul
juriului şi, pentru că are o pagină
deschisă într-un ziar, s-a dezis public
de deciziile finale, de opţiunile majo
rităţii. Altă nemulţu m i re priveşte
nominalizările: ne-am târît până la
Piatra Neamţ ca să vedem un specta
col cu Clara Flores, unde ea nu era
pusă în nici un fel în valoare. Nu avea
de jucat nici o relaţie, nu avea text, se
mişca într-un mod făcut, ca o păpuşă,
pentru că aşa a învăţat-o omu l-regi
zor. Şi te întrebai: ce creaţie judecă m
noi aici? Dacă nu există spectacole,
creaţii care să poată fi nominalizate
pentru o anume categorie, trebuie
făcută publică această constatare.
Ceea ce ne apare ca o tendinţă, ca o
promisiune ar trebui încurajat prin
alte premii şi festivaluri. Iar Festivalul
Naţional de Teatru, care ar trebui să
devină o instituţie, să încurajeze ten
dinţe ale def:voltării artei spectacolu
lui. Oricum împărţirea pe secţiuni una "on " pentru boieri, alta " off" pen
tru garajişti - nu e corectă. Festivalul
ar trebui să transforme oraşul într-un
mare spectacol.
Florina Cercei: Ducu Darie mi-a furat
gândul şi nu se întâmplă prea des ca
un regizor să fure gândul unei
actriţe . . . Eu cred că este o mare

efect observaţia produsă după Festi
valul Naţional, când au fost prezente
trei teatre maghiare şi mi s-a reproşat
că am abdicat de la criteriul naţional.

Ce iau hoţii de la
artişti
Alexandru Darie: Eu am mai mult de

trei nemultumiri.
Eu cred că Premiile
'
criticii, în cazul că îşi redobândesc
a utonomia, ar trebui să afirme alte
directii
' decât cele ale U N ITER. Pri
mele ar putea promova noutatea,
originalitatea, modernitatea, iar cele- a
lalte - spectacolele împlinite, cu un �
g rad ridicat de omogenitate. Sunt 8
nemulţumit şi de fel u l cur:!l este
păstrat secretul dezbaterilor. In ceea
ce priveşte votul pentru O scrisoare 0
pierdută, pe care mi-I asum, cu toate .E

�
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nevoie de premii, pentru că, chiar în
timp ce lucrezi, existenţa competiţiei
este o miză în plus. Faptu l că Festi
valul Naţional nu mai dă premii a dus
la anonimatul lui. Poate că, dacă s-ar
ţine o dată la doi ani, producţia a
două stagiuni i-ar da un contur mai
precis.
Ludmila Patlanjoglu: Dacă se face o
dată la doi ani, moare.
Florina Cercei: Nu cred. Oricum are
nevoie de mai multă amploare; acum
înseamnă mai puţin decât Gala
UNITER.
Marina Constantinescu: După opi
nia mea si
. a altora, cel de anul trecut
a fost chi ar o reuşită.
Magdalena Boiangiu: A fost un festi
val cu zece spectacole bune şi foarte
bune. Şi pentru reuşita oricărui festi
val sau a oricărei instituţii care dă
premii ar trebui să ne obişnuim şi cu
ideea că, dacă într-un an o anume
categorie de premii n u poate fi
acoperită cu o realizare indiscutabilă,
acel premiu nu se acordă.
Voci: Aşa e!
Alexandru Darie: Prestigiul premiilor
ar creşte dacă ar avea şi o acoperire
corespunzătoare în bani.
Ileana Stana Ionescu: De unde atâţia
bani?
Alexandru Darie: Din economii. Se
risipesc foarte mulţi bani. Teatrele au
încă enorm de mulţi angajaţi.
Ileana Stana Ionescu: Să vă poves
tesc ceva: m-au călcat hotii
' mi-au
' si
luat tot ce aveam mai preţ ios în casă;
Premi u l U N ITER pentru Excelenţă,
cartea aceea g rea de metal, l-am
găsit aruncat pe jos . . . Vreau să spun
că mie mi-a plăcut ideea cu doi
sprezece premiaţi de către critici. Am

val u l de la Piatra Neamţ, unde s-au
evidenţiat trupe considerate la peri
feria vieţii teatrale româneşti. Teatrul
din Botoşani a impresionat juriul
printr-un spectacol omogen, realizat
cu fantezie, cu o poezie tulburătoare,
iar deliberările n-au durat nici o oră.
Trupa din Sfântu Gheorghe a avut o
propunere interesantă sub raportul
regiei, dar momentele bune alternau
cu cele plate. Dar am descoperit o
tânără actriţă extraordinară: Ioana
Gajd6.
Marinela Ţepuş: La Piatra Neamţ se
promovează, în special, riscul estetic.
Palmaresul a corespuns aşteptărilor
organizatorilor.

am fost nominalizat ani de-a rândul şi
n-am luat nici un premiu. Dar cred că
ar trebui găsită o formulă prin care
Senatul UNITER, membrii UNITER să
poată vota. E o ră spundere prea
mare pentru a fi lăsată pe seama a
cinci oameni.
Magdalena Boiangiu: A funcţionat
bine sau prost juriul pentru nomina
lizări, s-au dat premiile, a fost Gala,
s-au stins televizoarele. Ce se întâm
plă cu spectacolele premiate? Se mai
joacă? Publicul este pus în situaţia de
a confirma opţiunile specialiştilor?
Cornel Todea: O scrisoare pierdută
s-a scos, nu se mai joacă. E primu l act
de cenzură d u pă Revizorul, l ucru

Când cineva rămâne pe gânduri şi se
întreabă: oare ce a vrut să spună
omul ăsta?, teatrul şi-a atins scopul
într-o măsură mai mare decât dacă în
sală se râde mulţumit şi se aplaudă.
Nu se poate monta azi O scrisoare
pierdută la fel ca ...
Mihai Fotino: Nici nu se poate la fel!
Crezi că va mai fi cineva ca Giugaru?
Alexandru Darie: Şi dacă nu va mai fi,
înseamnă că nu vom mai pune piesa
asta niciodată?
Mihai Fotino: Nu aşa se pune pe
scena Nationalului!
Alexand r u Darie: Am văzut la Na
ţional spectacole atât de previzibile,
de îngheţate... Aici m-am bucurat de
ce fac actorii şi am regretat că unele
lucruri nu sunt duse până la capăt.
Magdalena Boiangiu: Şi ai decis că
acest spectacol merită premiul, din
colo de imperfecţiunile lui...
""
Alexandru Darie: Dintre cele nomi- �
nal izate, da. Mizantropul începea -;;;
foarte interesant şi pe parcurs se �
stingea; Saragosa mi-a plăcut, era �
frumos, dar Scrisoarea . avea curajul .E
să " muşte" dintr-o realitate sinistră.
Poate fi acuzat că este vulgar, murdar, Magdalena Boiangiu: Există, totuşi,
imperfect, dar este din realitatea pe perspectiva unor premii, dacă nu de
care o trăim. Trebuie să acceptăm că protecţie socială, atunci de protecţie
teatru l este oglinda vremurilor nu estetică: Să-i încu rajăm, să avem
"
grijă ..."
doar când îl cităm pe Shakespeare.
Cornel Todea: M-am bucurat foarte Marinela Ţepuş: Ca şi primejdia unui
mult că O scrisoare pierdută, acest anume conformism: cum să-i pre
spectacol besmetic, a luat premiu. În miem pe ăştia, dacă n-a auzit nimeni
de ei?
Saragosa am recunoscut meritele in
teligenţei teatrale, ştiinţa construc Cristina Modreanu: Am fost şi eu
ţiei. Dar Scrisoarea era inconfortabilă anul trecut în juriul de la Piatra
şi surprinzătoare.
Neamţ şi acolo misiunea este foarte
clară. Or, la U N ITER nu există un re
Alexandru Darie: Mi s-a reproşat şi
Premiul pentru regie. De ce nu i l-am gulament clar. Fiecare vine cu propri
dat lui Felix Alexa şi 1-a l uat "făcătura " ile lui criterii, pe care le aplică aşa
Ancăi Bradu? Or, Felix Alexa elabo cum crede de cuvii 'ţă.
!
rase un spectacol frumos, ca pe vre Alice Georgescu: In revista noastră
mea lui Moni Ghelerter, cu actori u rmează să a pară un pu nct de
mari, care se descurcă şi în timp ce vedere exprimat de un critic care
regizorul doarme. Eu prefer curajul observă că, în mod sistematic, sunt
Ancăi B radu, chiar dacă nu face omişi de la premiile de toate cate
gori ile provincialii, în favoarea
capodopere.
Florina Cercei: Eu şi Marinela Ţepuş
bucureştenilor.
am avut o experienţă fericită la festi- Alexandru Darie: Nu e o regulă. Şi eu

pentru care Teatrul Naţional ar trebui
felicitat. De altfel, nici aici actorii
Nationalului nu sunt de acord cu
prezenţa acestui spectacol pe scena
lor.
Florina Cercei: Tn anul Caragiale,
Teatrul Naţional îşi propune integrala
operei lui dramatice. Scrisoarea se
va juca cu o distribuţie tânără şi de
aceea ...
Cornel Todea: Dar acel spectacol nu
există încă şi este un gest de vanda
lism să nu programezi un spectacol
care are audienţă, care naşte atâtea
discuţii . . .
Marina Constantinescu: Există şi
riscul ca o distribuţie tânără să nu
dea naştere unui spectacol atât de
tânăr cum este cel al lui Tocilescu.
Florina Cercei: Spectacolul nu a fost
cenzurat, singurul lucru exact este că,
până la 1 octombrie, dată la care e
plan ificată premiera piesei Tache,
lanke şi Cadîr, nu este programat.

găsit că a fost o idee originală şi pre
mierea lor în bloc voia să spună că nu
există mari diferente de valoare între
ei. În al doilea rân d, n-am gustat ori
ginalitatea premiului pentru O scri
soare pierdută în regia lui Tocilescu.
Acest minunat regizor, inventiv şi ta
lentat, a păcătuit prin exces: Dracula,
telefoane mobile, iar acum şi Albu
lescu jucând cu piciorul ru pt, în
scaun cu rotile. Nu am ştiut cum să-i
explic toate astea unui profesor de
liceu care nu înţelesese nimic.

Se pierde
Scrisoarea pierdută?
Alexa ndru Darie: Mi se pare g rozav!

..
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Hamlet
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avanpremtera
clujeană
a aproape trei decenii de la
spectacolul cu Visul unei nopţi
de vară, la Teatrul National
din
'
Cluj, pe care atunci îl conducea în ca
litate de di rector, " meşterul " Vlad
Mugur ne-a oferit încă un vis în miez
de vară - Hamlet - în anul când
capodopera împ_lineşte patru secole
de existenţă. I ntr-un decor " de
şantier", simplu şi aspru (Hel m ut
Stu rmer), albul-cen uşiu şi griurile
pun în evidenţă expresivitatea une
ori şocantă a costumelor (Lia Man
ţoc), amestec de epocă îndepărtată şi
frustă modern itate, cu s urpri nză
toare note ironice sau parodice. Aflaţi
în sală la cel de-al treilea gong, câţiva
interpreţi ating cu delicată tandreţe
pal mele spectatorilor, ca într-o
secretă comuniune " bioenergetică ",
pregătind terapeutic ceremonialul ce
urmează să înceapă. Dar, surprinză!
Pe scenă, primele replici fac obiectul
unei " lecturi ", la care participă per
sonajele din "garda de noapte" de la
Elsinore. Această lectură, ce ne rea
d uce în memorie savoarea celebrului
text, este brusc " lovită " de teatru prin
întâlnirea cu Hamlet şi a pariţia Du
hului. Vom asista, apoi, la interfe
renţe între " citatul " shakespearian,
teatrul propriu-zis şi momentele de
exaltare, la un glissando iscusit de la
tragic la comic sau grotesc, în care

L
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însoţindu-se, când şi când, cu dis
crete şi expresive impulsuri melodice
(Adrian Pop).
Marele câştig pentru spectacol şi
trupa clujeană îl reprezintă Sorin
Leoveanu, interpretul l u i Ham let,
prin vigoarea şi veridicitatea expri
mării, precum şi printr-o pilduitoare

filonul "tradiţional " este confiscat de
felurite ambigu ităţi de com porta
ment. Nici o asemă nare, aici, cu
protestu l dezlă nţuit al " tinerilor
fu rioşi " sau cu u n iversu l m işcării
hippie de acum câteva decenii. Pe de
altă parte, nu ne aflăm în zona anor
malităţii clinice. Este o permanentă
"
" alunecare în nebunia lumii noastre
'
(cum spune regizoru l), de care ne
ciocnim la tot pasul, pe stradă şi în
autobuz, la serviciu sau acasă. O ne
bunie care ne încearcă sau ne conta
minează, aşa c u m se întâ mplă în
spectacol cu Ofelia, împinsă de hao
sul din jur spre demenţă şi sinucide
re. Este însăşi dorinţa bolnăvicioasă a
prinţu lui Ham let de a su pravieţui
răului lăuntric şi exterior, de a se -�
comporta " normal ", după chipul şi 6
fapta celorlalţi, dorinţă percepută 13
însă de acestia ca nebunie. Scene de z
o cutremu rătoare măreţie tragică, �
precum înmormântarea Ofeliei, d ue- """
lui dintre Hamlet şi Laertes, confrun- disciplină profesională. Tot cu argu
tările protagonistului cu Ofelia şi cu mentu l tinereţii se înfăţişează şi
Re_gina, sunt st.ţbordonate şi ele ma- cuceresc a plauzele publicului Luiza
riajului dintre mişcările aspre, spon- Cocora în Ofelia, Elena lva nca în
tane, aparent incontrolabile, pe de o Gertude şi Bogdăn Zsolt (distribuit
parte, şi, pe de altă parte, gestul con- alternativ cu Vlad Zamfirescu) în
ceptualizat, integrat unui veritabil Claudius, în vreme ce mai vârstnicii
ceremonia!, în care sugestia plastică lor colegi Anton Tauf (un Polonius
depăşeşte prin forţă persuasivă convingător atât în malversaţiuni, cât
acţiunea propriu-zisă, unele situaţii şi, mai ales, în u morul său deliberat
sau involu ntar), Melania U rsu (Mar
cellus, Actor Rege) şi Miriam Cuibus
(Actor Regină şi Clovn Gropar) ne
dovedesc încă o dată că la Naţional u l
. . clujean au fost şi m a i sunt profeS -sionişti care, într-un dia log bine
.... orchestrat cu " noul val ", pot readuce
teatrul la faima de odinioară.
lată primele gânduri, după avanpre
mieră, ale unor "vinovaţi" de aplau
zele ce au răsunat a proape jumătate
de ceas:
Vlad Mugur: Am estompat unele

pasaje mai puţin relevante, în avan
taj u l celor esenţia l(>, cu care nă
dăjduiesc să fi reu$11 a mă adresa

vremii noastre. Mă bucur că am putut
să merg pe " cartea " tinerilor, ca acum
40 de ani, la acel Hamlet craiovean
cu Cozorici în rolul principal. M-a pre
ocupat în special pregnanţa acestui
teatru, a caracterelor şi a mecanis
melor alunecării în nebunie. A doua
bucurie mi-a dat-o reacţia publicului.
Bogdan Zsolt: Cineva spunea, pe

bună dreptate, că este un sfâşietor
spectacol al mizeriei. Un spectacol
foarte g reu! Trecerea de la lectură la
teatrul propriu-zis seamănă cu deco
lararea unui avion. Cere îndemânare,
curaj şi rigoare. Cred că până la pre
mieră încă mai pot câştiga ceva pen- :::l
tru adevărul personajului. Altfel, ce să ·i2
zic? Pe mine m-a terminat acest spec- 6
tacol.
3
luiza Cocora: Cel mai incitant este � ....-....,..,.,..,.
..
modul cum te conduce regizorul pe �
....
acest drum, oferindu-ţi senzaţia şi
bucu ria că tu însăţi ai descoperit sul produs de iubirea pentru Hamlet
calea reuşitei. După ce ies din joc, în o fac pe Regină să cedeze, adică să
scena înmormântării, condusă prin naufragieze între beţie şi nebunie. Pe
sală de Groparui-Ciovn, fug repede în cât de dificilă e partitura, pe atât de
culise ca să mai prind ceva din ce se fascinantă este simplitatea la care
întâmplă. N iciodată n-am fost atât de doreşte regizorul să ajungem. Cred că
puternic electrizată de tensiunea ce exaltările, acele ieşiri din normalitate
se naşte în personaje, ca în acest pe care le pune în valoare specta
colul, fac parte integrantă şi ele din
uluitor final de spectacol.
viaţa noastră. Este un spectacol care
Elena lvanca: Conştiinţa crimei, vino- te subjugă nu numai emoţional, ci
văţia mai veche a unui adulter şi stre- mai ales intelectual, te provoacă!
__

n

Anton Tauf (Polon1us) SI Lwza Cocora (Ofel1a)
Sorin leoveanu: Cred că aş putea

scrie o carte după ce am lucrat cu
"
" meşterul acest spectacol! Acum, la
doar c::inci minute de când am ieşit
din scenă, ce pot zice? Mă bucur dacă
am reuşit să-i răsplătesc încrederea.
Cred, însă, că domnia sa Vlad Mugur
este cea mai mare bucurie a acestui
spectacol.
Ion Parhon

Casa d e pe lac

ntr-un decor agreabil, mângâiaţi de briza de pe lacul promite' primarul general al capitalei. Se intenţionează
Floreasca, am răspuns, la început de iunie, chemării ca această casă să fie gata în cel m u lt doi ani, urmând să
U N ITER de a fi martori la prezentarea spaţiului unde � e dată în folosinţă pe etape.
- cât de curând posibil - se va înălţa o casă de odihnă lntâlnirea de pe malul lacului a coincis cu finalul car'
destinată membrilor vârstnici a i celor şase uniuni de navalului organizat de Primăria capitalei (1-9 iunie
creaţie ale arti �tilor din România. Acesta este un vis mai 2001), conceput ca un " ma raton " în care cetăţenii a u
vechi: în cartea Am ales teatrul, marea actriţă Maria CIVUt ocazia s ă vadă artişti din toate genurile.
Filotti regreta faptul că nu exista o casă de retragere Spectacolele din Piaţa Constituţiei au dovedit, prin
amploare, că un oraş poate fi readus la viaţă prin crea
pentru artiştii în vârstă.
Terenul - un hectar cu deschidere de 50 de metri spre torii săi.
lac - a fost obtinut încă de anul trecut pentru constru După discursuri, pe scena improvizată a avut loc u n
irea Casei ArtiŞtilor Pensionari. Între timp, s-a propus ca m i ni-spectacol. Dacă luările de cuvânt a l e lui Traian
titu latura viitorului edificiu să se schimbe în Casa Băsescu şi Ion Caramitru a u botezat oficial locul, spec
Seniorilor - veşnic tineri, iar acţiunea la care am fost tacolul ad-hoc a constituit, într-un fel, botezu l l u i
invitaţi s-a desfăşurat sub denumirea Seniorii Cetăţii. la a rtistic. Sperăm s ă nu treacă m u lt până c e asemenea
întocmirea planurilor lucrează cei mai valoroşi arhitecţi manifestări vor avea şi u n acoperiş. Când proiectata
ai Primăriei, cărora li se adaugă, din partea U N ITER, Liviu clădire se va realiza, Bucureştiu l se va mai a propia
puţin de fizionomia u n u i oraş în care să fii mândru că
Ciulei şi Pau l Bortnovski.
Construcţia efectivă va începe când vor exista fonduri locuieşti.
suficiente (deocamdată, proiectul dispune de 4,3 mi
Daria D i m i u
liarde de lei), dar nu mai târziu de anul viitor, după cum
11
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Florina Cercei:
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Sunteţi o actriţă talentată, frumoa
să, inteligentă, dar, se spu ne, şi
extrem de aprigă. Această dârzenie
vă caracterizează dintotdeauna sau
aţi căpătat-o în timp, datorită profe
siei?

Cred că, într-adevăr, profesia m-a
modelat, însă socotesc că, şi dacă
n-aş fi devenit actriţă, tot o femeie
puternică aş fi fost. Mereu mi s-a spus
că sunt o lu ptătoare. Dar ce în
seamnă de fapt să fii o luptătoare? Să
fii mereu victorioasă? Nu cred. Mai
degrabă înseamnă să ai forţa de a te
ridica de câte ori eşti lovită şi de a
merge mai departe. în sensul acesta,
poate că teatrul a fost cel care m-a
modelat, ajutându-mă să cu nosc
mereu alţi oameni, alte existenţe.
Este imposibil să nu rămâi cu ceva

•

din fiecare rol interpretat, n u în
înţelesul în care eşti gol şi aştepţi să
te umpli cu ceva, ci în acela de a acu
mula noi şi noi experienţe. Şi toată
această construcţie interioară şi-a
pus amprenta pe viaţa mea întreagă.
Eu şi personajele mele ne-am "ames
tecat" într-atât încât nici nu mai pot
să mă delimitez de ele. E şi acesta un
fel de a trăi.

Cred că sunteţi un soi de aventuri
eră, în sensul că sunteţi atrasă de
necunoscut. Ştiu, de pildă, că, deşi
aveţi rădăcini în Moldova, la Piatra
Neamţ, adică exact în locul unde
mai demult (şi iată că, de o vreme
încoace, iarăşi) cei mai talentaţi
absolvenţi ai Institutului de Teatru
din Bucureşti soseau în pas vioi
pentru a-şi începe cariera, dum
neavoastră aţi preferat u n alt loc:
Timişoara.

Nu ştiu dacă pot n u m i noncon
formistă alegerea mea dintâi, care
nici n-a fost Timişoara. Cunoşteam
bine teatrul d i n provincie. Am
absolvit liceul la Botoşani şi a pu
casem să joc pe scena teatru lui de
acolo alături de Margareta Pogonat şi
de promoţia cu care ea venise. Ei for
mau într-adevăr o generaţie. Pro
motia mea, cea din 1 964, n-a avut
spi rit de echipă. Nu s-a desprins un
grup important care să p lece la
Piatra Neamţ, de exem plu. Noi
avea m a lte gânduri. Eram, cum
spuneai, aventurieri, doream să ne
luăm viaţa în mâini şi să răzbim sin
guri. La asta s-a adăugat orgoli u l
meu d e a merge într-un loc cu totul
necunoscut. Trăgeau mulţi de mine
la repartiţie, Vlad Mugur mă chema la
Cluj să joc în Visul unei nopţi de
vară, Gheorghe Leahu mă voia la
Timişoara, cei de la Botoşani nu con
cepeau să nu mă duc acolo ... Dar eu
m-am hotărît într-o clipă şi am mers
la Galaţi. Era unicul teatru care nu
tri misese nici un reprezentant la
repartiţie. La 1 august 1 964 m-am
prezentat la post. Am coborît din

tren, am întrebat din om în om unde
se află teatrul, am ajuns şi am intrat în
curte. Pe o bancă, stătea o femeie de
o frumuseţe nemaivăzută. Am între
bat-o: " Ştiţi unde e Direcţia?" Şi-a
scos ochelarii şi m-a privit cu nişte
ochi fabuloşi, albaştri, care se termi
nau undeva pe la tâmple: " Dumneata
eşti noua angajată?" " Da." " Dum
neata esti Florina Cercei? Eu sunt
'
Gina Pat richi. Îţi predau ştafeta." Ple
ca la Bucureşti. Aşa am cunoscut-o eu
pe Gina Patrichi. N-am stat la Galaţi
decât un an şi, pentru că în acest
timp nu am scăpat de insistenţele
directorului de la Timişoara, în stagi
unea următoare m-am mutat acolo.
V-a priit Banatul?

Foarte. Era şi o perioadă foarte fastă
pentru teatrul de acolo.
Fiind un oraş cu tradiţie u niversita
ră, teatrul are public tânăr...

Să ştii că publicul de atunci nu are
nici o legătură cu cel de azi.
Cu cel de d u pă 1 989, mai ales.

Adevărat. Eu am ajuns acolo în 1 965
şi am rămas până în în 1 973. Era fan
tastic. Oraşul semăna cu cele occi
dentale. Am făcut tu rnee, tin minte,
la Budapesta, or Timişoara, la vremea
aceea, nu se deosebea cu mult de
ca pita la Ungariei. Acum, imediat
d u pă ce treci g raniţa, la Năd lac,
observi că te afli în România: totul e
cenuşi u, murdar, trist. Atunci nu era
aşa. Şi nu numai pe stradă, dar cât de
cur()te erau pe atunci sălile de teatru,
cele de operă sau de concert! Era şi
un public pe care nu puteai să nu-l
respecţi, pentru care te pregăteai
îndel ung ca să-I întâmpini şi pe care
nu-l găseai la Bucureşti.
Dar şi spectatorii se pregăteau să vă
întâmpine, veneau la teatru îm
brăcaţi frumos, ca de sărbătoare ...
Şi nu numai atât, ştiau să asculte,

ştiau să aplaude. Ne respectau şi îi
respectam.

Cu ce regizori aţi l ucrat la Timi
şoara?

Acesta a fost de fapt marele meu
noroc. Al meu, al lui Ovidiu Iuliu
Moldovan, al celorlalţi actori care se
aflau acolo. Pentru că am întâlnit-o
pe Marietta Sadova, care, după ani
grei de închisoare, nu avea drept de
semnătură. Or, Gheorghe Leahu acel minunat om de teatru şi anima
tor nemaipomenit - i-a oferit acestei
mari artiste şansa de a apărea din
nou pe afiş. După cum şi Elenei
Pătrăşcanu Veakis i-a redat dreptul
de a-şi semna scenografiile. Cu
Marietta Sadova am atacat nişte
roluri mari, unele dintre ele poate că
nici nu se potriveau vârstei mele de
atunci. Nu pot spune că a fost o mare
regizoare, dar era o pedagogă de
săvârşită, aşa cum nu cred că se mai
află astăzi. Sunt lucruri care, acum, mi
se par fireşti, dar pe care ei i le
datorez în mod deosebit. Ne învăţa
să vorbim într-un anumit fel, să dăm
importanţă cuvântului. Aici vreau să
fac o mică paranteză: dacă teatrul va
renunţa la cuvânt, va renunţa la însuşi
specificul său. Cuvântul este piatra lui
de temelie, or un actor care nu ştie să
stoarcă toată seva unei replici nu este
un artist a utentic.
.

Se dădea importanţa cuvenită ros
tîrii cuvântului şi în şcoală, sau v-a
fost de folos doar întâlnirea cu
Marietta Sadova? Pentru că şi dum
neavoastră, şi Ovidiu I u l i u Mol
dovan sunteţi nişte desăvârşiţi ros
titori.

El a fost la clasa profesorului Pop
Marţian, iar eu la cea a lui Ju les
Cazaban, dar aveam profesori extra-

Şi iată că, azi, machiorii sunt pe cale
de dispariţie.

Da, şi nu mi se pare firesc. Pentru că
sunt profesii necesare, fără de care
teatrul rămâne mai sărac. Întorcân
du-mă la începuturi, pot spune că
Timişoara a fost, d i n punctu l de
vedere al abc-ului teatral, un bun
reper pentru m i ne. În pl us, ca o
culme a norocului, am lucrat, paralel
cu ceea ce făceam sub bag heta
Mariettei Sadova, cu acel ciudat
geniu pierdut al regiei româneşti,
Aureliu Manea. Alături de creaţii
majore ca Maior Barbara sau Elena
din Troia, am putut face parte din
echipa cu care Manea căuta acel
teatru a l semnelor, urmând imediat
după moda happening-urilor. Era o
piesă oarecare aceea cu care Aureliu
Manea îşi începuse cariera timi
şoreană: Cele patru anotimpuri de
Wesker, ceva despre un cuplu care
nu reuşea să mai comunice şi care, ca
să-şi mai treacă timpul, mai gătea,
mai se plictisea. N-am fi avut nici un
sort de izbândă dacă n-ar fi intervenit
fantezia nemărginită a lui Manea. El
tocmai avusese un succes răsunător
la Sibiu cu spectacolul de di plomă Rosmersholm de Ibsen, dacă nu mă
înşel. Însă, oricât de fanteziste erau
creaţiile l ui, Manea nu renunţa nicio
dată la cuvânt, el întorcea textul pe
toate feţele, îl descompunea ca să-i
cadă bine, dar nu-l ignora. Renunţa,
în schimb, aproape de tot la decor.
Folosea doar elemente - un sfeşnic
putea da iluzia că te afli într-un palat,
o mantie răpciugoasă putea deveni
cea mai scu m pă blană de nu rcă.
Totul era folosit cu o ştiinţă a detaliu
lui pe care nu o mai întrevăd la tinerii

să mă manierizez, cum să înţepenesc.
Şi de fapt, de atunci, toată viaţa mi
s-a petrecut într-o continuă transfor
mare. Mulţi prieteni mă acuză că joc
teatru şi-n viaţă. Nu cred că e aşa .
Dimpotrivă. Pe scenă încerc să fiu
firească, precum în viaţă. Şi niciodată
nu m-am gândit că ştiu destul despre
teatru. Mereu mai găsesc ceva de
învăţat. De altfel, şi Marietta Sadova
îmi spunea mereu: "Ţine minte un
singur lucru, cincizeci la sută din ceea
ce eşti şi cum te transformi acum, la
prima tinereţe, vei purta cu tine toată
viaţa pe scenă. Trebuie să ai g rijă de
acest dat al tău ca de o plantă. Că
dacă te îmburg hezeşti prea m u lt,
dacă te sărăceşti, dacă te laşi prea
mult purtată de dragoste -- pierzi ca
actrită. Trebuie să renunti la multe
tot t'impul, dacă vrei să faci această
profesie" . Şi pot spune acum, după
36 de ani de carieră, că aşa este.
Câtă vreme v-a fost bine la Timi
şoara, v-aţi gândit vreodată să ple
caţi spre Capitală?

ordinari de vorbire scenică. De altfel,
actoria, vorbi rea, machiaj u l , miş
carea scen ică fig u ra u pe acelaşi
plan.

regizori. Era un amestec de şcoală
clasică şi expresionistă. A fost mo
mentul în care Manea m-a asigurat
că de aici încolo nu voi mai avea cum

Nu. Sigur că Bucureşti ul reprezenta,
ca pentru orice tânăr, un miracol, dar
nu erau decât tresăriri. Şi poate că,
dacă n-aş fi suferit o gravă întâm
plare în plan personal - mi-am pier
dut soţul -, aş fi rămas pentru tot
deauna la Timişoara. Gândeşte-te
numai, pe vremea aceea montau pe
scena timişoreană Penciulescu, Sa
dova, Esrig, Manea. Eu sunt dintre
actorii care cred în puterea regizoru
lui. Iar Leahu, marele di rector de
atunci, ştia şi el asta. Jucam câte opt,
unsprezece premiere într-o stagiune,
iar două-trei titluri tineau
doi-trei ani
,
afişul.
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Trecerea de la Timişoara la Bucu
reşti a fost lină?

Venind la Bucureşti, eram conştientă
că o iau de la capăt, însă nici nu
mi-am închipuit că şapte ani de acto
rie şi vreo patruzeci de roluri princi
pale nu înseamnă chiar nimic. Dar
aici aleile erau deja cucerite, jocurile,
făcute. �i, de fapt, lucrul cel mai g reu
care mi se întâmpla venind la Bu
c u reşti era acela că jucam numai
comedie. N u că mi-ar fi displăcut, dar
prea am avut parte, până prin '8 1 ,
numai de roluri comice. �i, pe urmă,
mă bântuia o vorbă aru ncată de
Penciulescu: " Să ai mare g rijă, să nu
joci doar comedie. Tu te afl i pe
cea la ltă pantă " . Or, eu eram ba
Wanda în Gaiţele, ba Frosa în Idolu l
şi I o n Anapoda, ba Dacia în Titanic
vals, ba Zoe din Scrisoarea pier
dută . . . �i, în plus, avea TNB-u l pe
atunci un talent de a prelungi viaţa
spectacolelor de comedie . . . Zece ani
am jucat în Gaiţele şi în Idolul şi Ion
Anapoda.

Şi cum aţi ieşit din acest impas?

Sunt lucruri care li se întâmplă numai
unora. �i mie mi s-au întâmplat. E ca
un miracol pe care, din păcate, nu
orice actor talentat îl trăieşte. A venit
peste mi ne, peste noi, ca o minune:
Vassa Jeleznova. Am început lectu
.rile la sfârşitul anului 1 988, în noiem
brie. Era mare lucru să repeţi alături
de George Constantin. Dar prima lec-

��

tură a fost complet derutantă pentru
mine. Mi se părea ba că sunt prea
tânără pentru personaj, ba că nu mi
se potriveşte. Mai mu lt, bi nevoitorii
îmi spuneau: " Cum o să faci asta? Tu
eşti actriţă de comedie".
Vi se pusese eticheta?

Da. Mă si consolasem cu ideea că voi
'
juca toate frumoasele, toate frivolele,
toate capricioasele din dramaturgie.
Dar miracolul a fost pentru toţi când
ne-am apucat să facem cu adevărat
acest spectacol. Nu pot povesti ce ni
se întâmpla; era ceva atât de intim,
atât de neaşteptat . . . A fost un an în
care nu am avut de-a face n u mai cu
rolurile, ci am a pucat şi să ne cu
noaştem pe noi înşine, deveniserăm
o familie. Repetam prin cabine, prin
foaiere, pe unde se nimerea. Apoi,
dintr-o dată, a izbucnit spectacolul.
Cred că măcar în acea clipă Dumnezeu ne-a fost alături.
·

Deşi v-a mers ·vestea că sunteţi o
femeie aprigă, am remarcat la Pia
tra Neamţ, unde am fost împreună
în juriu, că-i iubiţi mult pe tineri şi
chiar şi pe tinerele actriţe . . .

N u stiu
d e unde m i s-a dus vestea
,
c-aş fi aprigă, poate că sunt niţel cam
rea de gură, dar nu sunt răutăcioasă.
Su nt, e drept, mereu pusă pe îndrep
tat lucrurile, dar asta nu înseamnă că
am raporturi proaste cu colegii. �i, în
plus, nu sunt o egoistă. Sunt gata să

primesc şi să dau sfaturi. Dar nu pot
trăi indiferentă la ceea ce se întâmplă
în jur.
E şi motivul pentru care, în vremea
din urmă, v-aţi implicat în condu
cerea teatrului? Cu riscul de a vă
împărţi timpul de repetiţii cu �el
dedicat treburilor administrative?

Nu cred că e nevoie să-mi împart tim
pul. Dar ştii de ce m-am implicat în
povestea asta? Prea merg lucrurile
într-un soi de devă lmăşie. �i nu c-aş
crede că le pot eu îndrepta, dar cel
puţin să pun umărul. Apoi, încă mai
cred că TNB trebuie să aibă un loc al
său bine determinat, să fie un model
pentru celelalte teatre. Să aibă pro
pria l u i li nie, un repertoriu solid,
actori, regizori, scenografi de linia
întâi.
Sunteţi atât de frumoasă, atât de
sociabilă . . . Relele să vă fi ocolit?

Profesia m-a vindecat de ele. Simplul
fapt că pot citi o piesă, chiar fără s-o
joc, mă umple de putere. Un perso
naj care a suferit mai mult decât mine
şi care-şi depăşeşte condiţia devine
pentru mine un model de urmat, un
su port moral nebănuit.
Aţi simţit vreodată că vă trădează
profesia?

Nu. Eu mă pot trăda; profesia, nicio
dată.
M a rinela Ţepuş

Afise le
1

iind
rea autorilor unei cărti
studiu dedicate teatrului, un personaj sus-pus ne�a
sugerat fie să redactăm lucrarea " pe gratis", fie să
mai lăsăm din preţ. La salariile noastre de 2 500 000 sau la
pensiile de 1 500 000, suma pretinsă nu însemna decât
un salariu înmulţit cu vreo cincisprezece luni, din cei
zece-douăzeci de ani cât necesită o muncă serioasă în
biblioteci şi arhive. Se dovedeşte, astfel, iar şi iar, că
munca cu (cacofonie voită) cartea nu numai că nu �
rentabilă, dar nu are nici . . . preţ.
ln România anului 200 1 , preţ are participarea, activă sau
pasivă, a cui s-a nimerit să fie consilier. Acesta ia pe lună
un salariu bunicei de 4 000 000, başca tot pe-atâta pentru
că face parte din Consiliul de administraţie al nu ştiu
cărei. . . regii. Preţ mai are şi mult-mediatizata sărbătoare a
unui "ţigan de bani gata", care, la tăierea moţu lui
micuţului Elvis (că doar nu voiaţi să-I boteze Ion!), a dăruit
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naşilor două kilograme de aur. Las' că ştirea a furat din
timpul afectat sărbătoririi lui Ion Besoiu, care, la 70 de ani,
are în spate cincizeci de ani de teatru şi film . . .
Dar, dacă tot veneam abătută de la . . . negocieri, îmi zic: hai
să trec prin parc, că e frumos şi cald. Şi iată, pe un panou
încărcat cu afişe de anţărţ, zdrenţuite, zăresc rezumatul
gândurilor mele: dintr-un colţ de afiş rupt mă priveşte rân
jind un ochi şi o jumătate de nas din chipul domnului
Cerveni, de pe când ne îndemna să-I alegem preşedinte;
din celălalt colţ, partea de sus a capului domnului Me
leşcanu, cu freza fără cusur; peste ei, intr-o rtmă, afişul noii
premiere teatrale cu Medeea; peste toate, triumfal, un afiş
proaspăt, în cinci culori: "Adrian Copilul-minune, curând în
oraşul dumneavoastră". Al nostru, adică.
Mă duc, mai bine, la bibliotecă.
Ellsa beta Pop

Noul vechi
si vechiul nou
�

- Traditie si inovatie �

�

�

Sta ţ i în c u re n t,
d a r n u m a i d a că e e stet i c !
ag seama de la o vreme că în În orice caz, în teatrul nostru cel
articolele despre teatru se ros puţin, spectacolul modernist nu este
tesc vorbe grele: post-moder contrapus celui postmodern, iar cel
nism, alternativă, avangardă, experi " academic " convieţuieşte paşnic,
ment, inovatie. Unii dintre cei care le uneori în opera aceluiaşi regizor, cu
folosesc, mai ales în presa cotidiană, cel avangardist.
se spune chiar într-o spumoasă masă Să luăm câteva spectacole din ultimii
pătrată din "Scena " nr. 3/200 1 , nu ani spre exemplificare. Iluzia comică
prea au calificare. Iar inteligenţa lor a lui Alexandru Darie este un specta
ia, vorba unui titlu de piesă, "forma col cu procedee postmoderne pe un
mesei ".
Confuzia cea mai frecventă este cea
dintre modernitate în sens de " nou
tate, lucru aflat la modă ", şi moder
nism, tendinţă estetică a (începutu
lui) secolului XX. Se mai confundă
post-modernism u l cu ava ngardis
mul/experimentalismul. Asta, în scris.
Pe scenă, asemenea concepte nu
prea sunt operante în sine. A urmări
cu tot dinadinsul o anumită doctrină
estetică e posibil, dar aceasta nu
duce neapărat la un lucru valoros,
nici măcar coerent. Desigur, în afară
de " ideologie estetică ", un spectacol
are nevoie de mijloace adecvate
transpunerii şi comunicării ei. Sim
plul apel la procedee postmoderne
sau la experimente (în sensul de lu
cruri nemaifăcute anterior) nu repre
zintă garanţia succesului.
Cine decide " tendi nta .estetică " a
spectacolului? În prin c ipal, regizorul,
care este "şeful de orchestră" al reali- ""
B
zatorilor. Unele iniţiative scenogra- �
fice/muzicale/actoriceşti pot fi con- �
trazicătoare, dar influenţa lor e totuşi ·;;;
limitată. De aceea, " marca" moder- �
nistă sau postmodernistă o dă regi- 2
..2
zorul.

B

text clasic. Efectul survine din ra
portarea/contrapunerea i ron ică a
mijloacelor de spectacol la forma şi
substanta textului. A unora dintre
ele, pent ru că jocul actorilor rămâne
realist-psihologic. Ceea ce nu-i deloc
un lucru rău, ba dimpotrivă.
Roberto Zucco realizat de Alexander
Hausvater este un spectacol, în mare,
avangardist, cu unele elemente post-
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moderne. Aici domină şocul sonor/
vizual care conduce publicul la un fel
de catharsis sui-generis. Demersul re
gizoral este lipsit de distanţare, mon
tarea este, altfel zis, " pe bune". Doar
că procedeele sunt non-realiste şi
chiar anti-realiste într-un mod specific
avangardist, anti-academic, epatant
pentru minţile comode.
In schimb, Regina mamă ori, la alte
proporţii şi dimensiuni "fizice", Ca-
davru! viu montate de Gelu Colceag
sunt nişte spectacole academice. Ele
ţin să im presioneze publicul prin
mijloacele verificate ale teatru l u i
convenţional. C u toată identitatea d e
abordare, distanţa d intre aceste
două creaţii ale aceluiaşi regizor este,
valoric vorbind, semnificativă. De ce?
Pentru că în interiorul aceleiaşi para
d ig me ( " strategii " ) intervin soluţii
punctuale ("tactici ") cu eficacitate es
tetică diferită, iar diferenţa rezu ltată
este aceea di ntre un peisaj pictat de
un profesionist şi o carpetă înfă
ţişând acelaşi peisaj.
Alt caz interesant este cel al specta
colelor Cătălinei Buzoianu. levantul
este o creaţie regizorală modernistă,
care are în spate un text postmodern
foarte important şi foarte tipic. Tncă
rămân uimit că teoreticianul postmo
dernismului românesc, Mircea Cărtă
rescu, a acceptat această abordare
care, indiferent de valoarea ei specta
colog ică, trădează idea l u l său. Tn
levantul, postmodernismul textului
este demontat pu nct cu pu nct şi
adus " cu picioarele pe pământul "
modernismului, asemeni balon ului
cu care Zoe, muza revolutiei levan
tine, nu se înalţă, ci glisează' pe planul
înclinat al scenei de la Grădina
Icoanei.
Exact pe dos stau l u crurile cu
Odiseea 2001 . Acolo textul de bază e
preponderent clasic (Homer, Virgiliu,
Hesiod) sau (pre)renascentist (Dante).
Transpu nerea l u i este însă de un
postmodernism de reţetar: distanţa
re, parodie, (auto)ironie, falsă citare,
luare în răspăr a te�tului prin inter
venţii în el. Până şi scenografia clasic
ilustrativă din levantul devine de
clarat postmodernă în Odiseea 200 1 ,
cu l m i nând cu kitsch-ui asumat al
ecra n u l u i pe care, la sfârşit, se
proiectează (nu-mi dau seama totuşi
dacă parod ic sau doar stâ ngaci)
numele protagoniştilor. Adică "am
fost la film", avem şi generic. Super!
Situarea de mai sus a textului/specta
colului în interiorul paradigmelor nu
are însă nimic de a face cu valoarea
lor. levantul e agreabil şi se poate
face observatia că, eventual, unele
aluzii ale te�tului rămân ininteligi-
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bile, fiind doar enunţate, nu şi expli
cate. Odiseea 2001 păcătuieşte toc
mai prin expl icitare enervantă şi
ironii (postmoderne!) dar ieftine.
Explicaţia lui Zeus: "Asta a fost în
g reaca veche", după fiecare tiradă în
greceşte, e de un umor foarte săr
man. Iar scena U lise-Nausicaa în tra
vesti vine hotărît dinspre "Vacanţa
mare". După ce se mai şi dă spectato
rilor grei de cap justificarea: în trage
d ia antică femeile erau jucate de
actori-bărbaţi. Tn treacăt fie spus,
ponderea cu totul diferită a anti
chităţii greceşti, a miturilor biblice şi
chiar orientale (episodicul Sindbad
Marinarul) ce vrea să spună? Că Gre
cia are preeminenţă culturală asupra
civilizaţiilor Vechiului Testament şi
chiar striveşte cultura arabă? Neclar!
Vedem, aşadar, că nu situarea în inte
riorul unui model estetic sau la limita
comună mai multora ne dă valoarea
spectacolului. Tnsă eventuala incon
secvenţă în cadrul acel uiaşi proiect
poate deruta. E şi cazul Odiseei 2001
care creşte la final, când ironiile pau
pere sunt lăsate deoparte şi textul
Divinei Comedii se aude pur şi fru
mos ilustrat.
Alte exem ple demne de d iscutat
s u nt spectacolele lui Mihai Mă
niuţiu. Sunt ele oare postmoderne?
Un indiciu despre estetica a utoru lui
ni-l pot da scrierile lui în proză. Greu
de găsit ceva mai conformist, mai în
afara timpului nostru, mai departe
de căutările estetice ale literaturii de
azi! Privindu-i s pectacolele d i n per
spectiva aceasta, ele se dezvăl u ie ca
nişte colecţii de " efecte speciale ", de
"gadget"-uri. Se ştie că teoreticienii
domen i u l u i (Abraham Moles, de
pildă) au arătat că toate " gadget"
u rile sunt obiecte din zona kitsch
ului şi sunt purtătoare şi propaga
toare de kitsch. Avangarda ma riază
însă kitsch-ul cu arta în mod ironic.
Astfel, un pisoar n umit "fâ ntână " şi
pus într-o expoziţie a devenit un
obiect artistic ready-made citat de
enciclopedii. Aşadar, Măniuţiu este
un intratabil avangardist mergând
pe (căzând de pe) sârmă între artă şi
kitsch.

Devine clar că, în teatrul nostru de
acum, coexistă în chip complemen
tar tendinte estetice manifeste sau
impl icite ori chiar inconştiente, care
se suprapun în opera acel uiaşi crea
tor. Mi se pare evident că a utorii ro
mâni de spectacole nu au programe
estetice explicite şi nici con
secvente. Atât repertoriul, cât şi
abordarea lui se realizeză conjunc
tural şi aleatoriu. Ceea ce, ţin să su
bliniez, nu este o judecată de va-

!oare (negativă), ci strict o distincţie
tipa logică.
Dimpotrivă, critica teatrală este cea
care, prin unii reprezentanţi, con
fundă ori suprapune distincţia tipa
logică judecăţii de valoare. Ceea ce
nu e realist/modernist/experimenta
list/corect politic etc. după gărgăunii
fiecăruia, e automat lipsit de valoare.
Tn raportul cu publicul, urmarea unui
"
"curent sau a altuia nu se poate face
fără a se ţine seama de nivel ul mediu
de informaţie. Spectacolul lui Alexan
dru Tocilescu cu O scrisoare pier
dută este unul postmodern. Rapor
tarea ironică la memoria cu lturală
presupune complicitatea spectatoru
lui comprehesiv. Transformarea anu
lui 1 864, prescurtat '64, în combina
ţia de zaruri şase-patru nu face
"
" poartă-n casă decât cu un specta
tor cunoscător al textului. Cu obser
vaţia că, aşa cum bine spune Farfu
ridi, " orice popor are un '64 al său ",
adică, aici, un set de "citate" inteligi
bile pentru el, mai greu sau deloc
pentru altele. Astfel, un spectator
străin nu a înţeles nimic din specta
col ul citat, cu excepţia finalului (Dra
cula şi "scena balconului " din "vode
vilul " de succes mondiai " Revoluţia la
TV").
Acelasi Tocilescu însă e indiscutabil
avan g ardist într-un spectacol încă şi
mai valoros, d u pă opinia mea:
Poate, Eleonora, u nde, în sfâ rşit,
textul şi modul de expunere a textu
l u i prezintă afi nitate şi coerenţă,
potenţâ ndu-se reciproc. N u-i im
posibil, însă, ca trata rea regizorală în
contra-curent a materiei textuale să
dea la rândul ei valoare. Exemplific
d i n nou cu I l uzia comică şi cu
Magister Machiavell i al l u i Haus
vater.
Singurele care, în mod cert, nu pot da
rezultate sunt jumătăţile de măsură,
inconsecvenţele de program, ca şi
cele programatice. Deşi pare un
calambur, d istinctia e importantă.
Tncălecând pe-o şa, vă rog să remar
caţi că am populat povestea numai
cu zmei şi balauri de nivel omologat:
ISO 900 1 .
Grave probleme, asu pra cărora nu
am loc să mă extind acum, intervin
însă la adecvarea tuturor .membrilor
echipei unui spectacol, mai ales a
tuturor actorilor, la curentul domi
nant pe care " cârmaciul " regizor îşi
plasează corabia când porneşte în
Odiseea lui, prea des solitară, prin
arhipelagul plin de capcane al
esteticii. Bravos metaforă, halal să-ţi
fie!
Horia Gârbea

Contem poranei tatea c la sică
eatrul este un fenomen de con
temporaneitate, de com uni
care directă, de relaţie directă
cu omul de azi. El trebuie să fie o
formă de limbaj modern în care să fie
traduşi toţi timpii istorici şi toate
formele de exprimare, astfel încât să
corespundă prezentului . . . . Omul din
sală este cel de astăzi. De exemplu,
spectacolul meu M . . Butterfly.
Actorii pot purta chimonouri, dar ceea
ce se întâmplă în spatele costumelor
este al zilei de astăzi. Căci şi actorii
sunt cei de astăzi, şi electricienii, şi
tehnicienii de scenă. Trebuie să avem
cu toţii acelaşi puls. Cred, în acelaşi
timp, că un lucru bun devine automat
clasic; oricât de modern ar fi, dacă
spectacolul ajunge să fie împlinit, prin
aceasta el devine clasic. Ajunge la o
performanţă şi la o rotunjime care îl
"
"aruncă imediat în clasicitate.

T
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Ada L u p u

P u ţ i n de-a i ci , p u ţ in de-a colo ş i rest u l
•

red că un spectacol autentic incitant un spectacol eclectic, cu vagi
nu se poate naşte decât dintr prel uări din kitsch-ul înconju rător,
o autentică stare de libertate repetitiv, fragmentar (urmând tehni
interioară a creatorilor săi. De aceea ca videoclipului, tehnică ce influen
nu cred în validitatea unor norme ţează deja modul de a trăi al unei
exterioare care ar putea guverna acest . întregi generaţii). Cred că ar fi timpul
proces. E-adevărat, există enorm de să putem aprecia la justa valoare ele
mult adevăr şi experienţă preţioasă în ganţa unui spectacol minimal ist, care
spusele dascălilor mei. La fel de eludează cu bună-ştiinţă marile te
adevărat este că au apus anii '50, se me, marile principii etice şi vastele
colul trecut. Nu pot să mă arunc cu orizonturi de (de-acum . . . ) cultură
pasiune în nici o formă estetică con personală ale artistului. Atîta timp cît
sacrată (gen " . . . ism "), totuşi, fiecare societatea evoluează în fiecare minut
tendinţă în viaţa, în arta contempo în varii direcţii (ştergerea graniţelor
rană mă atinge într-un fel sau altul.
geografice şi culturale, renunţarea la
Cred în forţa cutiei italiene, a iluziei clasamentu l social după tabuuri de
reprezentării realiste, dar fără acel comportament, religie; înlocuirea
întreg bagaj de reziduuri încă folosit. progresivă a paginii clasice cu
Mai presus de asta cred că trăim e-book etc), coexistenţa mai multor
într-o societate u rbană ale cărei
trăsături esenţiale sunt tehnica brico
lajului şi schimbul intercultural, pro
cese care au dus la o cultură a diver�
sităţii, a echilibrului între estetici con
sacrate/marginale (chiar la anularea
acestui tip de clasificare, discrimina
toare - cred eu). Nu cred că e posibil
să ne mai închidem în perimetrul
artei măreţe, cu mesaje importante
pentru omenire, devenite clişee într-o
eră postideologică. Această izolare
permite ascensiu nea cu lturii de
gang, din păcate m u lt mai vie (chiar
dacă pe termen scurt), mai adapta
bilă. Deşi experienţele occidentale
de acest fel alcătuiesc deja o ju
mătate de secol (din nou, trecut)
postmodern, cred că ar putea deveni

C

pu ncte de vedere (sau absenţa evi
dentă a vreunuia) într-un spectacol
ar putea interesa cel puţin tot atât de
mult cât (ce să fac, mă repet) sem
nele secolului 20.
Deşi cred că toate acestea ar fi posibile
cu o acută conştiinţă profesională,
urmată firesc de un devotament total
faţă de publicul de-acum, cu care s-ar
putea crea cel mai viu dialog, starea
materială insuportabil de precară a
creatorului de teatru (actor, regizor,
dramaturg, cronicar, secretar literar,
tehnician de scenă etc.) creează sufi
cienţă şi acea izolare în valorile trecu
tului glorios, dar mumificat.
Totuşi, afară e soare şi diverşi oameni
grăbiţi.
Dan Vasile
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Ceremonial
multimedia
Manifestările artistice teatrale, cinematografice, radio o noutate i m p o rta ntă în context.
Ceremoniile mediatice, între care se
fonice şi televizuale sunt caracterizate îndeobşte prin înscrie si acest eveniment multimedi
ritmuri bine reglate, prin periodicităţi domoale, agre a!, au ro lul de a transforma un public
într-o comunitate, punând în scenă
ate de public. Teatrele de repertoriu alternează ofer
valori împărtăşite, capabile, ele, să
tele, cu frecvenţe adaptate în funcţie de audienţă, cele confere sens existenţial şi identitate
comerciale, ca şi cinematografele, exploatează un titlu colectivă. Mariajele, învestiturile şi
înmormântările regiile, ca şi marile
pentru o durată determinată, radioul şi televiziunea meciuri de fotbal întăresc sentimen
oferă în zile si la ore fixe seriale, talk-show-uri, concur
suri etc.; în toate cazurile, deasupra capriciilor crea

tivităţii, domneşte, atotputernică, grila . Cu toate aces
tea, asistăm astăzi, din ce în ce mai des, la manifestări
care sparg regularităţile, dezorganizează planificările,
sfidează orice grilă pentru programe, constituindu-se
ca evenimente-unicat.

urneele trupelor celebre oferă
spectacole "extra-ordinare", în
sensul litera l al cuvântului.
Transmisia în direct a ceremoniilor
sociale, politice ?i sportive întrerupe
curgerea temporală uniformă, restau
rând demnitatea " momentului " de
nerepetat. Familiile regale, câte au
mai rămas, sunt principalele furni
zoare de evenimente televizuale. Casa
de Windsor deţine recordul prin mari
ajul, apoi încoronarea, Elisabetei a 11-a
?i căsătoria, a poi înmormântarea
prinţesei Diana, urmată la qistanţă de
casele regale spaniolă ?i belgiană
(două căsătorii si o înmormântare).
Nordicii, mai di screţi din fire, par a
considera că mediatizarea lui Hamlet
le ajunge. Papa ocupă rampa de două
ori pe an, dând binecuvântarea urbi
(în persoană) et orbi (la televizor).
Jocurile Olimpice ?i expoziţiile univer
sale se deschid cu ceremonii multi
mediatice, în care tehnologia înaltă
pă?eşte la braţ cu estetica joasă.
Românii, popor cu spectacol u l în
sânge, după ce au spart piaţa medi
ilor cu spectacolul însângerat al Marii
Revolutii din Decembrie, s-au dedat
la cere'monii fastuoase, realizate cu
forţe locale sau de import. Scu rtă
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vreme după apoteoza lui Hagi, ma
lurile Dâm boviţei, înneg rite de ama
tori, au fost martore la mega-specta
colul Odiseea 2001 , regizat de Emir
Kusturica. Tema-pretext era pacea şi
prietenia dintre popoarele bazinului
mediteranean, enuntată solemn de
buzele su pradimen s ionate ale l u i
Marcel l u re?, proiectate p e faţada
noului sediu al Bibliotecii Naţionale,
în alternanţă cu imagini ale agresiu
nii din cele mai vechi timpu ri până
azi. Virtualul a fost d u blat de o
bărcută
' machiată butaforic, care a
plutit lent pe canalul Dâmboviţei re
novate, încercând să ne dea iluzia
unei întâlniri de gradul trei cu Ulise şi
echipa sa. Au urmat jocuri de artificii,
lasere proiectând pe perdele de fum
imagini tridimensionale cu plonjori şi
dansatori graţioşi, totul sfârşind într-o
veselie, pe muzica băieţilor de viaţă
din formaţia " No Smoking " . Soliste
temperamentale, cu Anna Vissi în
frunte, a u întreţinut antrenul şi
lumea a plecat amestecată ?i fericită
ca în D'ale carnavalului. Tehnic vor
bind, spectacolul a fost mai slab
decât Gala Hagi, iar estetic, mai bine
nu vorbim. Merită comentată însă
dimensiu nea lui socială, care aduce

tul apartenenţei naţionale, defi lările
olim pice integrează popoarele în
spiritul unui proiect universal. Odi
seea 2001 propune explicit o identi
tate balcanică, definită prin joie de
vivre, non?alanţă ?i trăire a clipei. Me
sajul implicit, redat prin proiecţiile
insistente ale numelui sponsorului
principal, Romtelecom, dezvă l u ie
însă vocaţia publ icitară a mani
festă rii. Se reaminte?te publicului,
iarăşi ?i iară?i, faptul că distracţia îi
este oferită în n u mele unei firme care
înţelege să-şi asume o imagine în
acela?i timp seducătoare ?i autori
tară. Proiectul le propune spectato
rilor o identitate care nu este nici
naţională, nici cu lturală, ci corpora
tivă. S u bl i m inal, participanţii îşi
acceptă desti nul, acela de a fi depen
denţi de Romtelecom. Situaţia privi
legiată a respectivei firme care, prin
manevre aflate astăzi în vizoru l Justi
ţiei, qeţine cvasi-monopolul comuni
catiilor în România, hu are de ce să-i
sdmu leze goana d u pă cli.enţi. De
aceea, demersul publicitar 'al eveni
mentului, departe de a fi un a pel de
captare către posibili abonaţi, este o
afirmaţie de putere asu pra bene
(sic!)ficiarilor ei. Compania greacă de
mică anverg u ră, care a reu ?it să
impună cel mai mare preţ din Europa
pentru impulsul telefonic, îşi savu
rează succesul, celebrând, printr-un
spectacol mediatic, faptul că întregul
public îi aparţine. Grecii au civilizat
Balcanii, spune show-ul, deci e drep
tul urmaşilor lor să tragă foloasele.
De aceea mă tem de g reci, chiar de
mi-ar face daruri.
Adrian M i h a lache

•

Creatorul de iritări
opil teribil " al teatrului aus
triac (deşi, pri ntr-o indicaţie
"
expresă din testament, in
terzice publicarea sau montarea pos
tumă a textelor sale în Austria),
Thomas Bernhard a fost un personaj
fascinant şi iritant în egală măsură.
Fascinant, cu siguranţă, pentru pu
blic, căci, cu toate că a trăit relativ
puţin - s-a născut în 1 93 1 şi a murit la
două zile după ce împlinise 58 de ani
-, a avut o viaţă neobişnuit de bogată
în detalii ,.picante" : a fost fiu nelegi
tim, s-a îmbolnăvit de tânăr de tuber
culoză, a convieţuit cu o femeie mult
mai îh vârstă decât el, a abandonat
biserica (catolică) etc., etc.; fascinant,
poate, şi pentru oamenii de specta
col, pe care nu doar i-a respectat şi
înţeles (prietenia cu regizorul Claus
Peymann a născut adevărate eveni
mente culturale în teatrul de limbă
germană), dar cărora le-a şi dedicat
piese întregi (e vorba nu numai
despre Mi netti şi Creatorul de
teatru, jucate şi în România şi inspi
rate de personalitatea marelu i actor
Bernhard Minetti, ci şi despre Ritter,
Dene, Voss, intitulată cu numele a
trei i m portanţi actori germani).
I ritant însă, cu sig uranţă, pentru
autorităţi, obligate la neîntreru ptă
vigilenţă din cauza repetatelor ire
verenţe ale lui Bernhard atât faţă de
felurite ,.instituţii ", cât şi faţă de spiri
tul filistin al concetăţenilor săi; iritant,
poate, chiar şi pentru prieteni,
,.încondeiaţi " uneori în câte un ro
man sau în câte-o piesă. Un personaj,
oricum am lua-o, incomod.
Aşa apare şi în Creatorul de teatru
(formu lă nu foarte fericită, întrucât
cam pompoasă, pentru Der Theater
macher, titl u, ce-i drept, g reu de
tradus, nici variantă literală Făcătorul
de teatru nesunând mai bine): un
personaj incomod care, într-o piesă
despre teatru şi actori, găseşte loc
să-şi ia peste picior conaţionalii pe
tema simpatiei lor perene pentru un
alt compatriot - Hitler. (Şi, în 1 984,
când scria piesa, Bernhard nu avea
de unde bănui rezultatul alegerilor
generale de peste 1 5 ani. . . ) Nu cu
mult mai agreabil se arată, de altfel,
nici ero u l piesei, celebru l actor
Bruscon, de origine italiană - trimi
terea la model, Minetti, este foarte
evidentă -, origine pe care o invocă
pentru a-şi explica atât excelenţa
profesională, cât şi izbucnirile tem-
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CREATORUL DE TEATRU de Thomas Bernhard. Traducerea: Alexandra
Zoicaş • TEATRU L ACT • Data reprezentaţiei: 3 i ulie 2001 • Reg ia:
Alexandru Dabija • Scenog rafi a : I rina Solomon • Distribuţia: Marcel
l u reş ( B r u scon), Valeria Seciu ( Doa m na B r u scon), Consta ntin
Drăgănescu (Ha n g i u l) , Afrodita Androne (Sarah), Vita lie Bantaş
(Feruccio).

peramentale. Fiindcă Bruscon, ieşit
din ,.sistemul teatrului de stat", pe
care îl dispreţuieşte, şi ajuns con
ducător al unei mici trupe alcătuite
din soţia, fiul şi fiica sa, este obligat
să-şi câştige pâinea şi să-şi păstreze
faima jucând prin tot felul de orăşele
şi cătune uitate de Dumnezeu - ce
umilinţă pentru un mare actor, cel
mai mare! Dar şi ce onoare pentru
locuitorii din localitatea . . . asta, cum
îi zice? . . . mereu îi u ită numele . . . Aici,
la masa - acceptabilă, până la u rmă,
ba nu, chiar excelentă! - modestu lui
han în ca re urmează să şi .joace

(fireşte, dacă pompierul-şef va ceda
în chestiu nea sti ngerii l u m i n i i de
incendiu în timpul reprezentaţiei!),
Bruscon îşi rememorează viaţa, îşi
expune părerile despre teatru, artă,
politică, patrie (până şi Austria îşi are
falitii săi . . . ), familie si societate, în
faţa unui hangiu câ nd vrăjit, când
perplex, a unor progenituri terorizate
de g loria şi de năbădăile tatălui, a
unei soţii egoiste şi nepăsătoare (sau,
doar, sătulă de traiul alături de un
monstru, fie el si sacru?), dar mai ales
în faţa spectato rilor, trataţi când în
chip de confidenţi privilegiaţi, când -
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cu multă fineţe - drept o adunătură
de imbecili obtuzi. Această continuă
şi aproape impercepti bilă alunecare
di ntr-un registru în altul face far
mecul d i scret al mizanscenei l u i
Alexandru Dabija. Cu delicii p e care
n u mai cunoscătorii le pot ghici, dar
de ale căror efecte oricine rămâne
încântat, regizorul inventariază toate
clişeele, " pozele" , ticurile, dar şi
a ngoasele şi spaimele acestui tip
uman ieşit din com u n şi care se
numeşte actorul mare. Doar cine îl
ştie de aproape îl poate astfel "des
puia ", cu insuportabi!ă cruzime şi cu
nesfârşită dragoste. lmpreună, Tho
mas Bernhard şi Alexandru Dabija
reuşesc cu succes această operaţie
pe cord - şi pe creier - deschis. Le-a
fost, în cazul de faţă, colaborator şi

pacient Marcel l u reş, actor despre
care, până acum vreun an, credeam
că aflasem totul - după cum şi el
părea mulţumit cu ceea ce aflase
despre actorie . . . Aici, Marcel lureş
înfăptuieşte o spectaculoasă " recon
versie profesională ": cu o înfăţişare
amintind, cumva, de Peter O'Toole la
a doua tinereţe, lureş şi-a abandonat
alura romantică si a devenit un băr
bat care ştie si joace bătrâneţea,
amărăciu nea, egoism ul, răutatea,
frica, îndoiala şi, în acelaşi timp, ge
nerozitatea, nepăsarea, g h iduşia,
tand reţea, care ştie, adică, să joace
tot ceea ce poate fi mai g reu de jucat:
un mare actor "în civil ". Arătând până
acum nebănuite disponibilităţi pen
tru comedie, Marcel lures intră, cu
acest spectacol, în catego ria de care

teatrul românesc duce tot mai acut
lipsă: actorul în stare să joace orice; e
oare prea devreme să-I numim actor
mare? Vom vedea.
Alături de el apar, dându-i replica
prin . . . replici (Constantin Drăgă
nescu, excelent în Hangiu) sau prin
ju mătăţi de vorbe, prin gesturi şi
priviri, VaIeria Seciu, Afrodita Androne
şi Vitalie Bantaş. E o probă de curaj şi
generozitate din partea celei dintâi şi
un test de, cum se spune în sport,
anduranţă pentru ultimii doi, căci a
accepta să serveşti drept sac de box,
în public, fie şi unui campion olimpic
nu e situaţia cea mai plăcută. Este însă
o servitute pe care teatrul o reclamă
de la oricine vrea să se cheme creator.
A lice Georgescu

Vicii vechi
***

CASA ZOI KĂI d e M i h a i l B u l g a kov. Tra d u c e rea: Ma ria Di nescu
e TEATRU L "TOMA CARAGIU" d i n PLOIEŞTI e Data reprezentaţiei:
6 i u n ie 200 1 • Reg i a ş i i l u straţia m uz i ca lă : Lucian Sabados
• Scenog rafia: Cosmin Ardelea n u • Distribuţia: Raluca Zamfirescu
(Zoia), Mihai Coadă (Ameti stov), Niculae U rs (Gus), Ioan Coman
(Obo l ia n i nov), Oxana Moravec (Ma n i uşka), Ana Bart (Al i a Vad i mova),
Maria n Despina (Portupeia), Andrei Vasluianu (Heruvim), Dragoş
Câmpan (Ga ndza l i n) , Nadiana Sălăgean (lva n ova), Cristina
Moldovean u (Liza n ka), Otil ia Pătraşcu (Maria N i kiforovna), Alexandru
Pandele (Corp de Mort), Lupu Buznea (Robber); în alte rol u ri: Ion Radu
Burlan, Nicolae Nastasia.

onfuzia morală de după ma
rile schimbări revoluţionare
creează un relief bizar pentru
privirea scrutătoare a artistului: ceea
ce odinioară era doar un accident de
teren devine acum obstacol de ne
trecut, resursele de adaptare ale
fiinţelor umane la cele mai su rprin
zătoare solicitări ale realităţii deter
mină acumulări greu de inclus într-o
ordine a spiritului. Scrisă la sfârşitul
anilor '30, piesa lui Bu lgakov concen
trează mirările şi înţelesurile provi
zorii din momentele când diavolul îsi
trage respiraţia. A ltfel decât în
Maestrul şi Margareta, platforma de
pe scara care duce în Infern este
destul de încăpătoa re pentru a
adăposti zvârcolirile unei vieţi agi
tate, aidoma ultimelor spasme. Altfel
decât în celebrul roman, sentimen
tele, lipsite de înălţi mea unde le
poate ridica reciprocitatea, nu fac
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decât să tulbure reacţiile instinctului
de apărare. Meritul principal al regiei
este de a fi construit cu sim patie şi
înţelegere acest sfârşit de lume deri
zoriu: acţiunea se petrece într-o casă
de unde lipseşte orice atribut al con
fortului, o casă care seamănă cu un
hol de gară (scenografia susţine ideea
regizorală), unde s-au adunat obiecte
incomode, fără o întrebuinţare pre
cisă. Când îsi schimbă mereu cos
tumele, în � itmurile accelerate ale
paradei din acea falsă casă de mode
(bordel u nde se vând droguri), per
sonajele îşi modifică şi identitatea. în
timp ce încearcă să se definească, ele
îmbracă alte haine şi, o dată cu ele, şi
alte trăsături sufleteşti: nobila doamnă
este de fapt o prostituată, dar şi
invers, marea mani pulatoa re este de
fapt o femeie copleşită de intensi
tatea propriilor sentimente, dar mai
uită de sentimente când e vorba de

bani, oamenii ordinii de stat sunt de
fapt cri minali, noul o m sovietic
râvneşte la ispitele lumii pe care
pretinde că a dărâ mat-o, boierul
acceptă să devină sluga fostei sale
slugi. Teatralitatea acestei situaţii
este jucată vigu ros şi cu aplomb.
Nimic nu e sigur, în afară de răul de la
capătul drumului. Aşa cum este ela
borat în spectacol, comicul vine din
neputinţa asumată de personaje şi
ambiguitatea aceasta asigură ener
gia necesară transpunerii datelor
realităţii în planul convenţiei comice.
Ilustraţia muzicală este aleasă cu gust
şi discernământ, prefaţând, când e
nevoie, şi continuând, când e nece
sar, direcţiile textului.
Ideea regizorală trage după sine şi
interpretarea şi, de astă dată, Lucian
Sabados izbuteşte să asigure o di
namică autonomă vietii scenice a
textului. îl " serveşte" inventiv, evitând
capcanele trucurilor ieftine, Mihai
Coadă, diavolul de circu mstanţă al
acestui spectacol: puterea răului e
mare nu doar în plan cosmic, ci şi
când se exersează pe spaţii mici şi cu
obiective aparent minore. Ancorată
în biografia personajului, Raluca Zam
firescu, sigură pe sine şi dominatoare,
ezită să-şi asume i nteg ral di men
siunea malefică şi joacă o Doamnă
Warren în alt cod cultural. Este de
remarcat devotamentul celorlalţi
actori din distribuţie, care, cu par
ticipări marcate de profesionalism,

întregesc tabloul, creând o l u me
pitorească şi efemeră. Eşecul iubirii
programate este i nterpretat cu
dramatism reţinut de Ana Bart şi
Niculae U rs.
La toate laudele specifice se pot for-

mula obiecţii generale, observând că
spectacolului îi lipseşte puterea de a
impresiona d i ncolo de cuvi nte,
impactul emoţional nu este mereu de
aceeaşi intensitate, uneori se risipeşte
până la dispa riţie, dar Teatrul ..Toma

Caragiu " din Ploieşti are meritul
incontestabil de a-şi potrivi ambiţiile
cu puterile într-o sinteză care îi asi
gură statutul profesional.
Magdalena Boia n g i u

Sado-maso
entru că are dialoguri tensio
nate, conflicte putern ice şi
.scene tari, l u mea crede că
Dostoievski este usor de dramatizat.
Piesele d u pă ro m anele l u i, unele
aparţinând condeielor de vază (în
suşi Camus a propus o versiune după
Demonii), s-au dovedit însă me
diocre. Cele mai mu lte transpun
acţiunea într-o linie clară şi reproduc
schimburile de replici, cu fireşti pre
scurtări. Rezultă mai curând o lectură
pe roluri decât o confruntare de ca
ractere. Fără atmosfera apăsătoare
de vară petersburgheză, fără fiziolo
gia tânărului înfometat, trăind într-o
mansardă, crima lui Raskolnikov ră
mâf'le la nivelul deciziei, fără să treacă
la cel al necesităţii. Fraţii Karamazov
se mistuie mai mult în paginile de
autoanal iză din roman decât în che
furile pitoreşti de pe scenă. O dată
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SMERITA. adapta re de Vasile Toma d u pă F. M. Dostoievski e TEATRUL "TOMA
CARAGIUu d i n PLOIEŞTI şi CASA DE LICITAŢI I "HANUL CU TEiu d i n BUCU REŞTI
• Data reprezentaţiei: 1 2 iunie 200 1 • Reg ia: Vasile Toma • Scenog rafia: Ştefan
Caragi u • M uzica: Radu Captari • Coregrafi a : Violeta Captari • Distribuţia:
Nouria Nouri (Smerita), Ioan Coman (Do m n u l), Otil ia Pătraşcu (Lu keria), Nuami
Dinescu (Căpită neasa), Ion Radu Burlan (Efi movici).

eliminat eseism u l discursiv, Demonii
sunt emasculati chiar de demonism.
Vasile Toma se află, deci, într-o dis
tinsă companie în încercarea de a
dramatiza un text dostoievskian. A
ales nuvela Smerita, odi nioară ecra
nizată cu fineţe, şi a prezentat-o la
Teatrul ,;Hanul cu Tei", extensie bu
cu reşteană a Teatru lui ..Toma Ca
ragiu " din Ploieşti.
Dorind, probabil, să evite structu rile
elementare ale teatralităţii, a eliminat
din versiunea sa orice urmă de sus
pa ns. Ta lentatu l d ramaturg Horia

Gârbea îmi spunea odată că aştepta
rea încordată apare în teatru în două
situaţii: când personajele ştiu ceva ce
spectatorii ignoră şi când spectatorii
ştiu ceva ce eroii urmează să afle.
Când nici unii, nici ceilalţi n-au idee
de ce va urma, situatia este epică, nu
d ramatică. în vers i u nea în ca uză,
toată lu mea ştie totul de la început,
interesul fiind de ord i n anal itic,
orientat spre explorarea cauzalităţii.
Un cămătar se căsătoreşte cu o fată
săracă, pe care o domină prin pu
terea ba n u l u i . Emancipa rea fetei,
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care-I sfidează printr-o legătură extra
conjugală afişată, îl tulbură până la
pierderea dem nităţii. Auto-tortu
rarea lui conduce la sinuciderea fetei.
Printr-o serie de flash-back-uri, se
încearcă să se lămurească de ce a tre
buit să se ajungă aici. Intelectual vor
bind, e interesant; dramatic, e plic
tisitor. Situaţia descrisă este de tip
hegelian, personajele asumându-şi pe
rând condiţia de stăpân, respectiv de
sclav, ştiut fiind că doar cel capabil
să-şi rişte viaţa din mândrie poate
accede la statutul de dominator.
Dramatizarea este axată pe schim
barea raportului de forţe. La început,
experienţa (cămătarul trecuse prin
calvarul decăderii, din care reuşise
să-şi revină) domină incertitudinea
(fata era orfană, lipsită de perspec
tive). Apoi, tânăra soţie îşi asumă
riscul de a sfida, ceea ce-l face pe soţ .

să-şi piardă pământul de sub pi
cioare. Dintr-un stăpân sigur de sine,
el se transformă într-un sclav anxios,
dintr-un sadic, devine un masochist.
Situat, conceptual şi cronologic, între
Hegel şi Freud, Dostoievski nu se lasă
redus la nici unul dintre ei, datorită
dimensiunii religio'ase, pe care nu
înţelege, spre deosebire de aceştia,
s-o eludeze. Icoana amanetată, apoi
redobândită, pe care fata o ţine în
braţe în momentul aruncării de pe
balcon, este elementul - bine specu
lat scenic - care face să vedem în
piesă şi altceva decât fatalitatea unui
mecanism. S-ar putea spune că sado
masochismul este ceea ce rămâne
din conflictul dostoievskian, o dată
ce problema existenţei active a lui
Dumnezeu este eliminată.
Regizorul-dramaturg a ştiut să genereze idei, nu şi să le dea viaţă. Spec-

tacolul este bine articulat intelectual,
n-are însă ritm dramatic. Ioan Co
man este convi ngător în rolul că
mătarului, mai a les trecerea de la
condiţia de stă pân la cea de sclav
este bine ma rcată si m otivată.
Nouria Nouri este fr u moasă, dar
flască, lipsită ·de energie interioară.
Otilia Pătraşcu interpretează apăsat
cond iţia ambiguă în care se află
Lu keria, odată a ma ntă, menajeră
mereu. Nuami Di nescu şi Ion Radu
Burlan realizează cu aplicaţie două
figuri de fundal.
Spectacolul ma rchează u n a n de
activitate a Teatrului " Hanul cu Tei ".
Datorită directorului Lucian Sabados,
n-a fost un an de singurătate, ci unul
de solidaritate cu toţi aceia care încă
mai speră.
Adrian M i h alache

lmpertinenţa
inteligentă
OPERELE COMPLETE ALE LUI WLM ŞXSPR (PRESCURTATE) d e J. Borgeson, A
Long, D. Singer. Traducerea şi adapta rea : Petre Bokor • TEATRUL "NOTIARA"
• Data reprezentaţiei: 1 6 iunie 2001 • Reg ia şi i l u st raţia m uzica lă: Petre Bokor
• Scenog rafia: Sică Rusescu • în d i stribuţie: Mircea Diacon u, Emil Hossu,
Constantin Cotimanis.

u este prima dată când se
încea rcă variate colaje, mai
mult sau mai puţin hazlii, din
piesele lui Shakespeare. Când, în anii
'80, un mare actor engl.ez (lan McKellen),
în vizită la Bucureşti, a trecut rapid în
revistă rolurile de regi din piesele
istorice, aceasta n-a deranjat pe
nimeni. Tot pe atunci, o trupă en
g leză a prezentat câteva fragmente
în versiuni care îmbinau pantomima
cu arta păpuşărească, iar l umea a
zâmbit la combinaţia Shakespeare
Vasilache, fără să denunţe blasfemia.
Mai aproape de prezent, Răzvan Ma
zi lu a recreat cu talent, într-un recital
memorabil, celebre roluri shakespea
riene de ambe sexe. Gareth Arm
strong a încântat, la Piatra Neamţ şi la
Sibiu, pri ntr-un eseu ingenios pe
tema lui Shylock. Acum însă, în pri
măvara lui 200 1 , d u pă premiera
spectacolului Operele complete ale
lui Wlm Şxspr (prescurtate) de J.
Borgeson, A. Long şi D. Singer de la
Teatrul "Nottara ", se vorbeşte încrun
tat despre " McDonald izarea " l u i

N

Sha kespeare, despre versiuni tip

Reader's Digest, despre globalizarea

care periclitează Cultura etc. Mă tem
că secolul al XXI-lea va fi serios, sau
nu va fi deloc.
SRL-ul (Shakespeare Redus la Limită)
fondat de echipa condusă de Petre
Bokor este de o impertinenţă încân
tătoare, plin de umor şi (auto)ironie.
Autorii au mizat pe efectele comice
inerente prescu rtării textelor, em
plois·uri lor mu ltiple şi travestiurilor,
la care realizatorii spectacolului au
adăugat sarea şi piperul localizării.
Textul străl uceşte mai m u lt prin
cursivitate decât prin inventivitate,
dar are nerv si haz, astfel încât trece
ra m pa. Reg izoru l Petre Bokor a
"
"tradaptat inteligent şi a vegheat
atent la păstrarea ritmului, probabil
cu cronometru! în mână. Cei trei
actori - Mircea Diaconu, Emil Hossu
şi Constantin Cotimanis - au jucat cu

OSCAR de Claude Magnier. Trad u cerea şi ada ptarea: Alice Barb
e

TEATRUL .NOTTARN e Data
re p rezentaţiei: 1 5 i u n ie 200 1

• Reg i a

ş i i l u straţia m uzica l ă :
Alice Barb • Scenog rafia: Ştefa
nia Cenean • Coregrafia: Florin
Fieroiu • D i s t r i b u ţ i a : Ştefa n
Radof (Bert ra nd Barnier), George
lvaşcu (C h ristia n M a rt i novici),
Emilia Dobrin (Ge r m a i n e B a r

un brio cuceritor. Prologul, cu paro
dia fină a stilului didactic-cultivat, a
dat tonul just. Tratarea lui Othello în
ritmuri de hip-hop a fost un moment
culminant. Actorii au cutezat să
mizeze pe interactivitate, în condi
ţiile în care publicul nostru, obişnuit
cu pasivitatea, nu prea cooperează.
De data aceasta, verva şi aplombul
actorilor, precum şi pregătirea îngri
jită a momentelor de improvizaţie
(nimic mai important decât să regi
zezi spontaneitatea!) au reuşit să-i
pună pe spectatori la treabă. Este
adevărat că partea a doua, consacrată
lui Hamlet, a părut mai potolită decât
prima parte, în care piesele şi perso
najele se succedau accelerando.
Sigur că un asemenea spectacol, ca şi
varianta parodică Schimb urgent . . .
Trei surori, pusă î n scenă c u deosebit
succes de acelaşi Petre Bokor la
Ploieşti, n-are sens decât pentru cel

u

care vine la teatru cu o informare
prealabilă. Totuşi, în cazul de faţă,
parodia nu are subtil ităţi care să
pretindă cunoaşterea textului inte
g ra l . O fa miliarizare generală cu
subiectele l u i Shakespeare, cam
atâta cât are oricine, din fi lme sau din
cartea fraţilor Lamb, este arhisufi
cientă pentru ca să petreci o seară
plăcută, simţindu-te relaxat, adică
vesel şi necomplexat.
Spectacolul n-ar fi complet fără pro
g ramul de sală, excelent conceput de
Marinela Ţepuş în spiritul spu mos al
piesei. Este cel mai bun caiet din
această stagiu ne, prin relevanţa
informaţiei, prin sti l u l a m uzant
inteligent şi prin punerea în pagină
elegantă, fără barocul excesiv pro
movat de mijloacele de redactare
computerizate.
A. M.

n vo d evi•1

n i e r) , Daniela Minoiu (Co l ette

Anda Caropol ( Be r
nadette), Valeri u Preda (Baro n u l),
Daniel Popescu ( P h i l i ppe D u 
bois), Crenguţa Hariton (Jacque
l i ne), Anca Bejenaru (Charlotte),
Claud iu Rom i lă (Oscar).
Ba r n i er),

a Teatrul " Nottara ", interimatul
conducerii i nfl uenţează con- >
fig u raţia stagiunii şi perfor- �
manţa artistică. I nerţia asigură func- 0
ţionarea (au fost multe premiere, nici
una foarte bu nă, dar nici una cata
strofală), lipseşte însă, în mod evi- �
dent, perspectiva, preocu parea pen- "'"
tru valorizarea trupei. Pare a fi o con- regizoare Alice Barb nu va intra în
valescenţă foarte asemănătoare cu Istoria teatrului, nu va obţine nici
boala. Acesta este contextul în care recunoaşterea criticii şi nici invidia
abordarea unei piese cum este Oscar coleg ilor ti neri sau mai vârstnici
şi spectacolul rezultat mi se par im- (echivalentă cu o recunoaştere de
portante prin direcţia deschisă: cea a facto); va avea, în schimb, succes de
divertismentului de calitate, cu ltural public şi recunoştinţa actorilor, satis
prin stimu larea inteligenţei, comic, facţia spectatorilor, dificil de echi
solicitând pofta de râs prin ceea ce va lat în termenii esteticii spectacolu
uimeşte, nu prin ceea ce scârbeşte. lui, după o seară petrecută în mod
Printr-o montare de acest fel, tânăra plăcut la teatru.

L

Oscar este un vodevil bine scris şi

profesionist montat. " Este o poveste
care nu se va întâmpla niciodată în
viaţă, dar în care vă cer totuşi să
credeţi ", scrie autorul, citat în pro
g ramul de sală. Această sinceritate a
premiselor şi respectarea contractu
lui încheiat în termenii " N u e ade
vărat, dar, dacă ar fi, atunci ar arăta
aşa " este baza demersului regizoral.
Scenografia şi m uzica înrămează
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gera consecinţele acţi unilor, de a
doza su rprizele fără a contrazice
aşteptările. ?tefa n Radof şi George
lvaşcu rea lizează un cuplu comple
mentar cu bun efect teatral, E m i l ia
Dobrin î n g roaşă cu m u ltă d e l i 
cateţe d a t e l e personaj u l u i , rea
l izând u n oximoron de m a re s u bti
l itate comică, A n d a Caropol se
d istanţează cu u mor de u morile

această poveste de nicăieri şi care
s-a r destrăma în absenţa ritm u l u i.
Observaţia că distri buţia " se leagă "
ar putea părea inutilă în discutarea
performanţei unui teatru profesio
nist, dacă realitatea scenelor româ
neşti nu ar demonstra u neori con
trariul. Regizoa rea a obţinut un stil,
un fel com un de a exagera, de a
însoţi cuvintele cu gest!Jri, de a su-

personaj u l u i , i a r ceila lţi li se
alătură cu voie-bună şi precizie în
deloc necesara paradă a î n c u r
cătu rilor. Hazul s pectaco l u l u i în
asta si stă: în evada rea posibilă din
i m periul necesităţi i . Înşi rarea de
fectelor ne-ar aru nca în zona ridi
colă a pl ictise l i i .
Magdalena Boiangiu

Replica
rintre teatrele din Bucureşti (şi, în general, din
România), Teatrul Evreiesc de Stat face figură
aparte din mai multe puncte de vedere. Menţinut
în viaţă - s-a spus - în chip artificial, din pure raţiuni de·
propagandă (măcar de-ar fi mai des folosit teatrul pentru
propagandă!), adresându-se unui public " specific" din ce
în ce mai restrâns şi mai puţin cu noscător de idiş, anga
jând actori care sunt nevoiţi să înveţe textul " papaga
liceşte", TES a izbutit totuşi, de-a lungul anilor, nu doar să
supravieţuiască, dar şi să-şi păstreze identitatea artistică.
Nu meroşii artişti ne-evrei care s-au perindat pe aici - şi
dintre care mulţi au şi rămas - nu au "alterat" cu nimic
profilul cultural al instituţiei, ci, dimpotrivă, s-au pătruns
de un anume spirit al locului, armonizând u-se, încetul cu
încetul, cu " pământenii " şi alcătuind împreună cu aceştia
o echipă omogenă, cu un stil de joc distinct; natural,
spontan, punând în comedie un strop de amărăciune şi
în dramă, o mică sclipire (auto)ironică, oricând pregătit să
treacă de la recita re la cânt sau dans, actorul de la TES, fie
el evreu sau român sadea, poate răspunde solicitărilor
dramaturgice şi regizorale cele mai diverse. ?i, sub con
ducerea experimentatu lui Harry Eliad, care a ştiut să
poarte cu abilitate barca teatrului pe apele tulburi ale
ultimilor ani ai dictaturii şi, apoi, ale tranziţiei, printre
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puseuri de antisemitism şi impulsuri de fundamentalism,
asemenea sol icitări nu au lipsit, regizori im portanţi
venind să lucreze, cu trupa de la TES, texte importante
din dramaturgia idiş sau universa lă. În vara 2000, specta
colul An die Musik, co-produs de Teatrul Evreiesc şi mai
multe instituţii europene, a fost invitat - după ştiinţa
mea, singurul, de ani buni încoace - la Festivalul de la
Avignon, în selectia
' oficială. Asta da, propagandă!
În luna mai, la TEs s-au sărbătorit 60 de ani de la
înfiinţarea Teatrului Baraşeum, teatrul actorilor şi regizo
rilor evrei urmăriţi, în 1 941 , de josnice legi rasiale. Mica
festivitate jubiliară a adunat în sala teatrului - una dintre
cele mai agreabile din Bucureşti, elegantă, confortabilă şi
bine proporţionată -, alături de autorităţile purtătoare de
discursuri şi saluturi obligatorii, artişti angajaţi, colabora
tori sau doar simpatizanţi ai instituţiei şi ai trupei. S-au
deda mat versuri, s-au rostit scheciuri, s-au cântat cu plete
şi melodii celebre, care au făcut, în anii războiului, gloria
unui teatru ce trebuise să fie, de fapt, un ghetou. Câteva
săptămâni mai târziu, TES scotea, una d upă alta, două
premiere, fiind de fapt (am mai spus-o) unicul teatru
bucureştean care a avut, în stagiu nea 2000-200 1 , un ritm
normal de lucru. Este, peste ani, cea mai bună replică
dată imbecilităţii şi intoleranţei.

Pe o rizo ntală
***

FERICI REA FURATĂ (SONATA KREU1ZER) de Iacob Gordin e TEATRUL
EVREIESC DE STAT • Data reprezentaţiei: 31 mai 2001 • Ada ptarea,
reg ia şi i l u straţia m uzicală: Moshe Yassur • Scenog rafia: Veronica
Nicolae • Distribuţia: Theodor Danetti (Rafael Fridlender), Leonie
Waldman-Eiiad (Hava), Mihaela Sîrbu (Etti), Cristina Dogaru (Ţi li),
Veaceslav Grosu (Sa m u i l), Rudy Rosenfeld (Efraim), Eugenia Balaure
(Bei l e), N icolae Călugă riţa/And rei Finţi (G regoa r), Luana Stoica
(Nataşa), Geni Brenda (Aibert). Lectura textu l u i în l i m ba română:
Dorina Păunescu.

1

acob Gordin ( 1 853-1 909) este
una dintre figurile proeminente
ale teatrului de limbă idiş. Născut

�
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în Ucraina şi emigrat în America,
unde începe, constrâns de nevoia de
bani, să scrie, el contează ca un foarte

activ animator teatral, cu o influenţă
notabilă asupra unor actori şi autori
evrei din vremea lui (ultimii douăzeci
de ani ai vieţii sale sunt chiar desem
naţi drept "epoca Gordin " în teatrul
idiş), deşi, prin unele idei, a izbutit să
nemulţumească deopotrivă cercurile
conservatoare şi pe cele radicale. Pă
truns de rolul educativ al dramatur
gului în ecuaţia teatrală, Gordin a
îmbogăţit repertoriul idiş (constând,
până la el, mai cu seamă din comedii
muzicale şi dramolete) cu un număr
considerabil de adaptări şi " glose" ale

marilor texte din dramaturg ia univer
sală (Un Rege Lear evreu, de pildă),
dar şi cu lucrări originale, precum

Dumnezeu, omul şi diavolul, Hasie
orfana sau Mirale Efros (care, ce-i
drept, se mai numeşte şi Regina Lear
evreică). Ultimele două s-au jucat mai
demult şi la TES, ca, de altfel, şi Sonata
Kreutzer, numită acum - în gust telen
ovelistic - Fericirea furată.

Inspirată din povestirea omonimă a
lui Tolstoi, faţă de care Gordin avea o
mare admiraţie şi ale cărui utopii
sociale încercase să le pună în prac
tică (fără succes) atât în Ucraina, cât
şi în America, piesa ( 1 902) e un stu
diu de caz, socio-comportamental
mai degrabă decât psihologic: pen
tru a ascunde "fructul păcatu lui "
provenit din legătura cu un ofiţer rus
care s-a sinucis, Etti, fiica cea mai
mare a bogatul u i neg ustor evreu
Fridlender, este obligată să se mărite
cu Gregoar, fiu l unui lăutar, şi să
plece a poi în America; aici, suportă
cu stoicism reproşurile şi crizele de
gelozie retrospectivă ale unui soţ
care, el, o înşală cu nenumărate fe
mei, pentru a se " combina ", în cele
din urmă, cu propria lui cumnată,
sora lui Etti; aj u nsă la disperare,
aceasta îi împuşcă pe amândoi. Po
vestea. e spusă de autor pe un straniu
ton detaşat, rece, care sporeşte, prin
contrast, g rozăvia întâ mplărilor şi
care, aliat cu tăietura seacă, nervoasă
a scenelor - foarte bu nă intuiţie regi
zorală -, dă textului un " sunet" sur
prinzător de modern. Regizorul evreu
român-american (locuieşte şi lucrea
ză la New York) Moshe Yassur a sesi
zat cu subtilitate factura insolită a
piesei şi, în loc să-i adauge adâncimi
inventate (care, cu siguranţă, i-ar fi
dău nat), i-a subliniat desfăşurarea
"
" pe orizontală , aducându-i în scenă
de la început pe toţi actorii; aşezaţi
pe două bănci, de o parte şi de alta a
locului de joc (decorat corect, dar
cam impersonal de Veronica Nico
lae), ei urmăresc "ca la teatru " acţiu-

nea, intervenind atunci când au re
plică şi retrăgându-se apoi iarăşi în
postura de auditori. Convenţia " brech
tiană" astfel stabilită este ruptă doar,
nu tocmai inspirat, în final, când poc
netul teribil (şi teribil de inestetic) al
revolverului mânuit de Etti ne aruncă
brutal în alt regi stru stil istic. În
schimb, deşi aflat la prima colaborare
cu trupa de la TES, regizorul a ştiut,
pare-se, să găsească drumul cel mai
potrivit către sensibilitatea fiecărui
interpret, aşa încât d istribuţia se pre
zintă perfect omogenă - şi omogen

bună. Mihaela Sîrbu (Etti) şi Nicolae
Călugăriţa (Gregoar) se impun mai cu
seamă atenţiei, g raţie şi partiturilor
mai a mple, dar Theodor Danetti
(Fridlender), Cristi na Dogaru (Ţi li,
sora eroinei principale), Geni Brenda
(Aibert, fiul lui Etti - o foarte bună
compoziţie) şi Luana Stoica (Nataşa,
servitoarea rusoaică) nu rămân cu
nimic în urma protagoniştilor. Chiar
şi rolurile mici sunt i reproşabil
acoperite, g raţie Eugeniei Balaure şi
lui Leonie Waldman-Eiiad, lui Rudy
Rosenfeld şi lui Veaceslav Grosu.

S n oavă c u câ ntec (e)

espre M. Gherşenzon se ştiu,
în schimb, foarte puţine lu
cruri, inclusiv numele său mic
şi anul naşterii rămânând necunos
cute... Câteva rânduri din caietul-pro
gram ne informează că a fost dra
maturg, satiric şi fabulist de limbă
idiş originar din Ucraina şi că a căzut
(în 1 944) în război. Din creatia lui la
TES s-a mai jucat un musi cal după
piesa Hershale Ostropolier, aflat şi
acum în repertoriu . lntâmplă ri dintr-un

D

TNTÂMPLĂRI DI NTR-UN ORAŞ CU
e

PROŞTI d e M. Gherşenzon

TEATRUL EVREIESC DE STAT e Data rep rezentaţiei: 8 iulie 2001

• Ada pta rea şi reg ia:

Moshe Yassur • Scenog rafia: Veronica Nicolae

Muzica ş i conduce rea m uzica l ă : Radu Captari • Coregrafi a : Violeta

Captari • în d istri buţie: Marius Drogeanu, Cristina Dogaru/Nata lie
Ester, Geni Brenda/Arabela Neazi, Nicolae Predica, Mihnea Truşcă,
Mircea Drîmbăreanu, Ion GrosuNeaceslav Grosu, Florin Petrini, Sorin
Tefan, Gabriel Răuţă, Mi hai Nicolae Alexandru, Bianca Dumitriu/La ura
Moise, George Robu, Grigore Ciu botaru. Lectu ra textu l u i în l i m ba
rom â n ă : Dorina Păunescu .
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oraş cu proşti, nu mită " la bază "
Oraşul înţelepţilor sau Înţelepţii din
Helem, este, practic, o snoavă -

•

probabil, de inspiraţie folclorică - în
care capetele l u minate din tâ rg u i
Helem (după toate aparenţele, o
aşezare "înfrăţită " cu al nostru Ca
racal...) se chinuie să scape oraşul de
prostia personificată, d upă părerea

lor, de către tânărul Hoizik, care a
renu nţat la moştenire în favoarea
fratelui său; soluţia găsită e radicală:
Hoizik trebuie d ivorţat, ca să fie
împiedicat să aibă copii care să-i
semene; necazul e că Hoizik este
burlac - aşa că înţelepţii plănuiesc
să-I însoare ca să aibă de cine-I
divorţa ... şi tot astfel. Scrierea e sim-

patică şi amuzantă, cu multe vorbe
de duh, un posibil tâlc profu nd printre nerozi, omul inteligent nu
poate fi socotit decât prost - şi, fireşte,
cu happy-end: isteţul Hoizik (un fel de
Păcală) se va căsători cu aleasa inimii
lui, frumoasa Ţirale, şi va avea parte şi
de o zestre la fel de frumoasă.
Regizorul Moshe Yassur a transfor
mat sprinţara comed ioară într-un
mic musical (pentru care a compus şi
'textul câtorva cu plete), sprijinind u-se
confortabil pe muzica lui Radu Cap
tari, cântată live de câtiva instrumen
tişti - o muzică plăcută, melodioasă,
cu inflexi u n i populare uşor de
reţinut, dar un pic cam monotonă.
Cam monoton şi cam l i psit de ritm
este, de altfel, întregul spectacol; în
plus, găselniţa repetată - şi, aici, ne
inspirată - a "distanţării " prin apariţia
în răstimpuri a unui maşinist îmbră
cat "civil " îl face nesigur ca fizionomie
artistică. Rămâne, în continuare, lău
dabilă munca regizorului cu actorii,
în mare majoritate tineri, proaspete
achiziţit,· ale teatru lui, şi care sunt
"
" dăruiţi , pe rând, cu cel puţin un
moment solistic. Drept urmare, pe
lângă Ion Grosu (Hoizi k) şi Geni
Brenda (Ţirale), se "văd " suficient, de
pildă, şi Marius Drogeanu sau Natalie
Ester, şi Gabriel Răuţă sau Mihai N i
colae Alexandru. După cum se vede
foarte bine şi echipa.
A l ice Georgescu

Vindecare
miraculoasă

BOLNAVU L TNC H I P U IT d e Moliere . Ada ptarea: Bogd a n-Cristian Drăgan
TEATRUL wELVIRA GODEANUM din TÂRGU-J I U • Data reprezentaţiei: 9 iunie
200 1 • Reg ia: Bogdan-Cristian Drăgan • Costu mele: Petronela Nemţoiu
• Distri buţia: Valeriu Bazu (Arga n), Anca Dinu (Toinette), Mariana Ghiţulescu
(Ang e l i q ue), Monica Sfetcu ( Be l i ne), Pompi l i u Ciochia (Ciea nte), Ion
Alexand rescu (Thomas), Dan Calotă (Diafo i rus), Eugen Titu (Bera lde), Rodica
Gugu (Lo u i son), Simona U rs ( P u rgon), Ion Stoica (Nota r u l), George Drăghescu
(Farmacistul), Sorin Giurcă (Moa rtea).
•

u departe de locurile natale
ale lui Petrache Lupu, Marian
Negrescu, directoru l Teatrului
Eivira
Godeanu " din Târgu-Jiu, creat
"
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ex nihilo în 1 993, vru să vindece ruti

na teatrului prin pase magice post
moderne. Î l stârni deci pe Bogdan
Cristian Drăgan, cunoscut mai ales

pentru filmul său Cortul, să-şi mute
adăpostul temporar la baza Coloanei
renovate. Regizorul abordă într-ade
văr textul cu umor şi detaşare. Fără a
se feri de actualizări şi intertext.
Piesa începe cu dialogul purtat la
telefon de i pohondrul Argan (Valeriu
Bâzu, voce bună, prezenţă cu mult
haz) cu farmacistul său. Fratele lui Ar
gan apare în scaun cu rotile şi recită
caramitric din Hamlet. Medicul dorit
drept cuscru şi fiul său vin la peţit în
frac, fireşte, dar pe o motocicletă cu
ataş bogată în lumini şi gaze eşapate.

Cel din urmă e hematolog şi pasi
unea lui pentru lichidul roşu e justifi
cată prin caninii de trei centimetri.
Soţia rea de muscă a lui Argan (Monica
Sfetcu, apariţie ravisantă, cu aplomb
dar şi cu talent) plimbă doi căţei. Ei au
şa marcată cu crucea roşie, ca St.
Bernarzii. Dar sunt pekinezi dresaţi să
latre după scenariu. Demascată ca far
mazoană, frumoasa adulteră în rochie
Gucci va veni totuşi în final lângă soţul
ultragiat, justificând cu text din
Caragiale: "î n momentele mari, micile
pasiuni trebuie să tacă ". Sosit să-şi
cobzărească aleasa cu o sinistră tubă,
în calitate de fals prof de muzică, pre
tendentul Cleante "cel bun " (de fapt,
fleţ) va prezenta, în duet cu Ange
liqu·e, un nemuritor falset d upă Mio
riţa, spre indig narea tatălui.
Bogdan-Cristian Drăgan, în dispoziţie
ludică dezlănţu ită, aşază corect g reul
spectacolului pe umerii Ancăi Dinu,
care îşi prezintă precis şi cu irezistibil
umor disponibilităţi le actoriceşti
remarcabile şi experienţa. Ea este " pe
tot terenul ", dând pase utile tuturor
partenerilor şi punându-i în valoare.
De altfel, fiecare rol, cât de mic, îşi are
partea de atracţie şi orice membru al
trupei, profesionist sau amator, îşi
are " momentul lui ".
La fi !;lai, după inevitabilul happy-end al
binecuvântării paterne, izbucnirea de
entuziasm a publicului a pus în umbră
contra punctul grav: pe scaunul în care

suferă Argan apare un sumbru per
sonaj scheletic prevăzut cu o coasă de
doi metri. Bietul bătrân ştia el ce ştia.
Pornirea postmodernă jucăuşă a lui
Bogdan Drăgan culminează cu înlo
cuirea interludiilor moliereşti printr-un
"
" moment publicitar anunţat ca atare
şi încadrat în stu pidul generil: de
rigoare. Anu me, forţa leacurilor e
atribuită excelenţei sticlelor din far
macie, lucrate de Mihai Popescu,
plastician localnic de faimă eu ro
peană şi transoceanică.
In concluzie, am văzut la Târgu-Jiu un
spectacol viu, antrenant, actual, rafi-

nat şi cu umor. Pilotajul lui Bogdan
Cristian Drăgan duce trupa cu profe
sionişti abili şi mulţi amatori (dar ta
lentaţi şi mai ales plini de bună
voinţă) la un rezultat foarte bun.
După spectacol inima mi s-a strâns
aminti ndu-mi că m u lti studenti sau
absolvenţi de Actorie c u pata la m a în
regulă nu prezintă calităţile, dar mai
ales dragostea de teatru a amato
rilor gorjen i . De boa la a sta ne
înch ipuită cine ar putea să ne vin
dece?
Horia Gârbea

P l oa i a ste l u te l o r
a u d i vizi a fa n ta st i că ?
1

l

e la o vreme, draga noastră revistă " Scena "
acordă, prin condeiul aprigilor ei cronicari, un
număr de stele negre spectacolelor. Acest pro
cedeu a propie stagiunea de Divizia Fantastică, unde
minunaţii băieţi Lupescu, Vlădoiu şi Falemi primesc
stele. Dacă nu le au pe umeri, le capătă măcar pe hârtie.
Mi se pare corect, întrucât teatrul nostru este o divizie
efectiv fantastică, iar "cooperative" funcţionează din
plin şi avem câţiva Mitici Dragomir. Sau nu?
Ţi-e mai mare dragul să vezi un spectacol scărmănat şi
apoi gratulat ironic cu trei stele ca un coniac mediocru.
Sau un altul, mângâiat pe creştet şi apoi contrapunctat
prin două stele. Ca şi cum un profesor sadic ar zice:
" Brava, drăguţă, azi ai învăţat mai bine! Vezi că se
poate? la loc, nota 4". Excelent!
Un l ucru mă supără, totuşi. Faptul că numai cronicarii
revistei dau stele. Asta face ca unele spectacole să
treacă ne-înstelate pe deasupra noastră. Astfel, nu ştiu
nici cum ar "stela " unii cronicari. Şi mai apoi, la o adică,
eu de ce să nu dau stele? Iacă, am să dau şi eu. Numai

că, spre a nu fi confundat eu, biet spectator amator, cu
cronicarii profesionişti, voi acorda stele verzi. Care, în
lipsa policromiei, ies tot negre... Să-ncepem.
Unchiul Vanea - " Bulandra ": 3 stele plus Horaţiu fac 5

stele: *****

Odiseea 2001 - " Bulandra": 2000 nu se pun, rămîne una: *
Perimplin şi Belisa - "Toma Caragiu ", Ploieşti: două de

la noi plus două din Canada: ****
Theatrum Mundi: Ion Lucian plus
Tudorel Filimon egal 2 stele: **
Cadavru! viu TNB: două să nu mă taie ţiganii, una să
nu mă pun rău cu publicul: ***
Preludiu la Electra Theatrum Mundi: 4 actori plus un
regizor - 5; minus 3 pentru autor fac 2: **
Show must go on " Nottara " : 5 stele, da' la pauză am
plecat şi am băut 4 dintre ele: *
Spirit - Teatrul Mic: 6,7 oricâte stele, dar pe ne-ve. Cică
vizitele la oncologie aduc g hinion.
Ceasornicăria Taus

-

-

-

-

Horia Gârbea

27

�

Ba că u
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teatru

ilele Teatrului Bacovia ne-au
permis să vedem ce mai e nou
în "viaţa" acestui teatru. U n
lucru e sigur: aici s e întâmplă ceva.
Teatrul este în renovare. Peste tot se
găsesc schele, vechea zug răveală a
pereţilor a fost înlăturată. Directorul
Calistrat Costin, vorbind parcă des
pre un copil al lui, ne-a spus cum ar
vrea să arate foaierul, etajele superi
oare - unde se găsesc cabinele acto
rilor şi administraţia -, peretele din
dreapta, din stânga... Anul viitor vom
vedea dacă a şi reuşit să-şi împli
nească măcar o parte din dorinţele
de acum.
Nu numai grija pentru starea clădirii
este motivul pentru care se poate
spune că la Bacău se întâmplă ceva .
La sfârşitul fiecărei stagiuni, aceste
Zile... îşi propun o " retrospectivă" a
producţiilor din ultimul an teatral. A
fost un tur de fortă: trei zile cu câte
două spectacole. Toate, cu texte im
portante: Lecţia de Eugen Ionescu,

Z

•

Frumoasa călătorie a urşilor panda
povestită de un saxofonist care avea
o iubită la Frankfurt de Matei Vişniec,
Tango-Story de Slawomir Mrozek &
Sylvia Plath, Visul unei nopţi de vară
de William Shakespeare, Bal la castel
de Jean Anouilh, O noa pte fur
tunoasă de I.L. Caragiale.

Preocuparea de a avea un repertoriu
serios, ech i l ibrat, care să incl udă
piese ale unor autori importanţi din
dramaturgia naţională şi universală
reprezintă un pu nct în favoarea
teatrului. Această intenţie capătă şi
mai mult sens dacă ne gândim că, la
majoritatea reprezentaţiilor, cea mai
mare parte a spectatorilor sunt tineri,
elevi la şcolile şi liceele din Bacău,

1n

A

•

miscare
�

care se întâlnesc aici, poate, pentru
prima dată cu opera lui Mrozek sau
Anouilh. (Ar fi de dorit ca, d rept
urmare, acestora să le fie stârnit
interesul şi pentru autori care nu sunt

fite, astfel, de o infuzie de prospe
ţime. Se pare că la Bacovia se
mizează pe influenţa, dorită de bun
augur, a tinerilor. artişti. Regizori, de
pildă.

cuprinşi în programele şcolare.) Dar
ce te faci atunci când după vizio
narea l u i Tango-Story (regia: Du
mitru Lazăr Fulga) nu înţelegi mai
nimic din Mrozek, cu atât mai puţin
din Sylvia Plath sau din gândul regi
zorului; când opera nu mai este de
recunoscut si nu mai are nici un
farmec, iar ceea ce se petrece pe
scenă îţi stârneşte cu g reu interesul?
Sau atunci când la O noapte fur
tunoasă (în aceeaşi viziune regizo
rală) spectatorii se amuză la unele
gesturi vulgare şi la aluzii de acelaşi
gen, râd cu uşurinţă la intervenţii
care sunt departe de spiritul piesei,
uitându-1, însă, pe Caragiale ... ?
Admiri efortul actorilor de a urmări
indicaţiile scenice şi faptul că în urma
acestora talentul lor rezistă, se
impune şi reuşeşte să se vadă. Şi asta
pentru că ei compun o trupă cu reale
disponibilităţi, sunt actori ce-şi joacă
bine rolurile, precum Florin Crăciu
nescu (Profesorul - Lecţia) sau întrea
ga echipă a Visului. ; se detaşează
însă Viorel Baltag (Fundulea), sau dintre cei mai tineri - Daniela Vrân
ceanu (Eieva - Lecţia). La Bacău sunt
mulţi actori aflaţi în primii ani de
meserie. Ei pot învăţa din experienţa
celor mai în vârstă în "ale teatrului ",
iar aceştia din urmă au ocazia să pro-

în această stagiune la Bacău au fost
montate două spectacole de licenţă:
Lecţia, regia: Dana Lungu (Academia
de Artă Teatrală din Târgu-Mureş),
spectacol bine construit, şi Visul unei
nopţi de vară, o încercare pentru
Răzvan Dincă (UNATC). Teatrul Baco
via a exploatat şi sensibilitatea Oanei
Leahu (Bal la castel) sau pe cea a lui
Gheorghe Balint (Frumoasa călăto
rie a urşi lor panda ). Poezia textu
lui lui Vişniec, ce vorbeşte despre dra
gostea absolută a doi tineri care se
transfigurează prin iubire, pierzându
şi materialitatea, se regăseşte doar
parţial în spectacol. Se pierde din
cauza utilizării unui spaţiu scenic mult
prea mare, inadecvat jocului dintre
două personaje ce simt nevoia să
şoptească atunci când îşi mărturisesc
sentimentele. Astfel, contactul cu
publicul este rupt adeseori, montarea
pierzând din teatral itate. Chiar şi
soluţiile scenice alese par a fi de cir
cumstanţă. Cea mai frumoasă scenă a
piesei, cea în care ei îşi "traduc" senti
mentele prin intermediul unui singur
sunet - "a . . . " -, este ratată. Nu ştiu
dacă din cauza saxofon ului care urma
să scoată sunetele respective, dar cu
siguranţă din cauză că s-a ţinut morţiş
la această " idee", cu toate că Gabriel
Duţu (El) nu ştia să cânte la saxofon.

. .
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Scena a părut, astfel, mult prea lungă,
devenind chiar obositoare.
Este interesantă această iniţiativă de
a da cale l i beră ti nerilor să se
exprime, dar e important să rămână

doar o variantă a strateg iei teatrului.
Din ceea ce s-a văzut în cadrul acestor
Zile, teatrul băcăuan este unul "în
mişcare": se lucrează la repertoriu, se
montează spectacole, regizorii vin,

pleacă, pentru ca apoi să se întoarcă
aici. Dar sunt aşteptaţi şi alţii, pentru
că - la Bacău - este nevoie de regizori.
Alina Mang

Oameni şi păpuşi
in punct de vedere al reperto
riului, nu ar fi putut nimeni cere
mai mult: ne-am întâlnit cu
şase titluri valoroase. Din punct de
vedere al realizării, însă . . .
Lecţia de Eugen Ionescu - spectacolul
de licenţă al regizoarei Dana Lungu este construit curat. Cadru l scena
grafic (Cris Ciobanu) se remarcă prin
simplitate. Urmele de cretă de pe
pereti dau, la început, încredere în
Profesor. În timp ce Menajera le şterge
parţial, cineva sună la uşă. Fără nici o
grabă, femeia deschide. După ce totul
s-a terminat - pereţii au fost reumpluţi
de însemnări şi Menajera şterge din
nou urmele acestei lecţii -, acoperă
masa de pe care cadavru! Elevei a fost
transportat. Din nou la uşă se sună, din
nou femeia deschide fără nici o grabă.
Si cortina cade. Absurdul textului nu
reiese foarte clar, replicile nu au întot
deauna strălucire.

D

Frumoasa călătorie a urşi lor panda

slab, câtă vreme trebuie să vedem o
fată - dansatoare de profesie - alături
de cel pe care (crede că) îl iubeşte.
Protagonistul reuşeşte totuşi să redea
distinct pe cei doi fraţi. În fine, ca şi
celelalte spectacole, şi Bal la castel
suferă de l ungimi.
În Tango-Story de Slawomir Mrozek
(regia: Dumitru Lazăr Fulga), actorii
redau un text care, declarat, nu-i mai
aparţine autorului. Din drama intelec
tualităţii/tiraniei nu mai rămâne mare
lucru, totul pare că se desfăşoară în
lumea unui circ tembel, familia de ar
tişti poate fi asemuită mai degrabă
unor fantose decât unor intelectuali.
Astfel, asu prirea lor de către forţa bru
tă, reprezentată de Edek, devine nu re
voltătoare, ci firească. Regizorul a reu
şit să facă personajele atât de profund

debitează fragmente din gazetăria
politică a lui Caragiale . . . Din punct de
vedere actoricesc nu sunt minusuri de
semnalat.
Cel mai bun spectacol de la Bacău a
fost însă unul neinclus în " meniul " ofi
cial, şi anume Poveste chinezească de
Ana Ripka-Rus, realizat de Oana Leahu
la Teatrul de animaţie. Poveste chine
zească este o frumoasă parabolă
despre găsirea rostului existenţei şi
urmărirea idealurilor. Lucrat în cutie
neagră, spectacolul îmbină delicateţe,
umor şi siguranţă. Atmosfera specifică
este redată prin trăsăturile şi gesturile
marionetelor, superbe evantaie în
culori fosforescente si fondul sonor.
Păcat de vocile impri mate, care sună,
ca în mai toate spectacolele pentru
copii, mieros şi fals.

antipatice, încât finalul - foarte bun, cu
supravieţuitorii familiei aprobând
lângă catafalc peroraţiile lui Edek - ne
găseşte deja goi de orice emoţie.
Acelaşi regizor semnează şi specta
colul O noapte .furtunoasă de Cara
giale. Ideile se ţin lanţ, dar nu toate
sunt bune. Este de înteles dorinta unui
'
regizor de a aduce noutăţi în inter
pretarea unei piese arhicunoscute, dar
clenciurile, găselniţele par uneori să
uite regula de bază: logica. De pildă,
spectacolul începe cu un grup de per
sonaje stridente, care cântă "Of, inima
meaaa ". Prima impresie este, datorită
costumului "teatral ", că seful bandei ar
fi Ionescu, cel ale cărui ' comedii ti nea
'
Ziţa să le vadă. N umai că, după ce stra
niul personaj deschide gura, desco
perim că este Rică Venturiano, care

Ca o concluzie a celor trei zile: valoarea
actorilor băcăuani este mai mare decât
ne-au arătat acum. Gabriel Dutu - se
pare, cel mai utilizat actor al tea'trului a fost supus unui adevărat ma raton ou
când roluri importante - dacă nu prin
cipale - în patru dintre cele şase spec
tacole), astfel încât, dacă în unele
momente interpretarea sa a lăsat de
dorit, lucrul poate fi pus şi pe seama
oboselii (fireşti) acumulate. Actorii se
plâng că nu au prilejul să-şi vadă colegii
din alte părţi, să simtă pulsul teatrului
din restul ţării. Părerea este împărtăşită
de multi oameni de teatru, nu numai
de la Bacău. Subscriem: un schimb de
experienţă este întotdeauna mai
preţios decât un schimb de păreri.

.•.

de Matei Vişniec (regia: Gheorghe
Balint) prilejuieşte la Bacău un specta
col lipsit de ritm. Lentoarea este parţial
explicabilă (şi, deci, scuzabilă) prin pro
gramarea spectacolului la o oră la care,
de obicei, reprezentaţiile se apropie de
sfârşit. Pentru o poveste în doar două
personaje, gândită într-o atmosferă
intimă şi cu mişcare minimă, spaţiul de
joc este deconcertant de mare.
Punerea în scenă a unui Shakespeare
e, mai întotdeauna, o îndrăzneală. Cu
Visul unei nopţi de vară (regia: Răzvan
Dincă), riscul a fost dublu: cutezanţă
pentru proaspătul absolvent să se
avânte către o asemenea piesă şi curaj
din partea directorului teatrului să îl
sprijine.
Bal la castel de Jean Anouilh (regia:
Oana Leahu) este spectacolul în care
raportul dintre ideea regizorală, inter
pretarea actoricească şi concepţia
scenografică este cel mai echilibrat. E
adevărat că în decor combinatia de
catifea roşie, draperii aurii şi butaforie
este destul de supărătoare pentru
ochi (probabrl, din cauza dimensiu
nilor reduse ale scenei). Apoi, deşi sec
venţele care compun coloana sonoră
aleasă de regizoare sunt frumoase, ele
nu constituie un cadru unitar: Mozart
nu se potriveşte cu armoniile latina
americane ale secolului XX. Dansul lui
Horace cu lsabela este nepermis de

Daria Dimiu
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1 . P i esă ro mâ nea scă

co nte m pora n ă
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2. P i esă stră i n ă con
te m po ra n ă
re preze ntată

3. S pectacol
4. Reg izor
5. Sce nog raf
6. Acto r
7. Actriţă

3. Unchiul Vanea de A.P. Cehov,
regia: Yuri Kordonsky (Teatrul
Bulandra ")
"
4. Yuri Kordonsky - Unchiul Vanea
. 5. Ştefan Caragiu - Cadavru! viu de
L.N. Tolstoi (Teatrul National " I.L.
Caragiale" din Bucureşti)
6. Horaţiu Mălăele - Vanea, Unchiul

1 2 . . . . ş i cel m a i
s u pă rător fa pt teatra l

ILEANA BERLOGEA
1 . Ceasornicăria Taus de Gellu Naum

(Theatrum Mundi)

2. Tărâmul celălalt de Dusan Kova

i':evit (Teatrul Dramatic Fani Tardini"
"
din Galaţi)
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OANA BORŞ

·

Va nea
7.

Valeria Seciu - Vivian Bearing,

Spirit de Margaret Edson (Teatrul

Mic)
8. Mariana Mihuţ - Dădaca, Unchiul

Va nea
9. Teatrul Radu Stanca" din Sibiu
"
1 O. Claudiu Goga (regizor)
1 1 . l nsuficienţa iniţiativei la toate

nivelurile şi la toate teatrele, cu
excepţia celui din Sibiu; lipsa u nei
iniţiative în ceea ce priveşte stag
iunea estivală
1 2. -

8. Rol sec u n d a r MAGDALENA
9. Teatru BOIANGIU
1 O. Aş paria pe . . . 1 . 1 1 . M-a deza m ă g it

colelor mediocre
1 2. Absenţa reacţiei la samavolniciile
manageriale care-i lovesc pe artişti

3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Marcel lureş
7. Valeria Seciu
8. Mariana Mihuţ

9. 1 O. Radu Apostol
11.
Nematerial iza rea proiectului

Teatru l u i Tineret u l u i din Piatra
Neamţ de a-1 aduce pe Andrei Şerban
în ţară
1 2. -

MARINA
CONSTANTINESCU

2. Schimb urgent . . . Trei surori de

Nagle Jackson (Teatrul
Caragiu " din Ploieşti)

1.2. Spirit
3. Unchiul Vanea

"

Toma

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova - Unchiul Vanea·
6. Marcel lureş - Bruscon, Creatorul
de teatru de Thomas Bernhard
(Teiltrul Act)
7. Valeria Seciu
8. Mariana Mihuţ

9. 1 O. Radu Apostol (regizor)
1 1 . Calitatea submediocră a specta-

1.2. 3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Victor Rebengiuc - Serebreakov,
Unchiul Vanea
7.

Valeria Seciu

8. Mariana Mihut
9. Teatrul Act
1 O. Alexandru Berceanu (regizor)
11.1 2. Felul în care se scrie despre spec
·

tacole, şi despre teatru în general, în
presa cotidiană; pseudo-concursurile

pentru posturile de actori de la
sfârşitul stagiunii

IRINA COROIU
1 . Cafeaua domnului ministru

de
Horia Gâ rbea (Teatrul "Toma Ca
ragiu " din Ploieşti, ARCUB)
2. Poveşti de fa milie de Biljana
Srbljanovit (Fu ndaţia IMAGO şi
Teatrul "Ţăndărică" )
3. Unchiul Vanea

4.
5.

Yuri Kordonsky
Elena Dmitrakova
6. Marcel lures
7. Valeria Se du
8. Mariana Mihuţ
9.Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ,
pentru consecvenţă şi tenacitate
1 O. Antoaneta Cojocaru (actriţă)
1 1 . Complacerea teatrelor în regimul
programului " redus"
1 2 . Ratarea unei noi întâ l n i ri cu
Andrei Şerban (la Piatra Neamţ)

Srbljanovit (Teatrul " Bulandra ", Com
pania 777 şi Teatrul " Nottara ")
3. Creatorul de teatru de Thomas
Bern hard, regia: Alexandru Dabija
(Teatrul Act)
4. And riy Zholdak - ldiotul d u pă
Dostoievski (Teatrul " Radu Stanca "
din Sibiu)
5. Helmut Sturmer - Pilafuri şi par
fum de măgar (Teatrul " Radu Stanca "
din Sibiu)
6. Marcel lureş
7. Valeria Seciu
8. Victor Rebengi uc, Serebreakov,

5. -

6.

Horaţiu Mălăele
Silvia Codreanu - Casandra, Pre
ludiu la Electra de Petru Dumitriu
(Theatrum Mundi)
8. Cristian Mitescu, Frumoasa şi bes
tia (Teatrul "Ţăndărică " )
9. 1 O. Răzvan Dincă (regizor)
1 1 . Pentru imobilitate, juriul Galei
UNITER
7.

1 2. -

Unchiul Vanea

9. Teatrul " Radu Stanca " din Sibiu
1 O. Szab6 K. lstvan (regizor)

FLORICA ICHIM

teatrele bucureştene) a stagiunii

1.2. Spio n u l balcanic

1 1 . Cadavru! viu
1 2. Calitatea mediocră (mai ales în

Kovacevit (Teatrul Mic)

de Dusan

3. Amanţii însângeraţi

MIRCEA
GHIŢULESCU
1 . Regii peţitori de D.R. Popescu
(Teatrul Naţional din Craiova)

ALICE GEORGESCU

2. Larry Thompson - Tragedia unei
tinereţi sau Show must go on de

1 . Ceasornicăria Taus

3. Unchiul Vanea

2. Tritogie belgrădeană de Biljana

fum de măgar

Dusan Kovacevit (Teatrul " Nottara")

4. Silviu Purcărete - Pilafuri şi par-

de Chika
matsu Monzaemon, regia: Alexandru
Tocilescu (Teatrul Naţional " I.L.
Caragiale" din Bucureşti), Unchiul
Vanea *)
4. Alexandru Tocilescu - Amanţii în
sângeraţi
5.

Puiu Antemir - Amanţii însân

geraţi

*) Prin urmare, cel mai bun spectacol
este două . . . (n.r.)
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6.
7.

Victor Rebengiuc
Coca Bloos - Danica Cvorovic,

Spionul balcanic

8. Mariana Mihuţ
9. Claudiu Goga

1 o. 1 1 . Prea multe pentru a alege un sin

gur fapt
1 2. linimiciţiile şi prostia

ALINA MANG
1.2. Poveşti de familie
3. Unchiul Vanea

4.
5.

Yuri Kordonsky
Elena Dmitrakova
6. Marcel lureş
7. Valeria Seciu
8. Cornel Scripcaru - Astrov, Unchiul

Va nea

9. Teatrul " Radu Stanca " din Sibiu
1 0. Radu Apostol

§
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1 1 . Odiseea 2001 , scenariul şi regia:
Cătălina Buzoianu (Teatrul " Bulandra")
1 2. Stagiunea 2000-2001 în ansam
blul ei

DORU MAREŞ
1 . Ocean cafe, scenariu de Radu

Afrim după Radu Macrinici, Saviana
Stănescu, Stefan Ca raman, Alina
Nelega, Gia n ina Cărbunariu (Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ)
2. Fierarii de Milos Nikolit (Teatrul
"
"
" Nottara , Teatrul "Andrei Mureşanu
din Sfântu Gheorghe)
3. Creatorul de teatru

4.

Alexandru Dabija - Creatorul de

teatru
5.

Radu Comşa - Ocean cafe
Marcel lures
7. lolanda Da i n - Maria-Josefa, Alge
d upă Federico Garcia Lorca (Teatrul
Naţional din Târgu-Mureş - Compa
nia " Liviu Rebreanu ")
6.

8. Constantin Drăgănescu - Hangiul,
Creatorul de teatru

9.Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
1 O. Teatrul " Andrei Mureşanu " din
Sfântu-Gheorg he *)
1 1 . Odiseea 2001
1 2. Osificarea U N ITER, la braţ cu

Ministerul Culturii şi Cultelor

*) Sperăm să câştige pariul, întrucât dl.
Doru Mareş este directorul acestui
teatru (n.r.)

ADRIAN MIHALACHE
1 . Cafeaua domnului ministru
2. Spirit
3. Unchiul Vanea
4. Răzvan Mazilu - Îngerul a lbastru

după Heinrich Mann (Teatrul Odeon)
Viorica Petrovici - Don Perimplin
şi Belisa de Federico Garcia Lorca
(Teatrul "Toma Caragiu " din Ploieşti)
5.

6.

Marcel lureş
Silvia Codreanu
8. Simona Bondoc - Anna Pavlovna,

7.

Cadavru! viu

9. Teatrui "Toma Caragiu " din Ploieşti
1 O. Horia Gârbea
1 1 . larry Thompson . . .
1 2. -

CRISTINA
MODREANU
1 . Zăpezile de altădată de Dumitru
Solomon (Teatru l " Maria Filotti " din
Brăila)
2: Cocoşei & puicuţe de Willy Russell
(Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ)
3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Marcel lureş
7. Rodica Negrea - Midori-san, Puşca
de vânătoare după Yasushi lnoue
(Teatrul Act)
8. Mariana Mihuţ
9. Teatrui " Bulandra "
1 O. Radu Apostol
1 1 . Maia Morgenstern în Îngerul albas
tru
1 2. Deriva Teatrului " Nottara " şi, prin

·

extensi4, a întregului sistem teatral de
stat

DOINA PAPP
1 . Ceasornicăria Taus
2. Spirit
3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Horaţiu Mălăele
7. Valeria Seciu
8. 1rina Petrescu - Voiniţkaia, Unchiul

Va nea

9. --

1 O. Radu Apostol
1 1 . Demagogia în problema teatrelor

independente
1 2. Ritmul anemie al premierelor

1 2. lrosirea energiilor şi competen
telor într- u n climat în ca re actul
;,justiţiar" şi ierarhiile valorice s-au
osificat, iar mediocritatea poleită
încă se descurcă bine: cleveteşte ori
energic, ori cu rău folos.
P.S. Nu am văzut toate spectacolele
din provincie, inclusiv pe cel realizat de
Cristian Juncu fa Piatra Neamţ.

LUDMILA
PATLANJOGLU
1 . Zăpezile de altădată
2. Spirit
3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Marcel lures
7. Valeria Sedu
8. Mariana Mihuţ
9. 1 O. Radu Apostol
1 1 . Directorii, cei responsabili de activi
tatea managerială şi artistică a teatrelor
1 2. Lipsa de grijă faţă de artiştii tineri,
care reprezintă o forţă în teatrul de
azi, dar şi de mâine

SEBASTIAN-VLAD
POPA
1.2. Spirit
3 . Mantaua d upă Gogol şi Bulgakov,

regia: Mona Chirilă (Teatrul Naţional
din Cluj-Napoca)
4. 5. Helmut Sti.irmer
6. Victor Rebengiuc
7. Valeria Seciu
8. Cornel Răileanu - lvan Abramovici,
Mantaua

9. Teatrui " Radu Stanca "
1 O. Forţa de tragedian a lui Horaţiu
Mălăele
11.1 2. -

ION PARHON

OCTAVIAN SAlU

1.2. Machinal de Sophie Treadwell

1 . Ofertă de serviciu de Lia Bugnar şi
Dana Măgdici (Studioul de Teatru
"
"Casandra )

(Teatrul Naţionai " I.L. Caragiale")
3. Unchiul Vanea

4. Andriy Zholdak
5. Elena Dmitrakova
6. Marcel lures
'
7. Coca Bloos
8. Andreea Bibiri - Sonia, Unchiul
Va nea

9. " Instituţia " Dan Puric
1 O. Theodora Herghelegiu (regizor)
1 1 . Stagiunea 2000-2001 în ansamblul ei

2. Tărâmul celălalt
3. Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. 1rina Solomon şi Dragoş Buhagiar 

1 O. Radu Apostol
11.1 2. -

CARMEN STANCIU
1 . Ofertă de serviciu
2. larry Thompson . . .
3 . Unchiul Vanea

4. Alexander Ha usvater - livada de
vişini de A.P. Cehov (Teatrul Naţional
din laşi)
5. 6. Cornel Scripcaru, Astrov, Unchiul

Va nea

7. Coca Bloos
, s. 9. 1 O. Radu Apostol
1 1 . Uşurinţa cu care tânăra generaţie
de oameni de teatru renuntă
' la dia
log u l în contradictoriu, porn ind de la
ideea că " minoritate superioritate",
fără să realizeze că, în artă, enclavi
zarea rimează cu plafonarea
=

1 2. -

Îngerul albastru
6.

Florin Zamfirescu - Emanuel Raat,

Îngerul' albastru

NATALIA ST ANCU

7.

Rodica Negrea
8. Mariana Mihuţ
9. Teatrul Act

1 . Regii peţitori
2. larry Thompson . . .
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3 . Unchiul Vanea

4. Felix Alexa Filumena Marturano
de Eduardo de Filippo (Teatrul "Sică
Alexand rescu " din Braşov)
5. Ştefan Caragiu
6. Marcel lureş
7 . Virginia ltta Marcu - Fil umena,
-

Filumena Marturano
8. Mariana Mihuţ

9. -

1 O. Felix Alexa
1 1 . Incapacitatea unor teatre de re

pertoriu cu veche şi viguroasă tradiţie
de a avea programe artistice care să le
justifice cât de cât "firma ". Mă refer la
opţiuni repertoriale, ţinuta specta
colelor, dar, nu în ultimul rând, chiar la
numărul nepermis de mic de specta
cole programate în timpul unei sta
giuni. Despre u nele dintre aceste
teatre chiar mă întreb dacă mai există
1 2. Lipsa din ce în ce mai mare de
discernământ a publicu lui, în general
tânăr, care aplaudă cu recunoştinţă,
în picioare, orice spectacol la care
participă

cea m a1. . .
2. Bekkanko de Asaya Fujita (Teatrul

"
" Mihai Eminescu din Botoşani)
3 . Unchiul Vanea

4. Yuri Kordonsky
5. Elena Dmitrakova
6. Marcel lureş
7. Valeria Seciu
8. Irina Petrescu
9. Teatrul Tineretului din Piatra
Neamţ
1 O. Radu Apostol
1 1 . Mulţimea spectacolelor subme
diocre
1 2. -

Simplă notă
statististică
1 . Ceasornicăria Taus (3), Cafeaua
domnului ministru, Ofertă de servi
ciu, Reg ii peţitori, Zăpezi le de
altădată (2), Ocean cafe, Evanghelia
după Toma ( 1 )
2. Spirit (5), Larry Thompson . (3),
Tărâmul celălalt, Poveşti de familie
(2), Schimb urgent . . . Trei surori,
Machinal, Bekankko, Cocoşei &
puicuţe, Fierarii, Trilogie belgră
deană, Spionul balcanic ( 1 )
3. Unchiul Vanea ( 1 7), Creatorul de
. .

MARINELA ŢEPUŞ
1 . Evanghelia după Toma de Radu
Macrin ici (Teatrul Maghiar " Csiki
Gergely" din Timişoara)

�
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teatru (2), Amanţii însângeraţi, Man
taua (1 )
4. Yuri Kordonsky ( 1 1 ), Andriy
Zholdak (2), Felix Alexa, Alexandru

Dabija, Alexander Hausvater, Răzvan
Mazilu, Si lviu Purcărete, Alexandru
Tocilescu ( 1 )
5. Elena Dm itra kova ( 1 O), Ştefan
Caragiu, Helmut StOrmer (2), Puiu
Antemir, Rad u Comşa, Viorica Pe
trovici, Irina Solomon şi Dragoş
Buhagiar ( 1 )
6. Marcel lureş ( 1 2), Victor Rebengiuc,
Horaţiu Mălăele (3), Cornel Scripcaru,
Florin Zamfirescu ( 1 )
7 . Va Ieria Seciu ( 1 1 ) , Coca Bloos (3),
Rodica Negrea, Silvia Codreanu (2),
lolanda Dain, Virginia ltta Marcu ( 1 )
8. Mariana Mihuţ ( 1 0), Irina Petrescu,
Constantin Drăgănescu, Cornel Răi
leanu (2), Andreea Bibiri, Simona
Bondoc, Claudiu Mitescu, Victor
Rebengiuc, Cornel Scripcaru ( 1 )
9. Teatrul " Radu Stanca " din Sibiu (4),
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ
(3), Teatrul Act (2), Teatrul " Bulandra ",
Teatrul "Toma Caragiu " din Ploieşti,
"
" Instituţia Dan Puric ( 1 )
1 O . Radu Apostol (9), Claudiu Goga,
Theodora Herghelegiu (2), Felix Alexa,
Alexandru Berceanu, Răzvan Dincă,
Horia Gârbea, Szab6 K. lstvan, Teatrul
" din Sfântu
" Andrei Mureşa n u
Gheorghe (1 )

��inoatt�tfDuifrd�'

unui artist

Vlad Mugur

xistă, în artă, prezenţe şi prezenţe fundamentale.
Vlad Mugur este una dintre acele rare prezente
fundamentale. În constructia teatrului românesc,
Vlad Mugur nu a pus tencuieli şi o rnamente, ci a turnat
temelii, a ridicat ziduri de rezistenţă, le-a fortificat, a creat
trupe, a dat impulsuri, atât la începuturile carierei sale de
regizor, cât şi acum, la întoarcerea sa în ţară, după 1 990.
De nu mele său se leagă indestructibil şcoala româ
nească de teatru, prima promoţie de mari actori a aces
teia, strălucitele spectacole de la Teatrul Naţional din
Craiova şi Teatrul Naţional din Cluj, care au marcat pro
fund istoria spectacologiei româneşti. Uimitor este fap
tul că, în 1 990, când a revenit în România, după o lungă
(şi rodnică) absenţă, el a avut puterea, energia şi tine
reţea să reia "construcţia" de unde o lăsase, dând u-i
forme noi, moderne şi oferind un dar fără de seamăn
noilor generaţii de spectatori şi lecţii desăvârşite de pro
fesionalism noilor generaţii de actori. Iar dacă noile ge
neraţii de regizori nu au învăţat de la Vlad Mugur cum
se face un spectacol bun, în toate articulaţiile sale, atunci
cu atât mai rău pentru ele. Mai este timp: spectacole ale
sale se mai joacă pe scenele ţării.
P�tru Vlad Mugur, însă, timpul s-a oprit definitiv. Astfel
am descoperit, cutrem uraţi, cum o prezenţă fundamen
tală a teatrul u i a devenit o absenţă fundamentală. Tineri
regizori, tineri actori, tineri critici de teatru, grăbiţi-vă să
descoperiţi secretul, care nu moare, al artei teatrului din
spectacolele lui Vlad Mugur!

E

D u m itru Solomon

Al

O metaforă tristă

n revista noastră nu a apărut niciodată un interviu c u
Vlad Mugur. O îndelungată şi, se pare (cine s-ar
putea îndoi?), pasionantă conversaţie purtată cu
Victor Parhon, pe care îl cunoştea de-o viaţă, s-a şters, în
chip inexplicabil, de pe bandă. Alte plănuite convorbiri
cu oameni trimişi de noi s-au contramandat, s-au amâ
nat ş.a.m.d., din motive " independente de voi nţa
părţi lor". Acum vreo doi ani şi jumătate, l-am invitat la
redacţie, ne-am strâns cu toţii în jurul lui şi am dat dru
mul la casetofon; am vorbit - şi a vorbit, mai ales aproape trei ore despre teatru şi despre viaţă, despre
spectacolele lui şi ale a ltora, despre actori, despre critici,
despre politică, despre administraţie şi, iarăşi, despre
teatru şi despre viaţă. Am verificat înregistrarea - totul
era în ordine. La transcriere s-a dovedit că, în afara unor
frânturi răzleţe de frază, nu se putea înţelege nimic. Mai
ales vocea lui Vlad Mugur era indescifrabilă. Banda a
fost dusă în studiourile Radio-u lui şi prelucrată cu
instrumentele sofisticate de acolo. Zadarnic. Cele câte
va notaţii fugare cu puţinele vorbe "în clar" ale lui Vlad
Mugur le-am păstrat până acum vreo săptămână. " N u
s e poate, mi-am zis, dând peste ele a douăzecea oară.
Trebuie să facem un interviu ca lumea cu omul ăsta." Si
'
le-am aruncat.
Dacă ar fi să căutăm un sens în cele de mai sus - şi ar

putea jura cineva că el nu există? -, am avea ocazia să
iscăm o frumoasă şi tristă metaforă despre . . . desigur,
despre teatru şi despre viaţă. Am spune că, om de teatru
prin vocaţie, destin şi fibră sufletească, Vlad Mugur n-a
"
"vrut să ne lase despre sine vorbe, oricât de pline de
miez, ci imagini, sunete şi simţăminte pe care noi să ne
trudim a le pune în vorbe; că, fie şi astfel, regizorul s-a
identificat din nou cu arta sa, atât de refractară fixării în
timp; că a dorit să ni-l lase în minte, nouă cel puţin, nu
pe omul care era, ci pe artistul-creator-pe-scenă al
Mincinosului, al Gemenilor veneţieni şi al Slugii . . ., al
Livezii . . şi al Carnavalului bârfelor, al Crimei d i n
Strada Lourcine si al Scaunelor.
Dacă ar fi să fim m ăcar pe sfert atât de superstiţioşi pe
cât era el - şi de ce nu? . . . -, ar trebui să găsim alte expli
caţii. Şi n-ar fi prea am uzant - sau, mai ştii? Oricum, fap
tul că Vlad Mugur, suferi nd, de aproape doi ani, de o
boală urâtă şi g rea, a ales să plece dintre noi, discret şi
elegant, cum îi era felul, la nici două luni după ce termi
nase, la Cluj, Hamlet, nu este întâmplător. Scriind aces
tea, parcă îl văd pe Vlad Mugur zâmbind enigmatic şi
parcă îl aud spunând, cu modu laţiile acelea inimitabile
în g las: " Ştiu şi eu? A�a este, dacă vi se pare . . . "
.

Alice Georgescu
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batista

O perspectivă din exterior asupra culturii europene dă naştere
unor conexiuni stilistice dintre cele mai neaşteptate. Trupa
japoneză Angelus ne-a propus un spectacol după Othel lo, în
care Shakespeare este metisat cu Brecht, Yates, Rimbaud şi
Kenzabur Ooe. Tragedia se joacă într-un decor epurat a la
japonaise, pe o cărare metalică întretăiată de cuburi şi încadra
tă de felinare. Personaj ul principal al adaptării realizate de regi
zorul Okai Naomichi nu este maurul gelos, ci lago, intrigantul.
udecând după nume, conflictul
Othello-lago trimite la viitorul
război civi l spaniol, în care regi
mentele din Maroc au combătut
armata republicană. Othello, ca şi
Franco, face ordine, în timp ce lago
(de la Santiago, probabil originar din
Compostela) este elementul subver
siv. Othello, interpretat cu demni
tate, dar fără dinamism, de Yutaka
Nagahata, este cel care aduce pace şi
linişte Veneţiei. Este, de fapt, un mer
cenar, un venetic nedorit la Veneţia,
pentru care postul de guvernator al
Ciprului este nu numai o răsplată for
services rendered, ci şi un exil. Răpind-o
pe Desdemona, fată de notabil, şi
căsătorindu-se cu ea, el ia Veneţiei
mai mult decât aceasta era pregătită
să-i dea: o dovadă carnală, nu numai
simbolică, a recunoştinţei. Steagurile
maiestuos-fluturânde reprezintă sim
bol u l scenic al victoriei mauru l u i .
lago, î n interpretarea extraordinară a
lui Yutaka Tsukihara, nu este un intri
gant malefic, ci un clovn răutăcios,
un Vladimir beckettian, care n-are
linişte până ce nu subminează noua
ordine, instaurată independent de el.
Aşa cum intelectualitatea spaniolă a

J

minat victoria militară a lui Franco,
lago o răstoarnă pe cea a lui Othello.
Frustrarea lui lago de promovarea
cuven ită, menţionată în text, n u
poate constitui o explicaţie pentru
dezord inea pe care acesta o
dezlăntuie. lago este, într-un sens,
contra ri u l lui Ham let. În timp ce
Hamlet se simţea chemat să repună,
chiar dacă a contrecoeur, " lumea în
ţâţâni ", lago doreşte, dimpotrivă, s-o
destructu reze. În alte montări se
accentuează, ca metodă folosită de
lago, exacerbarea şi manipularea
erotismului, zonă în care Othello
înaintează nesigur. Acolo, evocând
fantasme l ubrice, lago reuşeşte să-I
tulbure pe Othello mai mult decât
dacă ar recurge la dovezi de infideli
tate. În cazul de faţă, el acţionează la
nivel semiotic pur. Ca un discipol
avant la Jettre a l lui Guy Debord, ca
un situaţionist, lago practică detur
narea simbolică (le detournement).
"
" Deturnarea , spune Debord, "este
opusul citării, al autorităţii teoretice,
( . . . ) este limbajul fluid al antiideolo
giei. ( . . . ) Ea face să intervină acţiunea
care tulbură şi distruge orice ordine
existentă, pune în evidenţă faptu l că

existenţa teoreticului nu este nimic
prin ea însăşi şi nu se poate cunoaşte
decât o dată cu (. . . ) corectura isto
rică" (Guy Debord, Societatea specta
colului, trad. Ciprian Mihali şi Radu
Stoenescu. Editura Casa Cărţii de
ştiinţă, Cluj-Napoca, 1 998, pp. 1 461 47). Batista buclucaşă, multiplicată
şi agitată pe scenă ca eşarfă, voal sa u
ştreang, reprezintă semnul diminuti
vant-depreciator al steagu lui, pere
chea subversivă a acestuia, detur
narea lui. Prin ea, eroismul se conver
teşte în derizoriu şi victoria în eşec.
Spectacolul are nobleţe şi eleganţă,
rigoare şi forţă. Latura erotică este
pusă în surdină în favoarea celei in
telectuale. Desdemona Reinei Zagi
sawa este nobilă şi rece. Culminarea
petrecerii de la sfârşitul primei părţi
în cântece de Kurt Weill luate din
Opera de trei parale este o îndrăz
neală care nu produce, surprinzător,
disonanţe stilistice. La fel, inserarea
inspirată a versurilor din Eternite a
lui Ri mbaud în rugăciu nea Des
demonei conferă situaţiei o altitu
dine independentă de religie. N-am
identificat, din păcate, citatele din
Yates şi Ooe. Obstacolul necunoaş
terii limbii japoneze a fost uşor de
surmontat, datorită atât profuziunii
de semne dramatice expresive, cât şi
redării în engleză şi în română a unor
replici-cheie.
Lectura japoneză a .lui Shakespeare,
atât de fertilă în sugestii, ne încura
jează la abordarea în spirit decis
eu ropea n a lui Chikamatsu Mon
zaemon.
Adrian M i h a lache

Da ' c u m u - i b i n e, d a ră ?

a i scris rău despre mine, nu ţi-a plăcut deloc ce-am
rA] făcut în cutare rol...

Recitesc atent însemnările despre spectacol. Asa e, nu
prea mi-a plăcut. Îmi place, în schimb, cum am �cris; cu
alte cuvinte, am scris bine.
- Îţi mulţumesc, îmi zice într-o zi alt actor. Ai scris bine
de mine, de noi, de spectacol.
Revăd textul publicat. Uf, da' nu prea mi-a ieşit. Uite
câte slăbiciuni descopăr acum, câte aproximaţii. ..
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Motiv să meditez asupra situaţiei paradoxale în care se
află cei care scriu despre teatru, despre spectacole: să scrii
de rău sau să scrii pur şi simplu rău, adică prost, fără har.
Cel mai fericit caz este acela când ai motive să scrii bine
şi de bine despre spectacole bune ... Altfel rămâi sus
pendat de întrebarea din acel text din primăvara tim
purie a teatrului românesc (Occisio Gregorii ) : " Da'
cumu-i bine, dară?"
••.

Elisabeta P o p

Co n sta n ta
1

De

la baletul-ca-teatru
la teatrul-cu-dans

cum douăzeci de ani, când di ntr-o dragoste târzie de cri
tic m uzical ce descoperise
abia atunci armonia dansu lui - în
fiinţam la Focşani primul (la noi) fes
tival coreg rafie (se n u mea " Pano
ramic românesc de balet contempo
ran " şi s-a desfăşurat anual, până
când cutremurul din 1 986 a distrus
iarăşi s plend i d u l teatru " Maior

A

Pastia " ), speram ca el să d u reze
veşnic, stimulând crearea unui gen
pe care eu îl numeam ba letul-ca
teatru. După doăuzeci de ani, timp în
care specia aceasta a dat exemplare
admirabile ( N u nta însângerată şi
Tmblânzirea scorpiei de Ioan Tu
gearu, Peer Gynt şi Visul unei nopţi
de vară de reg retata Mihaela Ata
nasiu ar fi cele mai viguroase dintre

ele), iată că scena actualei reuniuni
artistice specializate - Festivalul I n
ternaţional de Dans de la Constanţa 
e ocupată de o nouă încercare de a
asocia cele două străvechi arte:
teatrul-cu-dans.
În pofida a ceea ce s-ar putea crede,
diferenţa dintre cele două tipuri de
spectacol coregrafie e uriaşă. Mai
întâi, ca geneză: baletul-ca-teatru a
constituit o treaptă firească în evo
luţia genului, nefăcând altceva decât
să renunţe (după secole de poveşti
sărăcuţe cu duhul!) la tipul clasic de
story, în favoarea unor capodopere
ale dramaturgiei universale; teatrul
cu-dans reprezintă în sch imb o
mutaţie artificială în aceeaşi evoluţie,
altoind mişcarea coreg rafică pe
trunchiul unor piese de teatru. Să nu
fiu greşit înţeleasă: nu e nimic rău în
asta! Aşa a apărut şi opera - gen încă
viguros, după atâtea sute ani... Ca
orice hibrid, însă, şi teatrul-cu-dans
are nevoie să se fortifice, să-şi
găsească echilibrul şi propria orga
nicitate, la ora actuală aflându-se
abia într-o fază de primă copilărie, cu
stângăciile şi şovăiel i le inerente.
Judecând d upă majoritatea specta
colelor din festivalul constănţean,
cea mai importantă dintre acestea mi
se pare a fi dezechilibrul dintre ele
mentul teatral şi cel coregrafie: în
Dama cu camelii a lui Răzvan Mazilu,
mişcarea coreg rafică nu este altceva
decât un accesoriu pentru o viziune
personală (de incontestabil interes)
asu pra celebru l u i text al l u i Ale
xandre Dumas-fiul; în HaMMam de
Mihai Mihalcea, naraţiunea (cam lip
sită de miză dramatică), inspirată de
romanele Copilul de nisip şi
Noaptea sacră ale l u i Ta har Ben
Jelloun, este doar ilustrată (pleonas
tic, până la urmă) de dans (în sine, cu
câteva momente notabile); în Dona
Juana a Liviei Tulbure-Gună, jocul
piesei lui Radu Stanca se împleteşte
într-adevăr cu gestul coregrafie, dar
acesta din urmă este lipsit de consis
tenta
" veritabilului dans; în Furtuna
lui sergiu Anghel decupajul (deo
sebit de inspirat) din piesa shake37
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speariană stă la baza unei structuri în
care cele două universuri - teatral si
'
coregrafie - sunt cel mai adesea
paralele, uneori tangente şi o singură
dată şi pentru foarte scurt timp con
topite.

O altă diferenţă esenţială o constituie
concepţia dimensiunii sonore a spec
tacolului: dacă baletul-ca-teatru era
susţinut de un colaj de muzici mai
mult sau mai puţin cunoscute mare
lui public, dar a lcătuind o veritabilă
partitură, elocventă prin ea însăşi şi
aflată într-un raport de clară interde
pendenţă cu dimensiunea vizuală,
teatrul-cu-dans s-ar părea că nu mai
pune nici un preţ pe această relaţie
(paradoxal, tocmai atunci când
aduce pe scenă muzica /ivei), dacă e
să j udec d u pă Dama cu camelii
(unde un violoncelist execută când i
se năzare câte o frântură din ... orice
ştie şi el să cânte, de la .,Sârba-n
căruţă " din Rapsodia de Enescu la
Concertul de Dvorak!) sau d u pă
Dona Juana (u nde alt violoncelist
scârţâie din timp în timp ceva cu
totul nesemnificativ, colorat de un
biet flaut). Din fericire, pot spera că
fenomenul n u e general izat, d i n
moment c e Mihai Mihalcea propune
o muzică autentică, inedită pentru
imensa majoritate a spectatorilor şi
care în plus local izează acţi unea
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dramei şi creează chiar impresia că
inspiră dansul, iar Serg i u Anghel
compune (tot pe bandă, evident) o
coloană sonoră de o frumusete, de o
'
bogăţie, de o varietate şi mai ales de
o originalitate şocante până şi pentru
muzicieni. (Nu întâmplător în specta
colele acestor doi regizori-coregrafi
dansul păstrează încă acel element
fundamental al său care îl asociază
intim muzicii: ritmul.)
Dar deosebirile d i ntre baletu l-ca
teatru şi teatrul-cu-dans se manifestă
şi în domeniul interpretări i: dacă în
cea di ntâi specie baleri n u l u i i se
cerea să-şi îmbogăţească expresia cu
elemente de gestică şi mimică din
arta actoricească, în cea de a doua
s-ar cere un tip de interpret total,
care să se exprime deopotrivă prin
cuvânt şi mişcare coregrafică, ba
chiar şi prin cânt, dacă se poate! Cum
asemenea artişti încă nu prea există
(la noi, cel puţin). ne paşte primejdia
(material izată în festiva l u l de la
Con stanţa prin spectaco l u l Dona
Juana) ca spectatorii să nu mai poată
şti care dintre interpreţi sunt actori şi
care balerini, dar nu pentru că aceştia
ar juca şi dansa la fel de bine, ci, dim
potrivă, pentru că joacă şi dansează
la fel de prost! Fi reşte, există şi
excepţii: în Dama cu camelii Maia
Morgenstern real izează o perfor
ma nţă fizică de invid iat, iar în
Furtuna Maria Varsami creează acel
unic moment de contopire a teatru
lui cu dansul despre care vorbeam
mai înainte.
Însă ... destul cu aceste consideratii
teoretice privind prezentul unui t i p
de spectacol aflat în plină - şi, până
una-alta, imprevizibilă! - evoluţie; să
trecem mai bine la examinarea for
midabilului efort pe care organiza
torii reuniunii coregrafice constăn
ţene I-au făcut pentru a reînnoda firul
unei tradiţii ameninţate cu dispariţia
(ca atâtea altele, de altminteri).
După mulţi ani în care jumătate din
raţiunea de existenţă a Teatrului de
Balet ,.O leg Danovski " (numit în 1 978,
la înfiintare, de către însusi fonda
torul să u , .,Teatrul de balet clasic si
contemporan" - s.n.) părea să fi fost
abandonată (trupa cantonându-se în
repertoriul academic), preluarea con
d ucerii de către dr. Ana Maria Mun
tea nu a repus în d repturi creaţia
coregrafică nouă, în numai doi ani
a părând în repertoriu spectacolele
Anotimpuri, Metropolis şi acum
Furtuna de Sergiu Anghel, Mozar
tissimo şi Requiem de Gigi Că
ciuleanu (din Franţa). .,Salonul tine
rilor coregrafi " (Alice Găman Necşa
de la Opera din Viena, David Slo-

baspycky tot de la Viena, lngrid
Lupescu-Szell de la Mai nz), .,Gala de
balet " (Daniel Meja de la Boston
Ballet) şi Pinocchio de Călin Hanţiu
(regia: Dominic Dembinski). N-a fost
neglijat nici baletul clasic (cu care
trupa întreprinde în continuare lungi
turnee de mare succes prin toată
lumea - proximul fiind în Germania,
din noiembrie 2001 şi până în ianuar
ie 2002), în noi producţii fiind la nsate
Lacul lebedelor (după cinci ani de
absenţă) în coregrafia l u i J udith
Turos (prim-sol istă a Baletului Ba
varez din Munchen).
Cum se vede, proiectul .,racordării la
diaspora românească, foarte activă în
domeniu " - cum spune directoarea
Ana Maria Munteanu - a fost realizat
şi el cu brio. În plus, devenit membru
al Fundaţiei Cu lturale Eu ropene,
Teatrul de Balet "Oieg Danovski " a
organizat workshop-ul .,Medeea " şi
apoi o întreagă serie de stagii, în
colaborare cu profesori de dans cu
vastă experienţă internaţională Teresvouri Jouhani (DOsseldorf},
Bella Ratchinskaia (Scala din Milano si
Opera d i n Viena). Wilfride Pioll et
(Conservatorul Naţional Superior din
Paris), Daniel Meja (Boston, Londra,
Amsterdam) -, dar a şi angajat bale
rini stră ini (pe americanca Jenna
Johnson şi italianca Sara Marchetti
le-am şi văzut acum, în Furtuna); a
participat la festivalurile de la Sibiu şi
laşi, dar şi la Târgui Internaţional de
Dans de la Essen şi la Expoziţia de la
Hanovra; a editat (în condiţii grafice
excepţionale) o nouă revistă de cul
tură (..Amphion "), ajunsă la cel de-al
patrulea număr şi cuprinzând eseuri
extrem de interesante din cele mai
diverse domenii - de la religie la
masonerie, de la literatura română a
veacului trecut la .,Sistemul planetar
al literaturii ", de la jurnalul de călă
torie la proză sau versuri originale, de
la arta costumului la arta fotografiei;
în fine, a realizat o pagină web pentru
promovarea pe Internet a programu
lui instituţiei.
Din contextu l acestor reusite nu
'
putea să lipsească, fireşte, reluarea
Concu rsului de Ba let (înfi intat de
către Oleg Danovski în 1 993 ş i între
rupt d u pă şase ediţii, la doi ani d u pă
dispariţia Maestrului}, şi nici organi
zarea concomitentă a unui festival
care să reunească spectacole din
d iferite centre a rtistice. Am biţia
amândurora - si a concursului, si a
'
festival ului - este de a fi interna
ţiona le, chiar dacă acum singurii
da nsatori stră ini pe care (eu, cel
puţin) i-am văzut au fost cele două
balerine a m i ntite ale teatru l u i şi

basarabencele (laureate în com pe
tiţie) Ecaterina Cupcinov şi Tamara
Meladze (Premiul 1, respectiv 11, la
Dans Clasic Ju niori). Asta, fireste,
fără a pune la socoteală faptu l că t rei
dintre câştigătorii concursului sunt
- c u m s-ar spune - " stran ieri " :
Bogdan Nicula (Premiul 1 la Con
temporan) şi Remus Şucheană
(Premiul 1 1 la Clasic Seniori) dan
sează deja la Mai nz, iar Matei Ovidiu
Iancu (Marele Premiu) este bursier la
Londra. În palmares mai figurează
trei artisti ai Teatrului " Danovski " :
'
Olim pia Cheţa (Premiul 1 la Clasic
Seniori), Mădălina Dan (Premiul 1 1 la
Contemporan) şi Costel Georgescu
(Premiul acordat de către profesorul
Erwin Kecsek - de la Academia de
Dans din Mu nchen - pentru creaţia
coreg rafică a unei piese prezentate
în competiţie),
Nu am nici o îndoială asupra justeţei
deciziilor celor două jurii conduse de
către Wilfride Piol let (pentru Clasic Jean Guizerix de la Conservatorul din
Paris, Francisc Valkay, Ileana lliescu,
Liana Tugearu, Florica lchim, Alice
Georgescu, Francisc Strnad, Tatiana
Panaiotidi şi Traian Vlaş; pentru
Contem poran - Serg i u Anghel,
Adina Cezar, Nina Brezuleanu, Silvia
Ciuresa�, Nata lia Stancu, Ludmila
Patlanjoglu, Ioan Tugearu, Cosmin
Manolescu şi Mihaela Santo), însă aşa cum se întâmplă de multe ori Gala Laureatilor a ierarhizat întrucât
va altfel fina'liştii... Poate că tocmai de
aceea câştigătorul Marelui Premiu,
eclipsat cu desăvârşire de personali
tatea extrem de p utern ică a lui
Bogdan Nicula, a ţinut să facă în seara
următoare, la Gala Starurilor, o de
monstraţie a capacităţilor sale ieşite
din comun, învăţând peste noapte (la
propriu!) Marele Pas de deux din Don
Quijote, pentru a-1 dansa alături de

Felicia Şerbănescu (şi cu concursu l
Feliciei Costea, într-un intermezzo
creat pentru a-i permite tânărului
balerin în vârstă de 1 7 ani să-şi tra9ă
sufletul înaintea dificilelor variaţii). In
ceea ce-l priveşte pe Costel Geor
gescu, în Gala Starurilor acesta a ţinut
să-şi danseze el însuşi piesa pre
miată; dar, tocmai prin faptul că în
mod evident coregrafia era con
cepută pentru un bărbat, inter
pretarea Mădălinei Dan îi conferise în
ajun un plus de virtuozitate şi origi
nalitate. Cu siguranţă însă că va
loarea creaţiei lui Costel Georgescu a
cântărit ceva şi în câştigarea de către
Mădălina Dan a Premiului 11 pentru
Dans Contem poran, căci cea la ltă
piesă din concurs, la care dansatoa
rea si-a rezumat evolutia în Gala
Star�rilor, nu i-a a.dus aceiasi succes...
În schimb, Olimpia Cheţa şi�a depăşit
în ultima seară performanţa din Gala
Laureaţilor, dansând de astă dată alături de nu mai puţin talentatul
Horaţiu Cherecheş - în clasicul balet
Diana şi Acteon.

Parada vedetelor, care a încheiat fes
tiva lul, a fost concepută de către
Răzva n Mazi l u ca un spectacol
închegat, unde numerele de dans se
legau prin savu rosu l comenta riu
desprins din opera lui Marin Sorescu
(un uriaş poet şi dramaturg, din
păcate ned rept de repede dat
uitării. ..), perfect adaptat situaţiilor
scenice create şi interpretate cu
irezistibil har comic de către actorul
Mihai Danu. S-au înlăntuit astfel,
aparent haotic (pe lângă piesele
amintite mai sus): un fragment din
fascinantul Joc de-a Shakespeare al
lui Ioan Tugearu, care a demonstrat
încă o dată de ce fantezie inepuiz
abilă dispune coregraful şi ce fabulos
dansator este Răzvan Mazilu; o sec
venţă din Carmen de Oleg Danovski

(după opinia mea, cel dintâi specta
col românesc de balet-ca-teatru si
care rămâne la fel de tânăr şi astăzi, fa
trei decenii de la crearea lui), inter
pretată de Jenna Johnson şi Daniel
Precu p (da nsator cu remarca bile
calităţi fizice, tehnice şi expresive);
Stam pele j a poneze ale acel uiaşi
Ioan Tugearu, în interpretarea ele
gantă şi sensibilă a lui Traian Vlaş; un
număr (nu foarte concludent) din
Mozartissimo de Gigi Căciu leanu,
dansat însă cu pasiune de către Aliss
Tarcea şi Gigel Ungureanu; un solo
de Mihai Babuşka în interpretarea
Corinei Dumitrescu, prim-solista
Operei Naţionale din Bucureşti;
Tangourile lui Sergiu Anghel pe spi
rituala muzică a lui Astor Piazzola; din
nou Răzvan Mazil u, Că lător în
labirint, aşa cum şi 1-a imaginat Florin
Fieroiu; un număr din Lacul lebede
lor creat de Oleg Danovski, cu Corina
Dum itrescu şi Cristian Tarcea; un
adagio din Visul unei nopţi de vară,
în coregrafia lui Călin Hanţiu şi în
i nterpretarea acestuia şi a Deliei
Hanţiu; în fi ne - " pour la bonne
bouche" -, Gigi Căciuleanu, sosit spe
cial din Franţa, spre a dansa La vie en
rose: o incredibilă probă de forţă,
rezistenţă şi echilibru, care a iscat
intermi nabilele ropote de aplauze
ale unui public pe cât de numeros, pe
atât de receptiv şi de selectiv.
Am omis-o intenţionat din enume
rarea de mai sus pe Sara Marchetti o balerină cum n-am mai văzut, dar
despre care voi scrie pe larg (aşa cum
şi merită, de a ltfel) în cronica specta
colului ce a deschis Festivalul Inter
naţional de Dans de la Constanţa
Furtuna lui Sergiu Anghel - şi din
care artista a dansat în Gală un mult
prea scurt moment.

-

Luminiţa Vartolomei

S-a născut o stea

Al

n lumea spectacolului, una dintre modifice nu numai ideea su pre
întrebările la care nu s-a găsit încă matiei scolii ruse de balet - în dansul
răspuns este cea legată de posibi clasic ..:, ci şi să ajute aansul contem
l itatea de a cuantifica performanţa . poran să pătrundă în bastioane a le
artistică. S-a discutat - şi se discută - academismului. Circulatia valorilor în
despre concursuri şi festiva l u ri, diferite spaţii culturale a îmbogăţit
despre prem ii şi distincţii, despre universul de creaţie al coregrafi lor şi
pertinenţa jurii lor. Cu toate acestea, a ridicat mult standardele de inter
pentru dansatori, recunoaşterea pretare. Pe de altă parte, nu mai pare
obţinută la o competiţie, în pofida deloc ci udat că sudamericanii şi
tuturor suspiciunilor sau controver chinezii câştigă de ani buni aproape
selor, înseam nă foarte mult într-o toate premiile Concursului I nterna
meserie ameninţată oricând de un tional de Dans de la Paris, că francezii
sfârşit neprevăzut.
triumfă în Japonia, la Nagoy�, că
Desi au o istorie destul de scurtă, tinerii dansatori americani se lan
concursurile de balet au reuşit să sează la Varna, cea mai importantă

"
" pepinieră a staruri lor de mâine, sau
că balerinii ruşi cuceresc America la
marele concurs de la Jackson, Missis
sippi.
Însă graniţele au început să dispară
nu doar la nivel teritorial. Lumea dan
sului si-a ridicat barierele si în fata
celor veniţi din alte domeni i a le artei
spectacolului. Această deschidere a
început să se facă simţită şi la noi,
unde colaborarea dintre coregrafi şi
oamenii de teatru s-a soldat, mai ales
în ultimii ani, cu realizarea unor spec
tacole de referinţă. Recent, Secţia
română a Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Teatru s-a apropiat şi mai
39

E3

m u lt de acest domeniu, implicân
d u-se în organ izarea Concu rsu lui/
Festival Internaţional de Dans de la
�onstanţa.
In 1 993, Oleg Danovski - personali
tate singulară, care a marcat profu nd
nu numai dansul românesc, dar mai
ales viaţa culturală a oraşului de la
malul Mării Neg re - iniţia un concurs
national de dans, o confruntare între
da n satorii din cele mai importante
companii, dar şi între elevii liceelor
de balet din tară. Unii dintre laureatii
celor şase ed iţii realizate sub egida sa
între 1 993 şi 1 998 (ultimele două,
d upă moartea Maestrului) au devenit

prim-solişti ai teatrului constănţean .
Alţii au cucerit faima p e scenele unor
teatre din Germania, Italia, Austria
sau Slovacia.
Pentru actualul director al Teatrului
de Balet "Oieg Danovski ", speranţa
Maestru lui de a încu raja prin această
competiţie tinerele talente constituie
o provocare continuă. Manager cu
vocatia devenirii, Ana Maria Mun
tea n u pare hotărîtă să revend ice
pentru compania pe care o conduce
poziţia de lider. Ea încearcă să creeze
aici un spaţiu de întâlnire a perso
nalităţilor din lu mea spectacolului
(dans, teatru etc.), conştientă fiind că,
pentru a deveni gazda unui concurs
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de dans important, Constanţa tre
buie să fie o capitală a baletului.
Desfăşurată sub patronajul Consiliu
l u i Judeatean de Cu ltură, această
primă ediţie internaţională a concur
sului păstrează, în linii mari, structura
anterioară: două secţiuni - una de
dans contemporan, deschisă dansa
torilor cu vârsta cuprinsă între 1 7 şi
26 de ani, şi una de dans clasic, cu
_? ouă categorii - juniori şi seniori.
lnsă, dacă până în 2001 distincţiile
erau mai mult simbolice, acum juriile
prezidate de doamna Wilfride Piollet,
profesor la Conservatorul Superior
de Muzică şi Dans din Paris, au putut
acorda premii în valoare de peste
6 500 USD şi posibilitatea unor rezi
denţe în cadru l companiei " Da
novski" .
Votul a fost destul de diferenţiat
anul acesta, având în vedere faptul
că din cele două j u rii au făcut pa rte,
în premieră, alături de n u me impor
tante ale baletului românesc, şi cri
tici de teatru - asa
. încât notarea s-a
bazat pe criterii şi gusturi diferite.
Mai ales la Dans contemporan, u nde,
deşi nu a fost agreată în mod egal de
toţi membrii j u ri u l ui, evoluţia l u i
Bogdan N icula (de la Ballet Mainz,
Germania) i-a adus acestuia Premiul
1 ( 1 000 USD). Deşi fără prea m u ltă
origina litate la n i velul creaţiei Aripi (coreg rafie proprie) şi Portret
200 1 (coregrafia: l ng rid L u pescu
Szell) -, cele două momente inter
pretate de el (fiecare dintre cei opt
participanţi a da nsat două creaţii)
au pus perfect în valoare plastici
tatea şi expresivitatea corporală a
acestui dansator de 2 1 de ani. Scu nd
de statură, cu o conformaţie accen
tuat muscu loasă, Bogdan Nicula a
reuşit să trezească admiraţia pentru
mod ul suplu în care îşi mişcă trupul,
făcând să pară fireşti, confortabile
chiar, contorsiuni imposibile pentru
un corp neantrenat. Premi u l al 11-lea
(800 USD) a fost câştigat de Mă
dălina Dan de la Teatrul de Balet
"
"Oieg Danovski . La succesul ei a
contribuit şi creaţia lui Costel Geor
gescu, Solo, pentru care acesta a
fost distins cu u n Pre m i u pentu
Debut coregrafie de 1 O milioane de
lei. Din păcate, cum pe podiumul
din acest an nu a u fost decât două
locu ri, prin decizia hotărîtoare a
preşedintel ui juriului, Wilfride Piol
let, Sara Marchetti, care, în urma
concursului, avea o medie egală cu a
Madălinei Dan, a obţinut doar · po
ziţia a treia. Mu ltă tristeţe pentru
această balerină mi niaturală, ca re
triu mfase cu câteva zile înainte în
rolul lui Ariel, excelent pusă în va-

loare de Sergiu Anghel, arhitectul
cel ui mai recent succes al Teatru lui
"
" Danovski , Furtuna.
Alegerea a fost mai uşoară la Clasic,
unde nivelul competitorilor la cate
goria Seniori a fost puţin deza
măgitor. Cei şapte "combatanţi " (trei
fete şi patru băieţi) au prezentat, în
prima etapă, o variaţie, iar apoi, în
concurs, două variaţii sau un pas-de
deux. Locul 1 (şi cei 1 000 de dolari
aferenţi) i-a revenit Olimpiei Cheţa
(Teatrul de Balet "Oieg Danovski "), o
balerină ambiţioasă, impecabil antre
nată. Juriul a a preciat linia frumoasă
şi delicateţea mişcărilor ei mai ales în
pas-de-deux-ul din Diana şi Acteon
(la care 1-a avut partener pe colegul
său de compan ie, Horaţiu Chere
cheş). Deşi participase şi la secţiunea
Contemporan, Remus Şucheană
(dansator care studiază din 1 998 la
şcoala din Mainz) este cu siguranţă
un dăruit interpret de balet clasic. Cu
un excelent echilibru, pus în valoare
mai ales la pi ruete, şi o prezenţă
scenică extrem de agreabilă, el a
cucerit Premiul al 1 1-lea (800 USD) şi
simpatia mărturisită a doamnei
Piollet.
La Juniori, din păcate, emoţiile i-au
costat mult pe cei unsprezece con
curenţi veniţi la Constanţa pentru
a-şi etala posibilitătile tehnice şi ta
lentul artistic, a proape fiecare dan
sator ratând. După cele două variaţii
prezentate, la încheierea concursului,
Premiile 1 (800 USD) şi 11 (400 USD) au
revenit foarte ti nerelor reprezen
tante ale Republicii Moldova Eca
terina Cupcinov şi, respectiv, Tamara
Meladze.
Paradoxa l, revelaţia com petiţiei a
venit tocmai de la concursul juniori
lor. " Eroul " a fost un superb dansator
de numai 1 7 ani, Matei Ovidiu Iancu,
elev al Liceului de Coreg rafie din
Bucureşti şi bursier la English Na
tional Bal let, Lond ra. Dincolo de
capacitatea de i nterpretare inteli
gentă a variaţiilor alese, în care şi-a
demonstrat nu numai talentul nativ,
ci şi tehnica însuşită, Matei Ovidiu
Iancu are şi o calitate rar întâlnită:
charisma. Iniţial câştigător al secţiunii
Juniori, interpretarea sa în variaţia
din La Sylphide 1-a pus în posesia
Marelui Premiu ( 1 500 USD), pentru
care s-a lu ptat cu Olimpia Cheţa şi
Bogdan Nicula.
După cinci zile de concurs, Gala
Laureaţilor a încheiat ediţia 200 1 a
unei competiţii ce are toate premise
le să devină, nu peste mult timp, un
reper în lu mea dansului.
Carmen Stanciu

Simple note de
nespecialist
•

•

pe marg1nea unul concurs
1 . Am apreciat efortul, deloc neglija
bil, al organizatorilor festivalului şi
concursului de dans de la Constanţa
de a transfera parte din valoarea
metafizică Şi simbolică a premiilor
acordate celor mai bu ni dansatori din
concurs în valoare fizică şi substan
ţială. Spre deosebire de premiile
acordate la festival urile de teatru,
care ating, cel mult, cifra "astronomi
că" de 50.0 $ pentru un spectacol, aici
premiile au ajuns 'la 1 000 şi 1 500 $
de persoană, ceea ce demonstrează
că Terpsichora este mai generoasă cu
servii săi decât Thalia cu ai săi.
Aproa pe că se explică de ce, la
anunţarea prem iilor, s-au prod us
unele nemultumiri si contestatii (" re
numeraţie" mare, d eh!), deşi; după
opinia mea de nespecialist, cele două

jurii (de dans clasic şi de dans con excl us, cu excepţia partizanatu l u i
temporan) au judecat corect, inte fanatic. Asadar, nu d a n s clasic sau
ligent, ireproşabil.
dans conte mporan, ci dans clasic şi
2. La d iscuţi ile care au g losat în jurul dans contemporan. Alternativ, sim
ma.nifestă rilor dansante de la Con biotic sau concomitent.
stanţa s-a produs, la un moment dat, 3. În cadrul acelorasi discutii, s-au
un soi de dispută a specialiştilor: făcut măsurători, care se doreau cât
dans clasic sau dans contemporan? mai exacte, ale cantităţii de dans şi
Unii au a părat validitatea şi profe ca ntităţii de teatru caracteristice
siona l i s m u l u n u ia, p u nînd la în · acelui frumos şi expresiv hibrid care
doială rigoa rea şi legitim itatea se nu meşte teatru-dans ori dans
celui lalt, în timp ce alţii au acuzat teatru. Nespecialistul din mine con
desuetud inea u n u i a în favoa rea. sideră că dozaju l nu are importanţă,
modernităţii celuilalt. Ca nespecia câtă vreme " hibridut' poate fi identi
list, văd şi a ici, ca şi în teatru, o falsă ficat ca atare, este, deci, valabil şi, mai
opoziţie, precum eterna cherelă din ales, valoros. Nici o măsurătoare nu
tre antici şi moderni. S-a dovedit în prevalează asupra valorii, emoţiei,
curgerea timpului că, în artă, nu satisfacţiei estetice,
există formule u nice, iar opţi unile
D u m itru Solom o n
pot fi vremelnice, nimic nefiind

Terpsichora

B u c u re sti
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halta la
BucurESTi.VEST
a făcut

-ar putea crede că arta şi mar
ketingul nu prea merg mână
în mână. Cosmin Manolescu,
dansator şi coregraf convertit, sub
presi unea vremuri lor, la manage
ment, încearcă să " medieze" această
situaţie, aplicând strategiile culturale
în folosul dansului contemporan
românesc. Tn luna mai, împreună cu
echipa sa de la Fu ndaţia Culturală
Proiect DCM şi Pro Helvetia, ne-a

S

provocat să ne desprindem pentru
trei săptămâni de cenuşiul care ne
înconjoară şi să plonjăm în dans:
spectacole, filme, workshop-uri . . .
Prima editie
. a Festivalului Interna
ţional de Dans Bucu rESTi.VEST "eveniment dedicat dansului euro
pean şi schimburilor artistice între
artiştii din Est şi Vest" - a adus în
România dansatori şi coregrafi din
Franţa, Ma rea Britanie, F i n la nda,

Germa n ia, Danemarca şi U ngaria.
Alături de aceste "spectacole inter
naţionale realizate de companii de
dans şi artişti importanţi din Europa ",
au fost prezentate, în cadrul secţiunii
Joker Dans Ro, lucrări semnate de
tineri coregrafi români şi o selecţie de
video-dans cu prinzând creaţii ale
unor importanţi coregrafi francezi:
Josef Nadj, Karine Saporta, Maguy
Marin, Boris Charmatz. În programul
41
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festival u l u i au fost incluse si trei
coproducţii rezultate în urm a unor
proiecte de colaborare (tot Est-Vest):
Human Zoo (coregrafia: Marie Ga
brielle Rotie & Cosmin Manolescu Marea Britanie/Romania), Ring, con
secinţa unui workshop internaţional
conceput şi condus de coregraful
german Felix Ruckert, şi Proud To Be
Here, spectacol la care Katharina
Vogel (Elveţia) a lucrat cu dansatori,
actori şi muzicieni d i n România,
Rusia şi Norvegia. Plus atelierul inter
naţional " Movements on the EDGE",
al cărui obiectiv declarat este "crea
rea unei reţele de artişti şi organizaţii
de dans în ţările est-europene" .
Cel mai important nume prezent în
festival a fost coreg rafa franceză
Christine Bastin. Be, spectacol u l
susţinut d e membrii companiei sale,
a îmbinat stil u l propriu al acestei cre
atoare, bazat pe fizicalitatea dansato
rilor, cu momente aparent inexplica
bile de emoţie, născută din mici ges
turi, din contacte scurte şi intense în
care cuplurile se regăsesc doar pen
tru a se despărţi. Paradoxa l, parcă �u
avut nevoie de prea m u lt timp,
totuşi, pentru a-şi spune povestea.
Cu excepţia acestei lucrări şi a şocului

�
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prod us de contactul cu tru pa
CandoCo Dance (Marea Britanie) companie din care fac parte şi dansa
tori cu deficienţe locomotorii, inter
preţi care-şi sfidează propriile limite,
dar mai ales imaginea pe care publi
cul o are despre corpul pe scenă -,
coproducţiile prezentate au pendu
!at între agreabil şi plictisitor.
In rest, cei familiarizati cu tendintele
actuale din dansul contemporan au
putut bifa următoarele formule:
1 . Categoria re-mix
Digital Duende (Normandi

autoiluziei (Maya), rea lizatorii ar tre
bui să reitereze ciclul creatiei (Sam
sara) în speranţa că următoarele pro
ducţii vor avea o karmă mai bună.

2. Categoria intt:u:p3:] ie J:B,ihxrr 
pral'

Lucrare de forme şi precizie, dar nu
fără respiraţie şi curgere a mişcării,
creaţia danezu l u i Pa lle Gran hoj
Headbreak - baloon body and brain

(Granhoj Dance Company) surprinde
prin frumuseţea interioară a gestu lui
coreg rafie, dar şi prin combinaţii
elaborate ce conturează autoportre
tul unui artist obsedat de căutarea
sensurilor, a tiparelor interioare. În
aceeaşi zonă a psiho-dansului - deşi
inferior valoric - se situează şi Proud
To Be Here sau Human Zoo.

Pro
d uctions, Finlanda) este o prelucrare
inteligentă, deloc lipsită de rafi na
ment, a dansului flamenco, realizată
de coreg raful Jyrki Karttunen. Uni
versul propriu lumii hispanice, am
prenta sexuală, pasiunea şi gelozia 3. Categoria •'n criz'
au fost integrate în vocabularul dan Din fericire, la această categorie a
sului contemporan. De aici, ritmul fost u n singur concu rent: Foofwa
încărcat de poezie, născut fie din d'lmobilite (Elveţia") cu Video-text
mişcările largi, generoase, fie d i n voice-dances. Aflat într-un moment
gesturile reţinute ş i subtile.
. de căutare şi redefinire a propriei
Amestecul mijloacelor de expresie identităti artistice, fază critică usor de
utilizate în Karma Mixtura (Dream recunoscut mai ales datorită modu
Team Theatre, Ungaria) îngroapă _ lui în care se raportează (scenic) la
definitiv mesajul spectacolu l ui, ce se educaţia proprie, luând în derâdere
vrea a fi un ritual iniţiatic, o poveste diferitele tehnici de dans însuşite, el
despre Marea Călătorie. Prinşi în vă lui reuşeşte să înghesuie în creaţia " sa
"

toate clişeele audio-vizuale posibile.
Si asta într-un mod atât de inarticulat
fncât m-a făcut să-mi aduc aminte de
toate spectacolele pl ictisitoare pe
care le-am văzut şi să tânjesc după
zilele atât de frumoase în care pu
blicul (necivilizat?!) azvârlea cu rosii.
'
4. Categoria sire:ur'
Dacă ar fi să judec după spectacolul
workshop Ring, domnul Felix Ruckert
(Germa nia) este u n u l d i ntre acei
pseudo-artişti care .,ştiu să facă
reţetă " : se ia o idee (nici bună, nici
rea), se elaborează un proiect (nici
spectaculos, nici stupid), se trimite
organizatori lor de festiva l u ri (nici
importante, dar nici minore) şi (citez,
pentru conformitate, d i n prezen
tarea .. lucrării") .,se miscă în cerc,
'
schimbând periodic pe rsoanele cu
care interactionează" .
Însă cea m ai im portantă întâ lnire
mediată de organizatori a fost cea cu
tinerii coreg rafi români, în cad rul
ediţiei a doua a Platformei Dansului
Contemporan (Joker Dans Ro). Chiar
dacă se diferenţiază ca stil sau ori
zont artistic, urmărind creaţiile sem
nate de Mihai Mihalcea (Vii la spec
tacol �i primeşti un extra-burger),
Eduard Gabia (Bătrânul de la gra
niţă), Romulus Neagu (lf 1. But 1 Am
Here). Jvlan uel Pelmuş (Outcome).
Carmen Riban (Take Five), Ion
Dumitrescu, Marius lorgulescu (Nod)
sau Mateia Stănculescu (De trei zile
fără Sora Ana) devine evident faptul
••

că această nouă generaţie de dan
satori şi coreg rafi împărtăşeşte o
influenţă culturală comună şi ideea
că dansul înseamnă, deopotrivă, liber
tate corporală şi auto-descoperire.

Creaţiile lor - un melanj între tonul
abstract, impersonal al coregrafiei şi
elemente de naraţiune sau teatrali
tate - sunt străbătute de accente de
critică socială care reflectă statutul
de outsideri pe care ei consideră că îl
au în raport cu lumea în care trăiesc.
În aproape toate spectacolele revin
cu obstinaţie câteva teme: eşecul co
municării, problema omului singur,
narcisism u l, relatia bă rbat-femeie,
dar şi revolta, înce rcarea de a se eli
bera, de a-şi refuza destinul.
Cu siguranţă, diversitatea programu
lui 1-a făcut pe Cosmin Manolescu să

definească acest prim festival de
dans al Bucureştilor drept .. un adevă
rat maraton al dansului contempo
ran european şi românesc!". Raportat
însă la reperul pe care îl constituie
încă, pentru creatori şi public, proiec
tul .,La Danse en· Voyage" (de l a
începutul anilor 1 990), nu cred că
BucurESTi. VEST reprezintă o revo
luţie în dansul românesc. Dar poate
că-i mai bine aşa . .,Revoluţiile - spu
nea Bejart - aduc întotdeauna dic
tatură."
Carmen Stanciu

Sfâ n t u G h eo rg h e

(ln)existenta
textului
�

ema Festivalului .,Atelier" de la
Sfântu Gheorghe (3-8 iunie) a
fost - probabil, fără voia orga
nizatori lor - textu l : posibil itatea
(in)existenţei textului şi/sau a dra
maturgiei I)Oi. S-au furnizat exemple
concrete privind o altă modalitate de
abordare a textului - sau exemple de
alt fel de text. Chiar de non-text sau

T

de text inexistent; la festival au par
ticipat nu numai teatre .,inexistente",
fără statut juridic sau chiar neconsti
tuite, dar şi texte inexistente. Acest
text inexistent este cel mai bun text
dramatic. Este acel text care nu e
publicat în volume şi colecţii se
rioase, academice, la edituri de re
nume, cu prefeţe, postfeţe şi comen-

tarii ştii nţifice. Este, pur şi simplu, un
text jucat. Câteodată este un scena
riu, altădată, nu mai o idee. Este un
text (în majoritatea cazurilor) con
temporan, nou, dar el nu va fi jucat
niciodată de un alt teatru, de o altă
trupă şi nu va fi montat de un alt regi
zor decât cel care deja a făcut-o.
Pentru că s-a născut dintr-o impro43
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vizatie colectivă sau este un text
extrem de personal. Este .,efemer" ca
scriere, pentru că nu este capabil să
transceandă propriu l său spectacol.

Spectacolul, însă, există. Este un text

hic et nunc.

Cu toate acestea, textul inexistent
este cât se poate de serios: Este pus

în scenă pentru că şi-a găsit regizorul
şi trupa; uneori, chiar a fost .,coman
dat" special de către aceştia sau a
fost scris ori compilat de însuşi regi
zorul. Accentul cade nu pe noutatea
scriiturii, ci pe punerea în prezent a
problemelor sau pe redescoperirea
lor, a problemelor noi-vechi, actuale
eterne a le: sexului şi sexualităţii, con
flictelor între etnii, credinţe, gene
raţii. Un conflict al limbajelor şi al
comu nicării, a l inexistentei comu
nicării şi al efortului teatrului de a
provoca această comunicare . .,Ate
lierul " - ca festival şi ca limbaj teatral
- face experimente textuale şi meta
textuale, creează, distruge, rescrie şi
comentează texte. (Au fost, evident,
şi excepţii. O excepţie fericită: un text
.,clasic" în teatrul maghiar, Kasimir şi
Karol ine de ădon von Horvath,
într-o minunată regie, aparţinând lui
Bocsardi Lasz16, la Teatrul .,Tamasi
Aron " din Sfântu Gheorghe.)
Radu Afrim a compilat textele a cinci
dramaturgi români şi a numit rezultat
ul Ocean cafe. Variaţiuni pe o temă
dată: femeia îndrăgostită, într-un fru
mos (liric, d uios, ironic)· spectacol
compus, ca şi textele, pe principiul
variaţiunilor laitmotivice şi al struc-.
turilor-mozaic. Unul dintre texte Silicon Valley, admirabil monolog

1 nte rvi u ri

în pas d e dans

pectacol (de dans?) târziu în noapte, pe canalul
.,Muzzik". Total bizar şi de neînţeles: o tânără făp
tură cu aer isteric amestecă nişte mărgele într-un
lighean, un june pictează cu o pensulă picioarele unei
congenere, iar când ajunge prea sus ea dă semne (vagi!)
că se jenează, în fundal un tip cântă la trompetă,
târîndu-se în genunchi mărunţel, pe un ecran sunt
proiectate toate acestea în imagini care fug, se descom
pun, apoi proiecţia este reluată pe o bucată de tablă
(da, chiar aşa!) ţinut� în braţe de un ins căţărat în cârca
altuia etc., etc., etc. In lipsa oricărui sens, privesc atent
felul sofisticat în care imaginile mi se aştern în faţa
ochilor, curgând din mai multe camere, într-un caleido
scop fascinant, ce face ca nici un gest să nu se piardă, în
timp ce un gând nu-mi dă pace: actorii şi dansatorii
români, cu spectacolele lor, n-au avut încă parte de
filmări impecabile, profesionist realizate, artistice chiar,
ca acest talmeş-balmeş pe care nu mai am răbdare să-I
urmăresc până la sfârşit.
• Conferinţă de presă cu ocazia venirii Teatrului Bolşoi
la Bucureşti: lume multă, agitaţie, se aşteaptă destul, în
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cele din urmă apar vedetele trupei. Câteva momente de
linişte, apoi tirul întrebărilor porneşte. Cu siguranţă că
tinerii solişti se mai întreabă şi acum ce au căutat ei la
întâlnirea cu pricina, de vreme ce presa nu părea dis
pusă să le acorde vreo atenţie. Prezenţa lor era pretex
tul pentru obţinerea a tot felul de lămuriri ce puteau fi
(aşa ar fi fost normal) cerute în prealabil, la o cafea, de la
organizatori. De unde să ştie ei că e o modă la noi aceea
ca ziariştii să consume nepermis de mult timp pentru a
căpăta, în fond, .,back-ground-ul " cu care ar trebui să
vină înarmati la asemenea întâlniri? Dacă la altii
' cei care
pleacă în .,misiuni " jurnalistice se pregătesc în prealabil,
la noi .,se sar etapele" în numele unei zburdălnicii pro
fesionale destul de triste până la urmă.
• Ce poate rezulta când combini soare, vară, terasa
Green Hours, versuri din Shakespeare (în original),
citate din Homer (tot în original), salată tzatziki şi măşti
uriaşe (hidoase!) din cauciuc? N-aţi g hicit! Răspunsul
este: o originală lansare de carte, .,regizată " de un direc
tor de teatru cu pregătire de teatrolog, pe numele lui
Dan Vasiliu. Toate bune, numai că riscul asumat este

semnat de Saviana Stănescu - revine
într-un spectacol de sinestătător, un
one woman show mai puţin reuşit
(actriţă: Mihaela Rădescu).
Sau un text " adevărat" (excepţie: dramaturgie publ icată) a l l u i Radu
Macrinici, într-o prezentare timidă:
Evanghelia după Toma la Teatrul
"
"Csiky Gergely din Timişoara. Apoi,
un scenariu de Theodora Herghe
leg iu, inspirat din Ja rry, Ionescu,
Artaud şi pus în scenă cu minunaţi
actori şi cu m u lt umor la Teatrul
I nexistent
Dom n u l şi Doamna
Oval; tema: anihilarea de către ge
neraţia mai în vârstă a forţei cre
atoare şi ludice a omului tânăr. De
aceeaşi Theodora Hergheleg i u, la
Teatru l ,,Andrei Mureşa n u " din
Sfântu Gheorghe: Cu mâna pe cio
can, o piesă contemporană sârbă de
Milos Nikolic, rescrisă aproape com
plet de către regizoare pe principiul
improvizaţiei colective şi adaptată la
contextul local române-mag hia r.
Obraznic actual iza(n)tă, provoca
toare, sarcastică: pitorescul naţiona
list în stil caba ret. Reg izoru l(-orii)
fu rios(-osi) se u ită d i rect în ochii
spectatoru lui.
Sau aproape un non-text: un eseu
teatral, cum îşi numeşte opera regi
zorul l;toraţiu Mihaiu. O vizi une
teatrală (cu accent pe prima parte a
sintagmei), un comentariu la filmul
Câinele andaluz. U rmează textul prin
excelenţă: spectacolul Diva este un
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manifest al feminismului (sc;:enariul:
Anca Grădinaru şi Mihaela Sîrbu). Un
spectacol bazat numai pe text, fără
teatralitate; apoape teatru politic.
O altă piesă interesantă, pe principiul
work in progress: MM de ?tefa n

acela ca volumul (intitulat De la Platon la Shakespeare
nu ştiu de ce îmi tot vine să adaug " şi retur") să nu fie
la fel de... spectaculos ca lansarea.
• Dacă Naţionalul are în acest moment un spectacol
aplaudat pe toate continentele, meritul îi aparţine lui
Dan Puric, ceea ce I-ar îndreptăţi la ceva mai mu ltă con
sideraţie din partea " spiritelor călăuzitoare" ale teatru
lui. Cu toate astea, cunoscutul actor a fost nevoit să
ceară găzduire U N ITER-ului pentru conferinţa de presă
prin care a marcat împlinirea a 1 00 de reprezentaţii cu
Toujours l'amour (acesta fiind spectacolul în cauză)
deoarece nu a putut obţine de la teatru această favoare.
Din fericire, între timp balanţa s-a echilibrat; lui Dan
Puric i s-a acordat titlul de societar al Teatrului Naţional
"
" ,.L. Caragiale , actorul fiind primul din generaţia sa care
primeşte această distincţie (de altfel, pur simbolică).
Deocamdată, egalitate la puncte!
• Un teatru vrea câţiva actori în plus, mai ales tineri,
pentru cele câteva proiecte pe care le are în toamnă.
Până aici, nimic deosebit. Dar când la concursul organi
zat în vederea completării trupei năvălesc două sute de
suflete e semn că inflaţia nu e caracteristică doar dome
niului financiar. ?i când te gândeşti că toţi cei de care
depinde soarta acestor oameni tineri pun seara liniştiţi
capul pe pernă, ştiind că a doua zi se pot duce să-şi ia, la
fel de linistiti, salariul!
• Confirmând încă o dată zicala din popor " După război
mu lţi viteji se-arată ", regizorul Horea Popescu îşi
aminteşte într-un amplu interviu dintr-un cotidian cen-

Caraman, în premieră absolută la fes
tival, în regia l u i Szab6 K. istvan
(Teatrui ,,Andrei Mureşanu " şi Centrul·
de proiecte culturale Arcuş). Bărbatul
inexistent (apare doar pe video sau
în afara întâmplărilor care se desfă-

trai, specializat în elogii, că "a fost primul care a aplicat
conceptul de reteatralizare a teatrului " . Îi suntem sincer
recunoscători a utorului interviului că i-a dat regizorului
ocazia să pună ordine, o dată pentru totdeauna, în
"
"chestia cu reteatralizarea . N u ştiu cum a fost posibil ca
atâta timp să nu se pomenească performanţa domnului l
Horea Popescu de a "aplica un concept încă inexistent",
generozitate artistică ce a permis altora să definească şi
să aprofundeze ulterior noţiunea! I nterviul cu pricina
devine de-a dreptul savuros spre final, când intervieva
tul produce contraargumente la propria-i idee: aceea
de a transforma Festivalul Naţional de Teatru într-unul
dedicat exclusiv lui Caragiale. Cu câtă dibăcie se spală
dânsul pe mâini prin formula impersonală " iniţial s-a
vehiculat ideea " ! Faptul că nu e convins încă de necesi
tatea renuntării la fixatie reiese, totusi, discret, din fraza
'
ambiguă co nsemnată 'mai apoi: " Nu cred că putem limi
ta astfel o manifestare natională cu o miscare teatrală
diversă şi bogată "(?!). Să fie aceasta contribuţia inter
vievatorului, care numai de claritate a textelor nu poate
. fi învinuit? Ar rima cu felu l în care acesta îşi umileşte mai
jos interlocutorul, transcriind: " N u ·v-a mai fi un se·
lecţioner unic pentru a înlătura excesul de subiec
tivism!" (sublinierile ne aparţin). Oricum ar fi, reiese că
nu strică un pic de subiectivism,_ care, adunat de la fiecare
dintre membrii comisiei substituite selecţionerului unic,
s-ar putea să producă un ... " subiectivism m u ltiplu " .
Cristina Modrean u
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şoară între cele două femei lesbiene)
ne vorbeşte, pare-se, despre pasiune,
în spaniolă, limba telenovelelor. Noi
însă nu înţelegem dimensiunea lati
na-americană a textului rostit. Rămâ
nem neiniţiaţi, în afara dialogului.
Textul in teatru nu mai este posibil:

nu ne înţelegem; nu avem limbaj
comun, avem doar falsa impresie că
dialogăm; Cajahcocekesaria Uucat
de Gabriel Pintilei si Lorena Ciu
botaru) este un spectacol de teatru
dans compus într-un simili-limbaj (o
l i mbă amestecată portug hezo-sâr-

bă). Efortul actorului de a comu nica
se exprimă într-un text cu totul per
sonal, " netransmisibil ". Dar figura şi
efortul lui sunt emblematice.
Tom p a A ndrea
critic de teatru, Budapesta

Si totusi cultura

Al

�

n seria " Restituiri ", Teatrul Naţional
de Televiziune a programat îm
brăţişarea fratelui de Alexandru
Philippide, în regia l u i Carmen
Dobrescu şi imaginea lui Ovidiu
Drugă. Dramatizarea nuvelei Îmbră
ţişarea mortului reeditează câteva
laitmotive ale creaţiei poetu lui şi
eseistului care clama: " Mă simt în
mine ca un exilat! ". Autorul Mono
logului în Babilon dă impresia că pentru o dată - a dorit să dialogheze,
şi astfel s-au ivit cele două personaje
interpretate de Nicolae Pomoje, pro
tagonistul, şi Costel Constantin, anta
gonistul. Fratele legitim şi cel nelegi
tim par că reverberează acelaşi gol
lăuntric, ipostaziindu-şi fiecare pro
pria prăbuşire, cauzată de motive
diferite şi totuşi aceeaşi. Un părinte
ingrat - Fory Etterle -, entomolog
ahtiat după avere, îşi nenoroceşte
ambele progenituri ce află una de alta
abia după moartea lui. Dilatată la tim
pul real al înfruntării, piesa relatează
gradat - uzând însă şi de flash-back
uri - povestea " Negriciosului" care,
din momentul în care şi-a descoperit
tatăl, a început să-I şantajeze, încer
când să se aleagă cu ceva de pe urma
"
" bătrânului sobolan . O tensiune
i ncertă pote nţează confruntarea
fraţilor, sporind ambigu itatea. Şi
aceasta, în ciuda faptului că, din prima
clipă, relaţia de rudenie este de
bănuit. Izolarea orgolioasă a unuia,
locvacitatea agresivă a celuilalt dau la
iveală o respingătoare zgură sufle
tească. Degajând o tristeţe indefinită,
trama se desfăşoară în faţa camerei de
filmat, care ştie să profite de prim-pla
nuri şi încadraturi sugestive, de
decorul " banal, mâncat de molii ", con
ferind imaginii deopotrivă sobrietatea

�

46

�

înregistrat şase dintre spectacole.
Până când le vom savura unul câte
unul, programate cu parcimonie, am
avut parte de incitante " Provocări ",
cum s-a intitulat reportajul care a
reuşit un tur de orizont n u doar
asupra ediţiei actuale, ci şi asupra tre
cutului şi viitorului tot mai ambiţioasei
manifestări. Amănuntele au fost
furnizate de directorul festivalului,
energicul şi tenacele Constantin
Chiriac, care se poate lăuda că a
obţinut patronajul primului ministru
şi colaborarea TVR 2. Aşa cum şi
merită această adevărată sărbătoare a
histrionismului revenit şi în stradă, şi
*
pe scena Teatrului " Radu Stanca", şi în
Vestea s-a propagat imediat, circu- spaţii neconvenţionale, a lese în
lând de la împătimit de teatru, în spe- . funcţie de natura reprezentaţiei.
cial, la împătimit de cultură, în gene Vedeta ediţiei 200 1 a fost Si lviu
ral: "Vezi că luni, la 23.30, pe TVR 2, se Purcărete cu spectacolul său Pilafuri
dă Sibiul! " Analizând acest mesaj, se şi parfum de măgar la care i-a avut
poate observa că terminologia econo alături pe scenograful Helmut StUr
miei de piaţă s-a extins şi la artă, tele mer şi pe compozitorul Vasile Şirli. Nici
spectatorii - sufocaţi de aşa-zisul en o ubicuitate de vis n-ar fi făcut posibilă
urmărirea tuturor celor 1 34 de specta
tertainment ce-i asaltează de pe toate
posturile, de pe toate canalele - au cole din 58 de ţări. Aparatul de filmat
fost entuziasmaţi când au auzit că-i a cochetat cu această performanţă,
rost, în sfârşit, de ceva hrană spirituală. trecându-le - parţial, bineînţeles - în
Şi nu oarecare, ci chiar din inima unui revistă. O speranţă se mai iveşte şi din
deosebit de prestigios festival inter direcţia "bursei ", a târgului de specta
cole, căci cine ştie dacă nu se va găsi
naţional de teatru din România.
Cele ce urmează sunt observatiile un manager ori un sponsor, un mecena
unui cronicar frustrat, căruia i s-a oferit care să achiziţioneze şi pentru Ro
dintr-o dată posibilitatea - ca în vre mânia spectacolele venite de peste
murile normale, când mai exista încă mări şi ţări şi prezentate doar în festi
emisiunea/emisiunile de specialitate val (câte o excepţie a mai fost!).
- să se informeze, să-şi satisfacă într-o Se pare că aproape toate trupele au
oarecare măsură curiozitatea. Ba, mai răspuns câte uneia dintre virtualele
mult, să descopere că există şi şansa provocări avute în vedere de organi
de a recupera cândva timpul netrăit în zatori: sub aspect creativ, sub aspect
burgul sibian reîntinerit. Şi aceasta turistic.
deoarece Teatrul Naţional de Televi
Irina Coroiu
ziune a anunţat cu această ocazie că a

abstractă a disputei despre cinste şi
onoare, cât şi meschinăria concretă a
restabilirii unui adevăr jalnic. Angoase
personale şi uri universale se con
topesc, reiterând interogaţiile din
sfera poeziei. Obsesivă, monocordă,
radicală recluziune în amintiri, în pro-
priul eu. Natura a legorică a intrigii nu
e afişată ostentativ, ci se insinuează
treptat, invitând la fel de fel de specu
laţii. Tragedia din final - când cei doi
mor, unul după altul - fixează carac
terul elegiac, · difuz la început,
copleşitor în cele din urmă. O lecţie de
morală şi de estetică teatrală.

lumii

Cana da
A

Violenta 1n familie
�

"1

ntre 24 mai si
' 1 O iunie a avut loc, Clements, îşi recâştigă demnitatea
la Montreal, cea de-a IX-a ediţie a prin recunoaşterea rădăcinilor sale
Festivalului de teatru al Ameri- etnice, a moştenirii culturale a po
cilor. Creat în 1 985 şi condus cu corn- parului său); violenţa dintr-un uni
petenţă, fermitate şi bu n-gust de vers periferic şi acultural (în House,
Marie-Helene Falcon, FTA a găzduit piesă scrisă şi pusă în scenă de
până acum 1 58 de spectacole din 27 Richard Maxwell la New York City
de ţări, vizionate de peste
500 000 Players şi în care membrii unei familii
nu sunt c_apabil i să comunice între ei
de spectatori.
In 1 997 a fost inaugurată secţiunea nici măcar atunci când sunt agresaţi
Nouvelle Scene, dedicată tinerilor de un necunoscut care vine să
companii din Quebec, dramaturgilor
şi artiştilor aflaţi la început de drum, .g
care pot, astfel, să-şi facă a uzită �
vocea (de mu lte ori interesantă si 6
novatoare).
�
Ediţia din acest an a adus la rampă ]
unsprezece spectacole în secţi unea
princifiPiă (trei din Quebec, două din
Canada eng leză, două din Statele
Unite, două din Belgia şi câte unul
din Franţa şi Argentina) şi şase în
secţiunea Nouvelle Scene. Ele au fost
programate în douăsprezece săli şi
au fost prezentate, în total, de 73 de
ori. Sălile au fost pline în proporţie de
90%, fiind vândute peste 25 000 de
bilete, la preţuri variind între 20 şi 50
de dolari canadieni, spectatorilor
plătitori adăugându-li-se invitaţii.
FTA promovează dramaturgia nouă,
cu precădere, creaţiile (premierele
absolute, în terminologia noastră),
piesele care abordează actualitatea
într-o formă cât mai d i rectă, mai
clară. Probabil din raţiuni fi nanciare,
pentru a putea invita cât mai multe
trupe, au fost selecţionate mai ales
producţii cu distribuţii mici, specta
colele de amploa re constituind
excepţii.
Montările au fost şi ele, în majoritatea
cazurilor, extrem de simple, fără arti
ficii regizorale; nu pentru că directorii
de scenă n-ar avea fantezie, ci pentru
că festivalul urmăreşte promovarea
unor spectacole bazate pe profun
zimea şi sinceritatea interpretă rii
actoriceşti, considerată cel mai bun
mijloc de emoţiona re şi convingere a
spectatorilor.
Tema cea mai frecvent prezentă în
spectacole a fost cea a violenţei:
violenţa manifestată prin rasism şi
abuz sexual (în Urban Tattoo, mono
dramă în care eroina, o amerindiană
interpretată cu forţă şi umor de Marie

răzbune moartea fratelui său şi lasă
în urmă două cadavre); violenţa g ra
tuită, dusă la paroxism de nişte ado
lescenţi care au toate aparenţele nor
mal ităţii, dar care vor să " repare
onoarea " unei membre a gru pului,
depăşită la un concurs de gimnas
tică, pedepsind-o pe învingătoa re
(Girls! girls! girls! de Greg MacArthur,
Teatrul Comaneci din Montreal, un
spectacol perfect pus în scenă de
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Peter Hinton şi remarcabil interpre
tat); violenţa care creşte şi se răs
pândeşte pentru că e privită cu
indiferenţă (în Ceci n'est pas une
pipe - Compania Les Chiru rgiens din
Quebec, autor şi regizor: Stephane
Hogue - două cupluri de părinţi stau
seară de seară în fata televizorului si
'
comentează ştirile 'cu aceeaşi voce
indiferentă, fie că e vorba de lucruri
banale sau de crime oribile, în timp
ce copiii lor cresc şi devin adevăraţi
monştri prin comporta mentu l lor
violent); violenţa care naşte violenţă
(în Aube - textul şi regia: lsabelle
Leblanc, interpretă principală: .Marie
France Lambert, Teatrul 6 Parleur din
Montreal - o femeie care, cu 1 5 ani în
urmă, şi-a ucis fratele pentru a pune
capăt violenţelor de nesuportat ale
acestuia, aşteaptă eliberarea din
închisoare rememorând faptele în
încercarea de a scăpa de mustrările
de conştiinţă); şi, în sfârşit, violenţa
care se însoţeşte cu politica (Ruanda
'94, un spectacol cutremurător, de
cinci ore şi jumătate, în care - prin

pus în scenă de doi artişti flamanzi,
scriitorul Arne Sierena şi coregraful şi
regizorul Alain Platel, este u ltima
parte a unei trilogii dedicate familiei,
în care aceasta este văzută ca un trib,
descrisă ca un univers închis, sufo
cant, un ghetou din care nu poţi ieşi
toată viaţa, orice ai face.
Prin Recent Experiences, Jacob
Wren şi Nadia Ross, doi importanţi
actori-autori-regizori din Toronto, se
întorc, după interesante experienţe
moderniste (în cadrul cărora au re
nu ntat la structurile narative con
ventionale), la teatrul traditional,
bazat pe forţa cuvântu lui şi a vibraţiei
actoriceşti; prin confidenţe epice
însoţite de o mişcare redusă la mini
mum, se încheagă istoria de o sută
de ani a patru generaţii ale unei
familii care, pe fundalul marilor fră
mântări istorice ale secolului XX, a
trecut prin nu meroase momente
dramatice, decepţii şi deziluzii, dar a
cunoscut şi multe împliniri şi bucurii.
Teatro Municipal General San Martin
din Argentina (ţară fertilă pentru
avangarda teatrală) a adus specta� calul, Mii quinientos metros sobre el
§, nivel de Jack (0 mie cinci sute de
·g; metri peste nivelul lui Jack), scris si
'
o
t- regizat de copilul teribil al teatrului
argentinian, Federico Le6n. Într-un
decor de-a dreptul naturalist (o mică
sală de baie reconstituită până în
detaliu) o mamă (80 de ani) în cos
tum de baie şi fiul ei (35 de ani) în
costum de plonjor stau de vorbă în
cada plină cu a pă despre tatăl (Jack
cel din titlu) dispărut în mare. Alte
două personaje (o femeie tânără
părăsită de soţ, acum iubita fi ului
bătrânei, şi copilul ei de 1 1 ani) li se
alătura. Spaţiul banal se transformă,
prin vraja cuvintelor, într-o l u me
metaforică, poetizată, spaţiu al
refugiului din faţa violenţelor cu care
soarta i-a lovit pe aceşti oameni.
Catobh�pas, spectacol creat de
Teatrul UBU din Montreal, a prilejuit
fericita întâ l n i re di ntre u n mare
mijloace dintre cele mai diverse, de la romancier, aflat la prima (dar foarte
mărturia unei femei căreia i-au fost reuşita) sa experienţă dramaturgică,
masacraţi soţul şi cei doi copii, Gaetan Soucy, un excelent regizor,
prezentarea " la rece" a faptelor într-o Denis Marleau, si două străl ucite
expunere istorică, momente fol actriţe, Annick Bergeron şi Ginette
clorice, numere de cabaret politic şi Morin. Povestea celor două femei până la zguduitoare imagini filmate una căreia cu douăzeci de ani în
în timpul evenimentelor - este evo urmă i-a fost luat copil u l abia născut
cat genocidul în care, în Ruanda, în şi cealaltă, care 1-a crescut cu dra
1 994, au fost ucişi de luptătorii hutu, goste de mamă adevărată -, înfrun
într-o singură lună, peste un milion tarea lor alimentată de o neţărmurită
de oameni a căror vină era doar iu bire şi un profund devotament faţă
aceea că aparţineau etniei tutsi).
de o fiinţă stranie (copil u l e acum un
O altă temă importantă (atinsă şi în tânăr genial şi monstruos în acelaşi
unele dintre piesele deja pomenite) a timp, refugiat în calcule matematice
fost cea a familiei. Allemaal lndiaan şi compoziţii muzicale), este o foarte
(Toţi sunt indieni), conceput, scris şi
frumoasă şi emoţionantă fabulă des-
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pre dragoste, moarte şi p rocreare.
Punctul culminant al festivalului 1-a
constituit însă Tambours sur la
digue, ultima creaţie a celebrei regi
zoare Ariane Mnouchkine la Theâtre
du Soleil din Paris. Pe un text scris la
comanda ei de vechea sa colabora
toare HeiE�ne Cixous şi cu a portul
muzicii (extraordinare) a altui vechi
partener, compozitorul Jean-Jacques
Lemetre, " preoteasa teatrului fran
cez'', cum a fost numită într-un ziar, a
realizat un fascinant spectacol " sub
forma unei piese străvechi pentru
ma rionete jucate de actori " - cum
menţionează afişul. 30 de actori
interpretează 51 de personaje şi pe
cei 73 de manipulatori ai acestora,
într-un spectacol care aminteşte de
teatrul de păpuşi Bunraku. Acţiunea
se petrece cândva în Evul mediu, într-o
ţară extrem-orientală nedefi nită, în
momentul în care apele ameninţă să
spargă digurile şi să inunde capitala.
Există o alternativă: dirijarea apelor
spre pământurile ţăranilor. Drama
tica dilemă se împleteşte cu lupta
pentru putere. Povestea e naivă (ca
în vechile spectacole de păpuşi), dar
percutantă şi prileju ieşte realizarea
unui spectacol de mare frumuseţe
vizuală, de încâ ntătoare poezie şi
remarcabilă precizie formală, poate
doar puţin lungit în câteva momente.
Personajele, costumate şi machiate
pentru a semăna cu uriaşele păpuşi
din teatrul oriental, sunt marionete
umane, manipulate permanent de
actori mascaţi şi îmbrăcaţi în negru.
Iar decorul este un uriaş planşeu,
inundat în final, precum o ţară aflată
sub ameninţarea naturii şi a luptelor
sociale. Tri miterea la actualitatea
politică e evidentă. Iar fi nalul, în care
maestrul păpuşar traversează spaţiul
inu ndat pentru a-şi recu pera pă
puşile, replici ale personajelor pierite
în catastrofă, sugerează magia şi
poezia teatrului.
Reprezentaţiie din festival au fost
însoţite de câteva spectacole-lectură,
de întâ l n i ri cu rea lizatorii fiecărei
montări, de filme despre unii creatori
din festival (am văzut, de pildă, un
foarte interesant documentar despre
montarea cu Tartuffe a lui Ariane
Mnouchkine). În timpul festivalului
au avut loc, de asemenea, cel de-al
XX-lea Congres al Asociaţiei l nterna
!ională a Criticilor de Teatru (AIG),
l ntâlnirea Comisiei internaţ�onale a
teatru lui francofon, a 3-a l ntâlnire
naţională a teatrelor autohtone (e
vorba de teatrele amerindiene din
Canada), precum şi încă mu lte alte
manifestări adiacente.
Zeno Fodor

S-au ridicat
barierele. . .
estivalul de Teatru al Americi
lor, de la Montreal, a avut în
acest an un spor de atractivi
tate prin găzd u i rea Congresul ui
Mondial al Criticilor de Teatru (orga
nizatori: Asociaţia I nternaţională a
Criticilor din Quebec, în colaborare
cu Asociatia Canadiană a Criticilor de
Teatru şi cu sprij i n u l Asociaţiei
Americane a Criticilor de Teatru).
Amfitrionii acestei reu niuni a celor
mai exigenţi spectatori, criticii, au
. fost prestig ioase personal ităţi ale
mişcării teatrale şi ale învăţământului
artistic din Canada: Louise Vigeant,
Michel Va"is, Herve G uay, Alvina
Ruprecht şi Aurele Parisien. Aflat la a
XX-a ediţie, congresul a avut ca temă
generi� a colocviilor A sparge barie
ra limbilor. O formulă care, de-a lun
gul celor trei zile de comunicări ale
reprezentanţilor celor 45 de ţări
membre ale AICT, s-a tra nsformat
într-o patetică i nterogaţie: Teatrul

F

este pe cale să devină un metis post
modern sau un nou Babel? Punctele

de vedere lansate de critici de autori
tate din Europa, Asia, Africa, America
Latină au născut polemici. Pentru
u n i i critici, bariera l i m bilor este
esenţială în teatru pentru a-i asigura
acestuia origi nalitatea în raport cu
celelalte arte. Limba văzută ca " patrie
interioară a fiinţei umane ", ca "însăşi
"
conditia
' teatru l u i este în acelasi
'
timp un element de rezistenţă
împotriva omogenizării şi mondia
lizării, o formă de su pravieţuire a
diversitătii culturale. Alti
' vorbitori au
pledat, 'într-o epocă în care se
gândeşte prin ordinatoare, pentru un
teatru fără frontiere. Apelul la o limbă
de circulaţie internaţională ca en
gleza, recursul la limbajele non"ver
bale sunt percepute ca un esperanto
capabil să elimine bariera limbilor şi
nu ca un fenomen care conduce la
uniformitate estetică. Supraevalua
rea importanţei limbilor, cultivarea
excesivă a diferenţelor riscă însă să
transforme teatrul într-un instrument
al ghetoizării.
Problema, d iscutată şi din punctul de
vedere al limbajului critic, a lansat noi
întrebări: în ce măsu ră percepţia,
interpretarea spectacolelor străine
sunt influenţate de propriile repere

culturale ale criticului? Î n acest pro
ces constituie limba un obstacol?
Cum poţi vorbi despre ceva ce nu
cunoşti sau nu înţelegi? Sunt utile
călătoriile şi participările la festivaluri
internaţionale? Există oare pericolul
uniformizării limbajului critic în con
cordantă cu dezvoltarea unei estetici
teatrale u n iversale, " exporta bile" ?
Criticul trebuie să rămână un " străin
într-o ţară străină " sau să devină un
"
"estet poliglot ? Posibile răspunsuri
la aceste dileme vor fi incluse într-un
volum publicat de AICT.
înfruntarea dintre teatrul întemeiat
pe model ul antropologie şi cel devo
tat modelului diversităţii lingvistice
am întâlnit-o şi în panorama teatrului
canadian, făcută de critici şi creatori
reprezentând cele două comunităţi,
francofonă şi anglofonă: Alvina Rup
recht, Herve G uay, Daniel David
Moses, Judith Thom pson, Jacob
Wren, Brig itte Haentjens, Daniel
Meilleur, Wajdi Mouawad. Leit-mo
tivul prelegerilor lor a fost criza de
identitate într-o ţară a prosperităţii
economice, a multiculturalitătii, a to
leranţei etnice. Aceste preleg eri au
completat în mod revelator tema fes
tivalului. Producţii din Belgia, Franţa,
Statele Unite, Argentina, Canada au
avut ca preocupare obsesivă · frag
mentarea personalităţii şi căutarea
unor teritorii identitare în memorie,
în artă, în familie. O experienţă inte
resantă în acest sens a fost montarea
Anatol Feld şi canarul a lbastru a
Companiei " N umerO" - o farsă ma
cabră despre infernul unei vieti coti
diene stereotipe. Împreună c� spec
tatorii, d upă reprezentaţie, intru în
contact, prin Internet, cu ciudatul
autor (se pare, un foarte prosper om
de afaceri belgia n), pe care nu-l
cunoaşte nimeni şi care se ascunde
sub un nume de împrumut: Herve
Blutsch. Particip la un dialog viu cu
un public tânăr, care reia dilemele
invitaţilor la Congres: ce înseamnă să
fii creator, dar şi spectator în noile
contexte ale mileniului III, să trăiesti
.
într-o lume dominată de compute re
şi multimedia, ameninţată de spec
trul g lobalizării? Răspunsul 1-a dat,
cred, un mare artist care a încununat
programul festivalului şi al congresu-

lui: Robert Lepage. În recitalul său
camera! Faţa ascunsă a lunii folo
seşte obiecte, instalaţii multimedia
pentru a ilustra o eternă nelinişte a
fiinţei u ma ne: identitatea care se
raportează la limbă - adică la eu, la
ceilalti, la cosmos. în acest cocktail
fantezist, unde Luna şi naveta spa
ţială se întâlnesc cu chipul mamei şi
maşina de spălat, domină grija pen
tru vocabularul interior, pentru inimă
ca motor al gândului. Pentru Lepage,
bogăţia se găseşte în diversitate.
Gazdele ne oferă şi o vizită la Que
bec, la sed iul Companiei " Ex Ma
china", condusă de Robert Lepage.
Este o cazarmă-monument istoric,
transformată în centru de producţie
şi cercetare. Un spaţiu construit din
instalaţii industriale. Acest loc se află
în vecinătatea expoziţiei " Metis
sages ", găzd uită de Muzeul Civili
zaţiei: o punere în scenă spectacu
loasă, tot a lui Robert Lepage. Ne
întâmpină un ansamblu plastic enig
matic, din care se detaşează două
structu ri arhitecturale giga ntice.
Turnul Babel i lustrează mondializarea
cu lturilor
şi
societăţilor
prin
unsprezece diorame, de la geneza
universului la fuziunea corpurilor, de
la separarea androginului iniţial la
reunirea cuplurilor într-o simbolică
încăpere nupţială. În replică, Teatrul
Anatomic, care sugerează o sală de
disecţie, propune o călătorie prin
corpul u man în căutarea sufletului.
Asistăm, prih sofisticate proiecţii
m u ltimedia, la dezbateri despre
transgeneză, clonaj, transplantul
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org a nelor animale. Oficiant este
chiar Robert Lepage, prezent g raţie
unei ingenioase metode mu ltimedia.
În jurul acestor module, Cabinetele
Curiozităţii (o asociaţie de obiecte
stra n i i, eteroclite, concepute de
Claudie Gagnon, explorează fantezia
umană). Pădurea Ţesută (autor: sce
nograful lvon Bellavance, - paispre
zece arbori din textile si metale rafi
nate, ilustrând meandrele inconştien
tului; se întâlnesc fecunditatea cu
moartea, timpul cu memoria, sune
tele cu somnul, visul cu muzica, ui
tarea cu bolile, amintirea cu inspira
ţia, premoniţia cu oracolele), Stelele
Cifrelor (gravate cu semne matema
tice) şi Oglinda (obiect paradoxal, ce
divizează şi reuneşte), Zidul Cali
grafiei (evocare a încrucişărilor su
ferite de diferitele limbi, creând punţi
imaginare între cultură şi ştiinţă).
Creatori şi critici veniţi de pretutindeni
ne despărţim urmăriţi de o imagine: o
tapiserie rămasă neterminată, com
pusă din fibre de nuanţe şi texturi
diferite, figurând harta Pământului, în
care se oglindeşte infinita odisee a
omului: o călătorie în spirală, unde
ideea identităţii, a originilor este rela
tivizată, fiinţa umană a mileniului III
fiind una impură rasial, cultural, c:
lingvistic. Această imagine ne invită să �
depăşim frica de celălalt şi să explorăm �
bogăţia şi forţa creatoare pe care o �
reprezintă metisajul. Unul din mo- g
duri le privilegiate de existenţă, în viaţă �
şi în teatru, în secolul al XXI-lea.
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