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Prince
of the dance

Căldură
mare
ucureştiul, ţara întreagă sunt lovite de caniculă, straturi-straturi de căldură
apasă prăfos asupra cetăţeanului, care-şi caută refugiul în interioare cu aer
condiţionat, la o bere cât se poate de rece, la mare, care are (cu ce), la munte,
care nu suferă de rău de înălţime (cunosc pe câţiva care nu suferă nicidecum de rău
de înălţime, la orice cotă i-ar ridica val u l tranziţiei), secetă mare, căldură mare, ca-n
schiţele lui Caragiale, " bate fal imentul la uşe şi nu mai e nici un pic de patriotism " . . .
şi rapiţa . . . "dumneata n-ai văzut rapiţa?" , " da' numai rapiţa e?. . . da' grâu!? ... da'
porumbul? . . . da' alelalte? " Şi în situaţiunea asta, toate instituţiile s-au închis (în
afară de cele financiare), până şi miniştrii au fost lăsaţi două săptămâni în concediu,
iar teatrele . . . Ei, despre teatre e vorba! Teatrele au intrat şi ele, toate, în concediu
(sau repetă cu uşile închise pentru stagiu nea viitoare). N ici un teatru, n ici
instituţional, nici alternativ sau independent, nu s-a gândit să-I facă pe român să
mai uite de căldură, de rapiţă, de porumb, de floarea-soarelui, de secetă, de fali
ment, să-i ofere o altă realitate, puţină ficţiune, puţină relaxare . . . Sunt atâtea
parcuri, grădini de vară, pivniţe răcoroase, instalaţii în aer liber (la Bucureşti, la
Neptun, la Costineşti) în care s-ar fi putut desfăşura reprezentaţii teatrale, dacă nu
neapărat cu succes de cassă, măcar cu succes de stimă, de educaţie, de artă. Unde
sunt excelenta "Trupă pe butoaie" a lui Victor Ioan Frunză, inegala bila " Mască " a lui
Mihai Mălaimare, unde sunt spectacolele pentru care trebuie să plantezi iarbă şi
copaci pe scenă, când, acum, vara, avem iarbă şi copaci în aer liber, printre care poţi
juca, fără să-i transformi pe spectatori în pomi şi să le smulgi frunzele din barbă?!
Trupele s-au lenevit, nu mai vor să joace vara, publicul s-a lenevit, în consecinţă, şi
el, spectacolele de vară, care, înainte, făceau românilor viaţa suportabilă şi pe cele
mai aprige călduri, s-au topit, au sucombat.
În acest timp, peste tot, în parcuri, grădini şi pe scene în aer liber, se zbenguie în
voie formaţii de două parale sau două manele, îndobitocind l u mea în ritm
otoman ...

B

Dumitru Solomon
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rotundă

Forme fără form
-Criticii despre stagiu nea
D iscuţia s-a desfă ş u rat la U NITER, pe 11 i u l ie 2001. In vitaţii
redacţiei a u fost Ma rin a Const ant in escu, Crist in a Mo d rean u,
L u d m i la Pat l anjo g l u, Sebast ian -Vlad Po pa, Oct avian Sa i u.
Magdalena Boiangiu: Vă propun să
discutăm despre stagiune şi, pentru a
nu ne risipi în generalităţi, o să încep
printr-un enunţ limpede: după pă
rerea mea, stagiunea a fost mai cu
rând proastă, dacă e să judec după
teatrele bucureştene. Sunt mai puţin
la curent cu ceea ce s-a întâmplat în
provincie; aştept completările dum
neavoastră. Mi se pare că s-au epui
zat nişte energii şi na s-au adunat
altele. S-au epuizat energiile cu care
a început în anii '90 un altfel de
teatru, un dia log liber cu publicul.
Există şi o criză a instituţiilor, nu
numai una de creativitate. Conflicte
le, atât cele ascunse, cât şi cele evi
dente, au consecinţe şi pe plan artis
tic. Dacă ne uităm cum a arătat sta
g i u nea Teatrul u i .,Nottara ", vom
vedea că despărţi rea de Vlad Ră
descu a costat foarte scump: nu se
găseşte un ritm, nu se găseşte o idee,
totul este parcă la voia întâmplării. A
fost o revoltă a colectivului împotriva
unui director prost, dar, după ce a
eliminat .,tumoarea ", colectivul nu
mai functionează în nici un fel.
Au fost T nsă şi spectacole bune în
stagiunea asta. Cele care mi se par
mie bune sunt U nchiul Va nea, Spirit,
Amanţii însângeraţi, dar sunt puţine
semne că în viata respectivelor teatre
ele marchează o cotitură. Vă propun
să discutăm despre stagiune nu .,pe
spectacole", ci pornind de la felul în
care se pot descifra evoluţii, perspec
tive, structuri.
Dumitru Solomon: Mai e de discutat
şi care sunt cauzele acestei crize,
dacă recunoaştem că ea există.

Prostia nu apare
din senin
Marina Constantinescu: Şi mie mi se
pare că a fost o stagiune mai degrabă
proastă decât bună, dar această ca
racteristică nu a apărut din senin. Am
constatat împreună semnele căderii,

�
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în ceea ce fiecare scrie. Dacă, în '90,
energiile s-au adunat, în teatru ca şi
în societate, acum, în societate ca şi
în teatru, energiile tind să se risi
pească sau să se concentreze în
puncte minore. Societatea cunoaşte
o criză profundă pe toate planurile,
de la economie la morală. Teatrul
depinde ombilical de spaţiul în care
trăieste: observăm cum circulă medi
ocritatea, în absenţa unor iniţiative
l i m pezi. Este evident că sărăcia a
copleşit lumea teatrului, obligându-i
pe foarte mulţi la compromisuri, de
la apariţia în reclame de tot felul pen
tru un ban în plus, până la indisci
plina despre care vorbea destul de
şocat şi Ciulei când s-a întâlnit, după
zece ani, cu o trupă pe ai cărei oa
meni nu reuşea să-i strângă, să-i de
termine să se concentreze, să lu
creze. O nouă lege a teatrelor ar tre
bui să inaug ureze un sistem care să
permită şi performanţă, şi maleabili
tate, şi provocare artistică. Pentru că,
dacă regizorii buni au libertatea să-şi
aleagă un text, să-I propună unui
teatru şi să-şi facă distribuţia dorită,
::J
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pentru actorii a ngajaţi ai u nei insti
tuţii l ibertatea se restrânge. Eu, una,
mi-am pierdut speranţa că se mai
poate întâmpla ceva bun în lumea
noastră. De aceea aş vrea să mulţu
mesc revistei .,Scena ", care a reuşit în
ultimul timp să ne strângă aici, ca să
vorbim normal despre lumea a nor
mală în care trăim cu toţii.
Magdalena Boiangiu: Cu sărăcia ai şi
nu ai dreptate. Vreau să aduc două ar
gumente. Primul: în această sărăcie se
găsesc şi se cheltuiesc sume imense
pentru spectacole de mare mon
tare . ..
Marina Constantinescu: Acesta este
paradoxul: vedem spectacole nu toc
mai împlinite în spatele cărora stă un
buget fabulos.
Magdalena Boiangiu: . . . şi a l doilea:
formulele de teatru alternativ, care ar
trebui să ne spună .. suntem sătui de
lumea pe care voi aţi construit-o, noi
vrem altă lume", nu spun deloc acest
lucru. Teatrul care se face în pivniţă 
şi căruia îi dau calificativul de deca
dent, în sens descriptiv, nu ca pe o
apreciere - nu este un teatru al con
testaţiei majore, al unei idei cu sem
nificaţie pentru lume ...
Marinela Ţepuş: Aşa cum a pornit la
noi, teatrul a lternativ nu şi-a propus
să conteste, ci doar să permită unor

actori tineri şi u nor regizori tineri care
nu aveau acces într-un teatru, sau nu
erau întrebuintati, să creeze. Ei au
vrut să facă ceva cu bani foarte pu
ţini, pentru ca să joace, nu pentru că
aveau o anume idee.
Dumitru Solomon: Cred că e vorba
despre două tipuri de contestaţie.
Există o contestaţie majoră, revolu
ţionară, la adresa societăţii, la adresa
unei anu mite stratificări sociale, a
inerţiei sociale. Şi teatrul, în general,
nu neapărat cel din pivniţă, a produs
dintotdeauna acest tip de contesta
ţie de-a lungul istoriei sale. Există
însă şi contestaţia de tipul: " N u avem
unde să ne desfăşurăm activitatea,
nu avem spaţiu, nu ne lasă unii mai
bătrâni, unii mai aşezaţi, nu vor să ne
încorporeze în spaţiul lor şi atunci ne
căutăm noi un alt spaţiu, neconven
ţional, independent, u nde ne facem
spectacolele".
Marina Constantinescu: Acest lucru
cred că se leagă de ceea ce se spunea
la început, de inexistenţa solidarităţii
în jurul u nei idei.
Du mitru Solomon: După pă rerea
mea, în această stagiune, demersul
alternativilor, a l i ndependenţi lor a
dat unele spectacole convingătoare.
Cum ar fi, de pildă- hai să o l uă m de
la coadă spre cap -, spectacolul făcut
la Teatrul Act, Creatorul de teatru . . .
Magdalena Boiangiu: Şi de ce nu se
putea juca acest spectacol în sala de
la Grădina Icoanei?
Dumitru Solomon: Se putea juca şi la
Teatrul Naţional, nu asta e problema.
S-a jucat la Act pentru că este consti
tuit ca un spectacol cu caracter inde
pendent.

venţională, pe o scenă italiană. N u e
obligatoriu să se petreacă în spaţiile
acelea găsite, i n comode mai ales
pentru spectatori... Dar n u asta e
problema. Ei au făcut nişte specta
cole interesante, care împrospătează
peisajul teatral. Dacă sunt indepen
dente cu adevărat, dacă sunt alterna
tive cu adevărat rămâne de discutat.
Ele s-au făcut în alte spaţii decât pe
scenele teatrelor. Dar şi pe scenele
teatrelor, aşa cum a spus Lena la în
ceput, s-au făcut spectacole bune.
Mai putem numi şi spectacolul lui
Vlad Mugur de la Craiova, Carnavalul
bârfelor, care a inaugurat stagiunea,
şi spectacolul cu care s-a încheiat
stagiunea sau cu care se va deschide
cea viitoare, Hamlet, văzut însă de
foarte puţini.
Alice Georgescu: După părerea mea,
toate cele enumerate aici ca izbânzi
nu reprezintă în nici un fel alternati
va. În toate cazurile, până şi spaţiul
de joc, care e invocat ca definitoriu

mişcării alternative, au făcut specta
cole destul de norma le, înăuntrul
u nor teatre i nstituţionalizate. Erau
puţin mai "altfel ", e d rept, dar aşa
ceva vedem acum şi pe scenele obiş
nuite. Tn stagilmea asta cred că au
fost puţine spectacole ale teatrelor
neinstituţionalizate; de fapt, doar la
Act: Creatorul de teatru, Puşca de
vânătoare al Lianei Ceterchi şi
Poveste de cartier al lui Alice Barb.
Trei spectacole într-o stagiune nu
înseamnă totuşi cam puţin?
Magdalena Boiangiu: Din punctul
de vedere al acestei discuţii nu prea
contează dacă "alternativii " sunt o
instituţie sau nu. Ar fi foarte impor
tant de văzut dacă ei sunt o genera
ţie care are un cuvânt de spus despre
cum se comun ică în teatru sau
despre ceea ce se comunică în teatru.
Mie mi s-a părut - dar nu sunt foarte
sigură - că am văzut la Theo Herghe
legiu o anume căutare de stil atât în
structura trupei, cât şi în estetica

pentru a lternativă, era organ izat
identic cu acela al u nei săli obişnuite;
adică, în loc să stai în sală şi să priveşti
frontal, stai pe scenă şi priveşti tot
frontal, numai că actorul e mai
aproape de tine cu 30 de metri. După
cum reiese din tot ce am văzut la
Festivalul Atelier de la Sfântu Gheor
ghe, alternativa, să-i zicem, cu toate
ghilimelele din lume, a pătruns fără
probleme în structurile instituţiona
lizate. 90% din spectacolele româ
neşti care au venit acolo erau specta
cole ale unor teatre instituţionalizate,
cu unii actori a ngajaţi pe termen
nelimitat şi cu alţii pe contract. Theo
Herghelegiu, Radu Afrim, corifeii

spectacolu lui, refăcând, în alţi para
metri, cu alte date şi materiale, expe
rienţa de la Piatra Neamţ de acum
câteva decenii.

Normalitatea
corifeilor
Magdalena Boiangiu: Nu, el este
independent sub raportul finanţării.
Dumitru Solomon: Bi neînţeles, dar
majoritatea spectacolelor care se
produc în aşa-zisele spaţii neconven
ţionale s-ar putea produce în orice
instituţie teatrală. La Sfântu Gheor
ghe, spectacolul de la "Andrei Mure
şanu ", Cu mâna pe ciocan, s-a jucat
într-o sală de cincisprezece locuri.
Trupa cealaltă, de la "Tamasi Aron ",
este un teatru care îşi caută un
anume spaţiu . . .
Magdalena Boiangiu: Acela este
într-adevăr un teatru alternativ, deşi
funcţionează într-o instituţie.
Dumitru Solomon: Exact.
Magdalena Boiangiu: Pentru că are
o estetică alternativă, propune o altă
formulă de spectacol decât cea cu
care suntem noi obişnuiţi.
Dumitru Solomon: Dar, la rândul ei,
producţia tuturor acestor trupe se
poate manifesta şi pe o scenă con-

Anacronismul fatal
Dumitru Solomon: Multi dintre noi
am văzut la Constanţa u n spectacol
făcut la MAD, Hammam, care este în
cel mai adevărat înţeles al cuvântului
teatru de frontieră, pentru că este cu
un picior în teatru şi cu unul în dans;
este un tip de teatru alternativ care
i novează şi în spaţiul scenic, şi în
modalităţile de exprimare. Chiar şi
7
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spectacolul ,.de bază " al festivalului
de la Constanţa, Furtuna a l lui Sergiu
Anghel, era un spectacol de frontieră.
Octavian Saiu: Mie mi se pare că,
dacă recunoaştem în aceste demer
suri de teatru-dans alternativa tea
trului românesc, postulăm de fapt ana
cronismul fatal în care ne situăm şi
trebuie să ne punem semne de

Marina Constantinescu: Da, dar era
totuşi o supapă; prin ca rte, prin
teatru, prin artă lumea reuşea să se
încarce, să respire, să elimine energi
ile negative.
Cristina Modreanu: De ce nu ar fi şi
acum o supapă?
Marina Constantinescu: Acum sun
tem liberi, vorbim despre toate astea,

întrebare în legătură cu vitalitatea
vieţii noastre culturale în a.nsamblul
ei. Această alternativă se practică în
Europa de zeci de ani şi mi se pare că
nu ne încălzeşte cu nimic varianta asta
de interpretare; ba, chiar, dimpotrivă.
Cristina Modreanu: Trebuie să par
curgem toate etapele, chiar dacă le
comprimăm ... Mie mi se pare că în
cepe deja să se dezvolte un sistem
alternativ din punct de vedere admi
nistrativ, al formelor de producţie a
spectacolelor, şi cred că ăsta este un
pas bun, în măsura în care în celelalte
locuri nu se mişcă nimic. Există acum
un proiect de lege a teatrelor care,
din câte înţeleg, nu schimbă mare
lucru, schimbă doar tipul de mana
ger şi modul cum va fi ales mana
gerul de teatru, ceea ce poate să fie
bine, dar în nici un caz suficient. Îi
invidiez pe cei care au apucat să vadă
nişte spectacole care au schimbat
ceva în teatrul românesc şi îmi pare
rău că noi suntem acum într-o
perioadă de trecere, de căutări, în
care nu se găseşte nimic.
Marina Constantinescu: N u cred că
într-o lume aberantă teatrul poate fi
normal.
Alice Georgescu: Dar am trăit într-o
lume aberantă în care teatrul era nor
mal!

dar libertatea a creat o devăl măşie cu
urmări foarte g rave, începând cu
şcoala de teatru şi până la instituţii.
Dumitru Solomon: Si înainte vor
beam despre toate astea, dar altcine
va ţinea microfonul . . .
Alice Georgescu: Mă gâ ndesc că
societăţile mai avansate din punct de
vedere industrial, cum sunt societă
ţile occidentale, fatalmente mai avan
sate şi spiritual, ar trebui, printr-un
efect pervers, să fi mai avansate şi cu
starea de criză spirituală; acolo,
teatrul, a rta, cultu ra ar urma să fie la
pământ. Or, senzaţia mea este că nu
e chiar aşa . . . Pe de altă parte, Rusia
este într-o criză mai gravă decât a
noastră - şi, cu toate astea, teatrul ...
Voci: Prin urmare, este o chestie de
specific românesc!
Dumitru Solomon: Eu nu ştiu cum
arată la ora asta teatrul din spaţiul
iugoslav, dar cele mai multe piese de
acolo ne vin. Pe piaţa românească sunt
vreo cinci piese sârbeşti proaspete.
Sebastian-Vlad Popa: Asta pentru că
la ei se dau războaiele balcanice, la ei
e intoleranţa balcanică, la ei e primi
tivismul si
'
' mândria, toată mizeria si
jalea, dar şi orgoliul ăsta de margin e
de lume...
Marina Constantinescu: Orgoliul aces
ta se manifestă foarte tare şi la noi...

�
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Magdalena Boiangiu: Dar est nul în
planul expresiei artistice!
Dumitru Solomon: Pe noi nu ne ia
nimeni în serios, pe când pe ei Occi
dentul îi ia în serios şi îi joacă.
Magdalena Boiangiu: Sigur că speci
ficul lor, actualitatea lor politică stâr
neşte un interes şi pentru teatrul lor,
dar acest teatru există.
ludmila Patla njoglu: O stagiune
depinde de oameni, de creatori, de
cine sunt ei. De tensiunea artistică,
de animatorii instituţiilor impl icate.
Iar stagiunea despre care vorbim a
fost dominată de platitudine. Moti
vele sunt multe. Energia generaţiei
care a ,.explodat" după '90, cea a lui
Da rie, Măn i uţiu, Tompa, Dabija,
Victor Ioan Frunză, a scăzut. După ce
au făcut mari spectacole, ei l ipsesc
acum de pe afişe sau trăiesc din
amintirea stagiunilor trecute. Forţa
maeştrilor, a patriarhilor - din punct
de vedere artistic, dar şi ca vârstă bio
logică -, cred că este şi ea slăbită.
Platitudi nea este agravată şi prin
contributia
' directorilor de institutii
n u m iţi, cu concurs sau fără, de
Ministerul Culturii sau de forurile cul
turale locale. Ideea acestor concur
suri (false, de fapt) mi se pare abe
rantă, stupidă şi multe personalităţi
refuză să participe la asemenea mas
carade. Din această cauză stăm câte
o jumătate de an în scandal şi contes
taţii. Ministerul trebuie să-şi asume
responsabilitatea de a da mandat
unei personalităţi, unui manager numiţi-I CUrt). vreţi -, cu un program
bine definit. In străinătate, dacă acest
program nu este respectat din punct
de vedere artistic sau financiar, susti
nătorul lui este automat schimbat. La
noi, se prelungeşte agonia, moartea
lentă şi l ucrurile se rec u perează
foarte greu. Este foarte greu să con
solidezi un grup otrăvit, căci avem
de-a face cu o a rtă colectivă. Con
tractul trebuie respectat în toţi ter
menii lui. Nu au fost respectate con
tractele la Teatrele Nationale care au
avut o stagiune modestă, unele chiar
su b-modestă: Ti mişoa ra, Craiova
intră într-un con de umbră, la Targu
M u reş este iarăşi beznă, lasi ul se
menţine pe o poziţie medie, p linia
de plutire. Teatrul Naţional din Bucu
reşti, la fel; bine măcar că nu \ .1 scu
fundat. Mi se pare că teatrul • r per
toriu este într-o mare suf r nt, . Nu
putem trăi doar din capod p•·r ; au
dispă rut spectacolele d
•loare
medie, care asigurau fl Jl 1 ,. vre
mea când se juca In 1
:ilele
săptămânii. Cei care
banii si dau mand 1
sau m a nagerilor trebu

aducă public în sală, să joace toată
săptămâna. Actorii nu s-ar mai plân
ge că nu sunt întrebuinţaţi; peste tot
sunt trupe-mamut; aceste fenomene
s-au acumu lat, au devenit, în timp,
cangrene. Forţele creatoare s-au
îndreptat spre alte zone, unde răspla
ta pecuniară este mai mare. Da r se
pot remarca, în această stagiune, şi
oaze de performanţă, care ţin tot de
oameni, de talente - de climat, până
la urmă. Cred că o astfel de oază este
teatrul-dans, despre care s-a vorbit,
acest teatru de frontieră, care a por
nit de câţiva ani şi la noi şi pe care
critica 1-a susţinut. Faptul că după re
voluţie s-a înfiinţat o secţie de core
g rafie la i n stitutul de teatru este
foarte i mportant. Sunt lucruri care se
acumulează în timp şi încep să dea
roade. Contactele si schimburile sunt
reciproce: coregraful devine un ele
ment important în spectacolul de
teatru. Se poate observa revenirea
unor mari actori, cu mari perfor
manţe: Valeria Seciu în Spirit, Victor
Rebengi uc, Mariana Mihuţ - care
face, d intr-un rol de plan doi, unul de
plan întâi -, I rina Petrescu, Cornel
Scripcaru, Horaţiu Mălăele în Unchiul
Vanea, Marcel l u reş în Creatorul . El
ne propune o schimbare de diapa
zon, începută cu Verşinin şi cu
Hamlet. Cred că generaţia care a
debutat după '90 începe să se "vadă ",
ca grup solidar; ei au fost mai pene
tranţi. Nu au fost explozivi, nu au por
nit să dărâme munţii, dar regizorii ei
sunt foarte prezenţi: Felix Alexa,
Claudiu Goga, Theo Herghelegiu,
..

Alice Barb - şi să nu uităm gestul
foarte adevărat şi formula foarte spe
cială prezente la Radu Apostol. Să nu
u ităm nici performa nţa actorilor:
Bogdan Zsolt, Sorin Leoveanu, An
toaneta Za haria, Andreea Bibiri...
Cred în ceea ce face la Timişoara De
meter, am văzut Espinosa şi Călătorii
cu dricul; se pare că şi acolo există o
oază . . .
Alice Georgescu: ...ş i l a Teatrul
Maghiar din Sfântu Gheorghe ....

Oazele şi deşertul
Lud mila Patlanjoglu: Aceste oaze
permit o viziune optimistă. Există
totuşi o insensibilitate la nivelul ani
matorilor. E nevoie ca tinerii să fie
ajutaţi. Victoriile lor sunt aplaudate,
dar eşecurile îi m a rchează într-o
măsură mult mai mare. Sunt mari ta
lente care se pierd; la acest capitol aş
pomeni n u mele lui Vlad Zografi, de
care nimeni nu s-a apropiat cu sensi
bilitate ...
Magdalena Boiangiu: Neîngrijite,
oazele sunt acoperite de nisipul de
şertului. Este necesară o politică spe
cială pentru a avea mereu acolo apă
si umbră.
Sebastia n-Vlad Popa: Din capul
locului vreau să spun că eu nu cred
că există - cel puţin la noi, astăzi, în
teatrul românesc - vreo modalitate
fie de predicţie a calităţii sau eşecului
unei sta g i u n i, fie de explicare a
calităţii sau eşecului. Nu avem cum să
explicăm aceste fenomene nici

măcar economic. Calitatea unei sta
g i u n i este dată de vârfurile care
irump sau nu. În acest sens, eu cred
că anul acesta a fost bun. La ora asta
sunt în teatre cam cinci spectacole
extraordinare, ceea ce cred că este o
recoltă foarte bună. Şi sunt şi specta
cole de toate felurile; probabil că
media lor este mai scăzută. Dar cred
că un spectacol cum este Mantaua,
de la Cluj, făcut de Mona Chirilă într-o formă extraordinară acum -, ar
trebui pomenit; Teatrul " Radu Stanca"
din Sibiu are la ora asta două specta
cole i mportante: ldiotul de Dosto
ievski, făcut de Andriy Zholdak, şi
Pilafuri şi parfum de măgar, făcut de
Purcărete. Pe urmă este spectacolul
Cehov a l l u i Yuri Kordonsky, l a
"
" Bulandra . N-aş trece cu vederea nici
performanţa lui Hausvater, la laşi, cu
Livada de vişini. Eu cred că aceste
spectacole sunt mari. Dacă ar ieşi în
Europa, cred că ar putea fi receptate
ca aparţinând unei mari culturi. Parcă
anii trecuţi au fost mai săraci.
Alina Mang: Nu cumva par extraor
dinare tocmai pentru că nu prea
există termen de comparaţie? Pentru
că în jur nu prea e nimic?
Sebastian-Vlad Popa: Nu, eu nu ştiu
să raportez la context. Eu raportez la
propria mea vocaţie de cetăţean. Un
singur punct aş mai avea de semnalat:
aprecierile, ca, de altfel, şi premiile
UNITER, limitate la un interval de timp
arbitrar (stagiune, an), nu sunt co
recte. Ar fi mult mai i nteresant de eva
luat teatrul românesc referindu-ne la
prezentul absolut a l lucrurilor, care
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cupri nde şi spectacole mai vechi,
menţinute pe o treaptă foarte înaltă
şi cu o audienţă care permite longe
vitatea. Eu cred că viata
' artistică se
referă cu stricteţe la prezentul în
absolut din teatru.

valoroase tocmai datorită prestaţiilor
actoricesti. Estetica anterioară, a lui
Frunză sau Măniuţiu, de pildă, plasa
în centru inovaţii le viziunii regizorale.
Spectacolul lui Dabija, Creatorul de
teatru, mi se pare chiar un manifest.

Găitan, s-au făcut două sp tâcole
bune; e ceva, dar situaţia generala nu
se rezolvă.
Cristina Modreanu: Nu cred că este
problema lui Găitan sau a unei per
soane anume; întreg sistemul teatral
de stat este în derivă. Mai mult sau
mai puţin, toate teatrele se confruntă
cu aceste probleme, iar succesele ţin
de întâmplare. Nemulţumirile create
de administraţie g revează asu pra
părţii artistice şi a manifestărilor cre
atoare. La Teatrul Mic, de exemplu,
este o stare de nemulţumire perma
nentă. Şi nu e întâmplător că se pro
duc aceste eşecuri. Se pleacă de la
promisiuni generoase şi premise
foarte bune şi se ajunge la un final
lamentabil. La fel şi la Teatrul de Co
medie, unde starea de nemulţumire
nu generează nimic.

Dar fără regizor...

Magdalena Boiangiu: Care cuprinde
trecutul, prezentul si viitorul?!
Sebastian-Vlad Po pa: Da. Şi toate
astea trebuie să le avem. Cred . că
U N ITER ar trebui să aibă curajul de a
da, în fiecare an, premii celor mai
bune spectacole care există, nu celor
care au fost produse acum o lună, trei
sau şase. Cu riscul de a premia acelaşi
spectacol de cinci ori!
Octavian Saiu: Mi se pare cam supra
real istă viziunea asta!
Magdalena Boiangiu: Ar fi interesant
de văzut dacă spectacolul premiat
mai seamănă cu cel iniţial. Dar asta
este altă discuţie.

Actorul şi managerul
Alina Mang: S-a spus la început că
spectacolele bune ar fi puţine şi că, în
general, această stag i u ne a fost
slabă. Eu cred că, în absenta unor
termeni de comparqţie cu a d evărat
rezonabili pentru spectacolele bune
ale acestei stagiuni, succesele sunt
supradimensionate. S-a spus apoi că
e dificil de observat o direcţie. Mie mi
se pare, totuşi, că se poate vorbi des
pre un fenomen general; Spirit, Un
chiul Vanea şi Creatorul de teatru au
ceva în comun: reorientarea regizo
rului către mu nca cu actorul şi scoa
terea în evidenţă a actorului. Ele sunt
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Magdalena Boiangiu: Cred că ai
d reptate şi prin demonstraţia con
trarie: un spectacol bine gândit, cum
este Spionul balcanic a l lui Goga,
moare din cauza actorilor.
Marinela Ţepuş: Nu cred că Se
bastian are dreptate, deşi cele cinci
spectacole memorabile au aj uns
şapte; nu cred că este suficient pen
tru a caracteriza o stagiune ca fiind
bună. În 46 de instituţii teatrale ar
trebui să putem vorbi despre 20 de
spectacole care au atras publicul; nu
neapărat evenimente, dar spectacole
peste medie. Pri ntre acestea aş
include Oscar al lui Alice Barb. În
această stagiune eu am urmărit în
special tinerii şi cred că lor le-a
aparţinut i niţiativa. Aş mai vrea să
spun ceva despre .,Nottara", deoa
rece am fost mai aproape: nu s-a în
tâmplat nimic după schimbarea di
rectorului, la fel cum România nu s-a
mod ificat o dată cu moa rtea l u i
Ceauşescu.
Magdalena Boiangiu: Nu e deloc
acelaşi lucru!
Marinela Ţepuş: Atâta vreme cât nu
se găseşte un director care să vină şi
să şi rămână, să poată propune o
strategie, problema nu se va rezolva.
Şirul de interimari întreţine provizo
ratul şi se pare că asta va dura până
se termină procesul lui Rădescu. Este
curios că în patru luni, cât a stat

·

Marina Constantinescu: Vreau să
revin la ceea ce spunea Ludmila şi la
prezenţa marilor actori, care, prin
energia lor, au creat mari spectacole.
Dar aceiaşi actori au jucat şi în spec
tacolele proaste din ultimele stagi
uni. Succesul Unchiului Vanea a fost
determinat de venirea acestui tânăr
regizor care, împreună cu scenogra
ful, a reuşit să i mprime un suflu nou,
seriozitate, disciplină, să-i motiveze
pe actori în găsirea unor formule noi
de exprimare. De exemplu, Reben
giuc într-adevăr se arată altfel, .,curat",
cum nu a fost în Lear. Cred că, după
ce am vorbit despre excepţii, trebuie
să spunem cum s-a alterat condiţia
actoru l u i . Măcar noi ar trebui să
punem punctul pe i şi să spunem că
una dintre cauzele crizei despre care
vorbim este tipul de manager culti
vat în România la ora asta. 1 s-a acor
dat lui Florin Călinescu creditul omu
lui angrenat într-un sistem privat, cu
un anumit suflu. Am crezut că va face
ceva la Teatrul Mic. N-a făcut nimic.
I mpresia mea este că îl îngroapă, pur
şi simplu. Apariţia spectacolului Spi
rit este o întâmplare, un gest senti
mental, o reîntâlnire a Cătălinei Buzo
ianu cu Vaii Seciu, la teatrul unde
amândouă au lucrat şi p care I-au
ridicat. Dar după asta? S punea la
început întrebarea d ac c astă sta
voluţii sau
giune este capătul un
structu rează o altă v lut1 . Mi s-a
părut interesantă pr ur • r a de a
privi stagiunea ca
1 1 11•rea unui
ciclu început în '90,
1 1 dacă pot
voi gândi
să răspund acum,
Majoritaserios la această pr
tea spectacolelor t
' f�cute în

teatre cu tradiţie. Pe de altă parte,
trebuie vorbit şi despre prezenţa
Teatru lui Act cu două spectacole,
Puşca de vânătoare şi Creatorul de
teatru, cu două texte practic inedite,
care aduc teatrul în primele locuri, în
top. Acolo au fost tot fel u l de trans
formări şi, până la urmă, alături de
montările făcute de tineri, a m văzut
şi un spectacol minunat, făcut de doi
mari creatori: l u reş şi Dabija. Dar
ne-am reîntâlnit şi cu creatori " uitaţi ";
nu mi se pare deloc mai prejos rolul
pe care îl face Rodi ca Negrea în
Puşca de vânătoare, rol construit,
d u pă pă rerea mea, cu o m i n uţie
remarcabilă. Oare acest spectacol nu
se putea juca la Teatrul Mic, având în
vedere că toată echipa este de acolo?
Deşi cred că, în contextul în care se
găseşte Teatrul Mic, Puştii de vână
toare îi stă mult mai bine la Teatrul
Act . . . N u a m văzut Amanţii în
sângeraţi; ldiotul l-am văzut în for
mula cu actori ucraineni şi mi s-a
părut că regizorul este foarte intere
sant, cu un talent original. În Căsă
toria părea, totuşi, prea încântat de
sine, de soluţiile găsite, dar, pe de
altă parte, lucrul cu actorii era fantas
tic; în Căsătoria, spectacol făcut în
genul fil mului lui Ettore Scola, Balul,
totul este teatru-dans, trupa, formată
şi din tineri, şi din vârstnici, menţine
un ritm aiuritor. Mie m i se pare că
acum, în teatrul românesc, există o
prăpastie între ceea ce este notabil şi
restul. Nu e vorba de vârful iceberg u
lui, pentru că ce se vede stă oarecum
suspendat; l i pseşte masa solidă a
spectacolelor, prăpastia dintre excep
ţie şi suportu l ei s-a adâncit.
Magdalena Boiangiu: Iar specta-

colele proaste sunt foarte proaste!
Marina Constantinescu: E de amintit
prezenţa Cătălinei Buzoianu cu două
spectacole, Spirit şi Odiseea 2001, la
două teatre diferite. Dacă, în Spirit,
ceea ce observa Alina Mang mai de
vreme, lucrul cu actorul, cu Vaii Seciu,
este extraordinar, în Odiseea 2001
acest efort lipseşte.

Cine cu cine e
coleg?
Şi dacă tot vorbim despre inconsis
tenţa stagiunii, cred că ar trebui să
vorbim şi despre felul cum se scrie
despre teatru. De câţiva ani încoace,
am citit consecvent absolut pe toată
lumea prezentă aici şi pe toţi colegii
de la laşi, Cluj, Sibiu. Am făcut o
pauză, recunosc, de un an şi două
luni. Am reluat apoi exerciţiul, pentru
că mi se pare forma elementară de
respect între noi, în breaslă. Ce a m
citit î n stagiunea asta p e m i n e m-a
făcut să mă întreb foarte serios dacă
mai vreau sau nu să scriu despre
teatru . . . Simt nevoia unei delimitări.
Nu pentru că aş fi eu foarte bună, nu
pretind aşa ceva. A apărut în revista
"
"Scena dezbaterea dedicată acestei
probleme, dar ar trebui să şi acţio
năm cumva. Ce se scrie în ziare este
dramatic, când nu e tragic. Există o
distanţă imensă între ceea ce citeşti
şi ceea ce vezi pe scenă, iar avizierele
teatrelor se h rănesc cu această . . .
marfă. Actorii vin, se uită ş i începe o
agitaţie extraordinară în legătură cu
ce a scris Vasilica. " Dar cine-i Vasili
ca? ", întreb. " Cum, aia care scrie
în . . . " " N u ştiu cine e. " "Cum, e o

colegă · de-a ta! " " Stai puţin, nu e
colegă de-a mea! " " Păi nu scrie în
ziar? " "Scrie. " " Are cronică acolo? "
"
"
" Da. " Păi, sunteţi colege! Aş vrea să
încercăm ca, în stagiu nea viitoare,
reflectarea teatrul u i să fie cât mai
aproape de realitate. Aşa cum e el,
bun, prost, excepţional, foarte prost.
Dar să aibă în noi oglinda realităţii l ui,
nu deformări şi denaturări înspăi
mântătoare. Trebuie spus lucrurilor
pe nume, fără a jigni. Să analizăm din
timp, nu când e prea târziu, conul de
umbră în care se instalează Craiova,
Timişoara, laşi-ul - care începe să-şi
propună n işte titluri du bioase în
stagiunea viitoare. Să vorbim despre
un teatru cum este cel din Ploieşti.
După părerea mea, acest teatru, care
stă foarte bine cu administraţia lo
cală, indiferent de culoarea pe care o
are aceea, încearcă să facă ceva. Este
evident că nu ne-a a rătat n i m i c
excepţional, dar acolo ci neva îşi
propune să anime şi să pregătească o
trupă pentru performanţă; acest
l ucru merită menţionat. La Sibiu,
Pilafuri şi parfum de măgar nu este
un spectacol. S-a dovedit din nou
mobilitatea managerială a directoru
lui Chiriac şi aptitudinea lui de a
atrage lumea, dar spectacolul a fost o
joacă, o încercare a u nor creatori Purcărete, Helmut Sturmer, Vasile
Şirli - de a merge pe un drum comun,
care se va desfăşura în afara gra
niţelor României. Au participat stu
denţii de la Sibiu, actori profesionişti,
s-a l ucrat foarte serios, dar nu e un
spectacol. Nu cred că această încer
care ar putea fi introdusă pe lista
acestei stagiu ni; nu cred că este co
rect să supralicităm noi ceva despre
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care însuşi creatorul spune că nu e . . .
Alice Georgescu: Dar o dată ce
reprezentaţia este anunţată cu afiş, o
dată ce se pun în vânzare bilete la
casă, iar omul dă banul, ia biletul,
intră şi vede spectacolul, e spectacol.
Eu i-am făcut o cronică ca oricărui alt
spectacol.
Cristina Modreanu: Nu aş vrea să se
creadă că am vreo obsesie, dar nu mi
se pare întâmplător faptul că multe
dintre spectacolele menţionate aici
printre cele notabile sunt create de
regizori care nu sunt români. Yuri
Kordonsky şi scenografa cu care a
lucrat sunt ruşi; Andriy Zholdak este
ucra inean. Din punct de vedere regi
zoral, cred că traversăm cu adevărat
o " pauză ". Dar nu una dramatică; pe
lâ ngă ce s-a pomenit despre cei
tineri, vreau să spun că Gala Absol
venţilor din acest a n a fost purtătoare
de speranţă. Sunt tineri care uVin pu
ternic". Pot să dau şi nume: Radu
Apostol, Radu Berceanu, Ana Mărgi
neanu - mai puţin Gabriela Dumitru,
dar s-ar putea să mai "crească " şi ea sunt atraşi cu toţii, poate şi din cauză
că I-au avut la un moment dat la clasă
pe Theodor-Cristian Popescu, de tex-

nu a venit din absenţa unor specta
cole im portante pentru biog rafia
personală a creatorilor. Nu orice
spectacol i m portant pentru a rtist
este important şi pentru teatru; şi
invers: există spectacole imperfecte,
dar importante pentru ceea ce se în
tâmplă sau se va întâmpla în teatru.
Octavian Saiu: Eu nu voi vorbi des
pre stagiune, pentru că nu am văzut
atât de multe spectacole ...
Magdalena Boiangiu: Foarte rău! De
ce nu mergi la teatru?
Octavian Saiu: Merg, dar nu atât de
des ca dumneavoastră.
Magdalena Boiangiu: Dar ce, crezi că
mie îmi face mereu plăcere?!
Octavian Saiu: Cred că există o criză
în raportul pe care îl are teatrul, ca
artă, ca formă de exprimare şi de co
m u n icare între oameni, cu socie
tatea, cu lumea în care trăim. Cred că
teatrul pierde din ce în ce mai mult
din impact şi devine, cum spunea
Banu într-o carte recenzată de Ma
rina Consta ntinescu, " o livadă de
vişini" : copleşit de alte valori, de alte
forme de comunicare şi de civilizare a
omului. O stagiune proastă este un
factor de risc din perspectiva acestei

tul contemporan, de descoperirea
unor formule de teatru foa rte modern
şi a textului, în principal. Speranţa mi
se pare a veni din partea celor foarte
tineri mai degrabă decât din partea
celor care su,nt deja în sistem.
Magdalena Boiangiu: Senti mentul
de neîmplinire cu privire la stagiune

responsabilităţi şi se repercutează în
mod direct asupra condiţiei teatrului
la noi, care începe să suscite din ce în
ce mai puţin interes. De aceea cred
că trebuie să privim cu mai multă
generozitate încercări de tipul celei
făcute de Radu Apostol, de tipul
celor făcute de cei din m işcarea alter-
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nativă. Pentru că, din acest formule
exterioare, care încearcă din f rA să
recupereze teatrul şi forţa lui de a
comunica şi de a însemna ceva pe
plan social, poate să se nască evolu
ţia necesară: nu neapărat d intr-un
proiect de tip stilistic, estetic, dintr-o
gândire foarte coerentă la nivelul
m ij l oacelor de expresie, ci poate
chiar din această diversificare a ra
porturilor pe care teatrul le are cu so
cietatea. O formă de a sensibiliza
opinia publică faţă de teatru, cum
reprezintă spectacolul Acasă a l lui
Radu Apostol, s-ar putea să fie mai
oportună şi mai binefăcătoare pen
tru mişcarea teatrală decât o reuşită
spectaculară ca atare.
Marina Constantinescu: Există peri
colul de a supra licita un succes şi de a
ridica pe un piedestal şubred nume
care apoi nu confirmă, cum s-a în
tâmplat cu Vlad Massaci. Am crezut
cu totii în el, l-am sustinut...
,
Octa ian Saiu: Me ritul l u i Radu
Apostol în raport cu ceilalţi este fap
tul că el îşi pune cu adevărat proble
ma modului în care teatrul- poate să
capteze i nteresul şi energia unor
oameni din diverse medii sociale ...

v
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Cristina Modreanu: Mar lE· merit a l
lui - dar si a l altora
!>1
de a se a ropia pe alt
blic într-o continuă tran f
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entru că, deşi i ntră în cel de-al
11-lea an de existenţă, Festi
valul Naţional de Teatru nu a
devenit încă o instituţie, structura,
fizionomia, chiar şi organizarea sa nu
au căpătat un contur cert; despre
tradiţie ori personalitate, ce să mai
vorbim? Din motive obscure - sau,
dimpotrivă, foarte limpezi -, nici una
dintre numeroasele echipe care s-au
perindat la conducerea Ministerului
Culturii (principal u l " ordonator de
credite") nu a dorit nici măcar să ia în
discutie eventualitatea institutiona
·
lizării festivalului. Ministeriatul 'Cara
mitru (teoretic, cel m ai . . . l i beral,
după acela, imediat post-revoluţio
nar, al lui Pleşu) a făcut doi-trei paşi
timizi în acest sens, dând mandat pe
o perioadă de trei ani unui "director
artistic" (totodată, unic selecţioner,
aşa cum e şi normal să fie) şi stabilind
un regulament minim a l manifestării.
Dar nici această echipă (care, tot teo
retic, ar fi urmat să procedeze la o cât
mai largă descentra liza re) nu s-a
îndurat să dea drumul de sub pul
pana sa bine căptuşită cu principii
frumoase unei " manifestări " ce pare
să excite u morile patriotarde ale
unor (com)patrioţi mai dihai decât
gaura neagră din mijlocul drapelului
national.
De ce oare? de ce oare? "Când nu
descoperi i mediat cauza u n u i l ucru,
întrea bă-te ce s u m e d e bani se
mişcă în spatele acelui l ucru ", mă
sfătu ieşte, materi a l i st-dia lectic, o
prietenă hârşită într-ale vieţii şi ide
ologiilor. F i reşte, e o explicaţie so
lidă: cu nosc personal oameni care,
"
" d intr-un festival , şi-au sch i m bat
aparatura electronică din casă; şi nu
e vorba despre d i rectorul artistic.
Căci, cu cât sunt mai m ulte mâinile
care trebu i e să sem neze fel u rite
hârtii, cu atât mai întortocheate deci, mai greu de urmă rit - sunt
căile pe care le a pucă och iul d racu
lui spre a aju nge în grădina domnu
l u i . .. sau a d oamnei. .. Dincolo însă
de această motivatie telurică, mai
există, după părerea mea, u na, cel
puţin la fel de temei nică şi care,
într-un fel, face ci nste cetăţeanului

P

Rând uri le care urmează riscă să fie inter pretate ca o jelanie resenti
mentară -întotdeauna anti pat ică- a c uiva care, f i indc ă " i s-a luat
j ucăria" , e dispus doar la bo mbăne l i şi (pre)vizi uni sumb re . De fa pt,
de spre toate ce le de mai la vale am scr is şi am vorbit ori de câte ori
s-a ivit prilej ul, şi ac um o pt-no uă an i, c ân d nic i n u visam să mă văd
impl ic ată în Fe stival ul Naţional de Teat ru altfel decât ca simplu
observator, şi ac um mai puţin de un an, când ab ia înc heiase m, în
chi p de di rectoare, e diţia 2000 a măreţul ui eveni ment . Scri u din
no u ac um, în primele zile a le l ui august 2001, când de spre Fe stival u l
ie deocamdată ni mic: c ân d se va
National
- " serie no uă" - n u se st
'
'
desfăşura, cât va d ura, c u m va arăt a . ..
român şi eticii sale de nezd runcinat.
Este vorba despre adjectivul cu
prins în d e n u m i rea festiva l u l u i :
naţional. D e a i c i s e trag, dacă nu
toate, m u lte.
Aflându-mă vara trecută la Avignon
şi d iscutând cu Bernard Faivre
d'Arcier, unul dintre d i rectorii cei mai
contestaţi şi (!) cei mai longevivi ai
celui mai important festival de teatru
din Europa (care se cheamă, pur şi
simplu, Festiva l u l de la Avignon),
acesta a dorit să ştie cum se numeşte
exact reuniunea teatrală de la Bu
cureşti, unde fusese poftit (bine
înţeles, cu întârzierea tipic mioritică).
"
" Festivalul Naţional de Teatru , am
răspuns eu, dându-mi seama, cu o
jenă bruscă, ce pompos sună titu
latura în traducere franceză. "Aha, a
conchis pe loc omul. Adică, nu e
internaţional." Atât. Doar atât spune,
într-un sistem normal de gândire şi
de valori, cuvântul naţional ataşat
unei oarecare manifestări artistice. Ei
bine, nu acelaşi lucru înseamnă, se
vede, naţional în limba română şi în
România. Aici şi acum, când rosteşte
numele festivalului bucureştean şi
ajunge la vorba aceasta oricare din
tre factorii de decizie şi băgătorii de
seamă aferenţi (orice organ, ca s-o
spun în d ulcele stil vechi) bolboşează
neîntârziat ochii, se umflă în piept şi
capătă culoarea racului opărit. Cum o
să laşi Festivalul NAŢIONAL de Teatru
excl usiv pe mâna u n u i di rector
desemnat prin concurs (chiar şi con-

curs aranjat, ca la noi)? Aici trebuie
tov . . . (ptiu, că iar m i-a scăpat!)
oameni de nădejde, măi to . . . dom
n i l or, oameni verificati! Altfel, ne
pomenim (iarăşi) cu tot felul de spec
tacole boz. . . ungureşti, adică, sau
pornografice, ba şi fără spor noetic,
cum bine a spus to . . . domnu' Everac!
Şi, ca să evite asemenea erezii, asigu
rând, totodată, " un grad mai mare de
obiectivitate" (!), se aude că, în acest
an - sau începând din acest an -,
ministerul va renunţa şi la principiul
selecţioneru l u i unic şi va numi o
comisie (nu vă sună familiar expresia
aceasta?) care să aleagă spectacolele
participante. Se uită, astfel - dar s-a
ştiut vreodată? . . . - că, într-o mani
festare de acest tip, fiecare dintre re
prezentaţiile invitate trebuie (mă rog,
e bine) să fie expresia unei concepţii
coerente, de ansamblu asupra a ceea
ce i se oferă publicului. Dar îi i ntere
sează oare pe "domnii " în chestiune
asemenea amănunte "tehniciste ", o
dată ce au ocazia să-şi manifeste ple
nar sentimentele naţionale, cuvânt
care însă nu înseamnă doar că nu
sunt, cum cred unii, internaţionale?
Prin contaminare, e de aşteptat ca,
azi-mâine, să se descopere că pre
zenţa, la echipa naţională de fotbal, a
unui conducător/selecţioner unic e
sămânţă de subiectivism. Dacă nu,
cum şi era cât pe-aci să fie, de ceva
mult mai primejdios . . .
A lice Georgescu
13
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J a n i n e Stefa n -Sâ r b u :
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,,Fug de rutină''
Act ivit at e în t eat ru şi fi l m : cost u me l e pent ru person aj u l
pri nci pa l Reg i n a Ma ria d i n fi l m u l Triunghiul morţii,
regi a : Serg i u N i col aescu; cost u mele pent ru Jocul d e-a
Shakespeare, one man show Răzva n Mazi l u ( 1997)
• cost u mele l a s pect a co l u l O noa pte fu rtunoasă d e I .L.
Ca ragi a le� regi a : M i ha i M ă ni uţ i u ( 1998) • cost u me l e
pent ru Autoportret 1 940, one man show Răzva n
Mazi l u ; machiaj u l ş i vesti ment aţia person aj e l o r p ri n ci
pale d i n fi l m u l Proprieta rii de stele, regi a : Save l Sti o p u l;
cost u m el e pent ru s pect a co l u l Ioana d'Arc, reg i a : Mi h ai
M ă ni uţiu; cost u mele pent ru s pect a co l u l Barrymore,
regi a : G e l u Colceag; p rod u cţi a cost u m el o r pent ru
s pect aco l u l Saragosa
66 de zile, regi a : Alexa n d ru
Dab ij a; cost u mele perso naj u l u i pri nc i p a l fem i n i n d i n fi l
m u l Epicenter, coprod uqie rom â n a-a m e rica nă, regi a :
R i c k Pep i n (1 999) • cost u me l e pent ru s pect a co l u l d e
d a n s cont e m po ra n Ca leidoscop, coreg rafia: M i ri a m
Răd u ca n u; cost u me l e pent ru s pect a co l u l Tm blânzirea
scorpiei, reg ia: M i ha i M ă ni uţ i u ; m a c h i aj u l pent ru fi l m u l
El ite, c o p rod u cţ i e ro m â n a-a m e ri c a n ă, reg i a : I o n
Ionescu; m a c h i aj u l şi cost u mele pent ru fi l m ul Azi l u l ,
c o p ro d u cţ i e ro m â n a-a m e ri c a n ă Mi ra m ax, reg i a :
G regory Gieras; m a c h i aj u l ş i cost u mele pent ru fi l m u l
Martorul ocu lar, regi a : Cost a -Gavras; cost u me l e pent ru
s pect a col u l De Pretore Vi ncenzo, regi a : H o raţ i u
M ăl ă e l e (2000).
-

Privitorul trăieşte imaginea ideală a
lumii ca pe o întâmplare reală şi
ireală în acelaşi timp. El vrea să ştie
totul despre fast, eleganţă, extrava
ganţă la care, în mod normal, nu are
acces. Când acţionează telecoman
da, una dintre cele mai la îndemână
posibilităţi, vrea să evadeze. A şi eva
dat! Dum neavostră dispuneţi de
câteva instrumente" de lucru prin
"
care ieşiţi în întâmpinarea acestor
dorinţe: vestimentaţia şi adjuvantele
ei: frumuseţea facială bine întreţi
nută, frumuseţea trupească atent
conturată, fardurile, miresmele. Să
începem cu ele şi cu tot ce v-a deter
minat să alegeţi acest domeniu.
Există, cred, două răspunsuri, care
sunt complementare. Primul se referă
la mediul fam il iei. Părinţii mei a u
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l ucrat.î n industria confecţiilor ş i texti
lelor. In copilărie şi adolescenţă, frec
ventam des atelierul de creaţie în
care lucra tatăl meu. Am început prin
a schimba garderoba păpuşilor pe
care le primeam cadou. Apoi, mai târ
ziu, a m trecut la garderoba mea.
Deci, ar fi vorba de o tradiţie în fami
lie, de un mediu care m-a influentat.
Întotdeauna am iubit hainele.
·

Foarte multe fetiţe îmbracă păpuşi,
multe adolescente îşi fac rochiile,
dar foarte puţine devin designeri
vestimentari.
E adevărat. Aşa ajungem la al doilea
răspuns. Pe măsură ce trec anii, cred
din ce în ce mai mult că meseria asta
m-a ales pe mine. Dacă aş lua-o de la
capăt, nu mă văd făcând a ltceva. E un

mister aici, unul dintre acele l ucruri
ce se pot explica numai până la un
punct. E vorba şi de destin, cred.
Viaţa ar fi avut ea grijă să-mi demon
streze că meseria asta nu mi se
potriveşte, dacă a r fi fost cazul. Am
un foarte dezvoltat simţ autocritic şi,
dacă as· fi intuit că nu sunt făcută
pentru asta, m-aş fi oprit imediat.
Până la urmă, cred că este vorba de
comunicare. Toti trebuie să comu
nicăm. Iar mese ria asta e modul meu
de a comunica, de a interacţiona cu
lumea. Dacă nu avem un sens în
viaţă, su ntem pierduti
Marele decodificator d mituri, cum
a fost numit Roland B rthes, spu
nea că " moda st u n element
indiscutabil al cultur11 d masă din

punctul de vedere al publicu l u i
feminin, m a i ales " . Intr-un a l t para
graf, adăuga: Moda se trăie�te pe
"
sine ca un drept natural al prezen
tului a su pra trecutu l u i, refuzând
dogmatic propriul trecut în numele
zilei de mâine" . Cum putem inter
preta spusele l u i, concret, refe
rindu-ne la experienţe trăite azi,
acum?
Faţă de vremurile când Barthes scria
aceste l ucruri, astăzi, j udecâ nd
evoluţia g lobală a creaţiei vesti
mentare şi i mpactul ei asu pra vieţii
omului, aş spune că lucrurile stau
puţin altfel. Da, moda a impus şi
impune modele culturale, dar nu
numai pentru femei. Şi nu cred deloc
că "îşi refuză dogmatic propriul tre
cut". Moda există pentru a se schim
ba continuu, printr-un proces dialec
tic care, tocmai, extrage din trecut
valorile sigure, verificate, reinter
pretându-le mereu într-o cheie mo
dernă, adaptată stadiilor parcurse de
civil izaţia umană. De exem plu, în
acest sezon, toate tendinţele inter
naţionale sunt interpretări şi adaptări
ale unor tendinţe din istoria modei.
Putem vorbi despre modă, azi,
despre acel real fashion " ca despre
"
impunerea democratică " a stilu
"
rilor o dată cu apariţia serialităţii
industriale?
Da. În 1 855 era inventată maşina de
cusut. Asta a schimbat radical indus
tria confecţiilor şi textilelor, comerţul
cu haine, precum şi publ icitatea
legată de lumea modei. Mai mult, a
schimbat enorm viata omului, obli
gându-1 să-şi modifi ce obiceiurile şi
viziunile. Princi piul serialităţii a eli
berat omul simplu de constrângerile
vestimentaţiei pe comandă. 1-a oferit
mai multe modele de haine diferite,
la preţuri accesibi le, schimbându-i
structura garderobei, asigurându-i o
mai mare flexibilitate în construirea
imaginii personale �i posibilitatea de
a se responsabiliza. l ntrând într-un
magazi n, o m u l a devenit singur
responsabil de stilul hainelor pe care
alege să le poarte, liber să-şi constru
iască propria imagine după cum
si mte, după educaţie şi după posi
bilităţile materiale. Vestimentaţia pe
comandă, unicatele au rămas în cate
goria creaţiei vestimentarerAstăzi, în
toată lumea, principiul serialităţii prin
care trăieşte pret-a-parter-ul ţine în
spate, financiar, creaţia de unicate
sau haute-couture-ul. Moda rea lă
este, ştim azi, un aspect a l teoriei
comunicării. Este o formă de comuni
care. Ea are un rol civilizator benefic.
Orice bărbat sau femeie care se
respectă va învăţa, mai devreme sau
mai târziu, importanţa socială a
purtării corecte a unui costum clasic.
E un exemplu. Prin acest mod de a

comunica, oamenii îşi construiesc o
imagine personală - element extrem
de im portant azi. Am să vă mai spun
că eu nu pot disocia moda reală de
parfum. Cel mai vechi simţ - mirosul
- şi cel mai complet simţ informaţio
nal - văzul (90% d intre informaţii le
primim prin intermediul văzu l ui) - nu
pot fi disociate în universul modei.
De aceea, toti marii creatori vesti
mentari au c reat şi parfumuri. Aş
spune că moda reală este un exer
ciţiu democratic şi liberal. Numai li
bertatea totală de expresie şi comu
nicare oferă un mediu ideal pentru
existenta modei. Nu stiu să fi existat
vreun m are creator d e modă sau să
se fi lansat vreun curent viabil într-un
spaţiu social supus d ictaturii. Spirite
le creatoare nu se pot exprima plenar
decât în libertate.
Moda maschează realitatea sau îi dă
o altă dimensiune, o altă semnifi
caţie?
Nu, moda nu maschează realitatea.
Dimpotrivă. Ne ajută să ne cunoaş
tem mai bine expresia propri u l u i
trup, prin posibilitatea d e a ne con
strui o imagine personală distinctă,
de excepţie, originală, în acord cu
ceea ce suntem cu adevărat. Sunt
oameni care, din tot felul de motive,
neglijând moda, imaginea persona lă,
s-au cantonat ani de zile într-un stil
care nu-i reprezenta. Apelând la
moda de calitate şi la stilişti, şi-au
descoperit - de multe ori, cu uimire 
o nouă imagine, care le-a adus un
succes nesperat. Dacă faci corect
acord ul d i ntre formă şi conţinut,
trimiţi mesaje pozitive despre tine.
Ele sunt receptate imediat şi con
tribuie la îmbunătăţirea relaţiilor
i nteru mane. Pe de altă pa rte, un
veşmânt nu are valoare decât dacă se
află într-un acord armonios cu trupul
pe care îl îmbracă şi cu personalitatea
pe care o exprimă. Sigur, e adevărat
că moda ne ajută să ne atenuăm
defectele �i să ne punem în valoare
calitătile. Dar tocmai asta este u na
dintre regulile succesu lui social.
Când �i prin ce devine moda o artă,
când �i prin ce devine trupul un
"
" semnificant ?
Nu cred în împărţirea artelor în ma
jore şi m inore. Există doar artă - va
loare estetică - sa u non-artă, non-va
loare. A�a cum spu nea �i Enescu
despre muzică: există muzică bună şi
muzică proastă. Atât. Oamenilor le
este mai greu să înţeleagă, în Româ
nia, după zeci de ani de comunism,
ce înseamnă acel art du vivre, impus
de francezi. Teoreticienii şi promo
torii curentului dandy au mers chiar
mai departe - ei afirmau că un dandy
trebuie să-şi facă din propria viaţă o
operă de a rtă, incluzând aici, fireşte,

şi imagi nea personală, adică /ook-ul.
Asta nu se rezumă doar la haine şi
parfum, ci presupune o întreagă vi
ziune asupra vieţii, exprimată printr-o
atitudine clar asumată, coerentă,
originală. Vorbim despre life sty/e,
stil u l de viaţă. Moda nu devine o artă,
ea este o artă, folosită mai bine sau
mai prost, în funcţie de subiect. Omul
modern are mai mu lte straturi de
citire şi toate compun acest life style.
Stilul de viaţă spune întotdeauna
cine suntem �i spre ce tindem?
Da. Inadecvarea apare atunci când
există o fractură între formă şi conţi
nut, între aparenţă şi esenţă, între

ceea ce suntem, de fapt, şi ceea ce
vrem să arătăm că suntem, între ceea
ce putem să facem în mod real şi
ceea ce am vrea să facem, între posi
bilităţi şi aspiraţii.
Arta de a-ţi construi o imagine per
sonală de bun-gust nu se măsoară
doar în sumele de bani cheltuite pe
îmbrăcăminte, nu?

Sigur că nu. Eleganţa înseamnă sin
ceritate: adecvarea stilului la coordo
natele propriei personalităţi. Asta nu
se poate face fără cunoaştere de sine,
cultură, bun-simţ, respect. E adevărat
că acela care se respectă cu adevărat
pe sine îi respectă şi pe ceilalţi. Eu
văd în asta un permanent control a l
sinelui, pornit d e la o atentă auto
evaluare. Construită pe aceste coor
donate, imaginea personală capătă
prima şi poate cea mai importantă
valoare: autenticitatea. Astfel, ea este
apărată de riscurile ridicolului, kitsch
u lui, exceselor. Pentru mine, omul
modern este normal din toate punc
tele de vedere, adică echilibrat, suve
ran, dar tolerant, aflat într-un perma
nent control creativ al exprimării vizi
unii sale despre lume, printr-o sumă
de atitudini ce creează life sty/e-ul.
Acest om nu se fereşte de excese, dar
ştie să le administreze, pentru că şi le
asumă conştient până la capăt. Este
exact diferenţa dintre joacă şi joc.
Jocul inteligent nu este niciodată
gratuit. Joaca e o glumă. E adevărat
că graniţa dintre ele este extrem de
uşor de încălcat.
Spuneaţi, la un moment dat, că un
personaj vestimentar valoros devi
ne un model cultural
•..
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Dacă avem acasă o colecţie de
tablouri şi sculpturi de valoare, nu o
putem căra cu noi zilnic, pentru a
spune celorlafi: ia uite ce om de bun
gust sunt eu! In schimb, look-ul vesti
mentar este expresia stilului nostru
de viaţă. Prin intermediul lui alegem,
su ntem aleşi, ne poziţionăm şi ne
exprimăm atitudinea. Este un fel de
manifest vizual.

Un veşmânt îţi permite să refaci o
epocă, un moment, o lume sau u n
caracter. Motivul jocului, al deghi
zării, al schimbării de identitate şi al
intrării într-un alt destin, toate aces
tea ţin de starea specifică teatrului,
filmului, actoriei mai ales. Cum aţi
intrat în acest joc?
Când creezi un veşmânt-unicat, nu
sunt suficiente doar un model
prezentator bun şi un podium. Este
nevoie şi de o atitudine care să expri
me unitatea dintre veşmânt şi om
personaj. Pentru că, altfel, personajul
devine o statuie, un obiect de expo
ziţie. De aceea, toate prezentările
mele au fost nişte puneri în scenă spectacole. Cred că acesta a fost
primul pas spre lumea costumului de
teatru. Viziunea mea despre armonia
om-veşmânt i-a făcut, cred, pe oa
menii de teatru şi film să-mi propună
diferite proiecte. Omul şi expresia sa
tradu să în imaginea vestimentară
creează împreună un personaj. Con
temporan sau istoric. Primul om de
teatru care mi-a propus o colaborare
pentru un spectacol a fost Mihai
Măniuţiu. Dar colaborasem şi anterior
cu oameni de teatru şi film pentru
spectacolele mele vestimentare scenografi şi regizori: Irina Solomon şi
Dragoş Buhagiar, Ovidiu Bose Paşti-

na, Radu Munteanu, Pwu Ant mir,
Alexandru Darie şi Maria M1u De la
toţi aceşti profesionişti am mvăţat
enorm şi cred că am reu it să-i
conving, la rândul meu, că, pentru un
om, un veşmânt adecvat este cel
puţin la fel de valoros ca un costum
pentru personajul de teatru sau de
film. Apoi, propunerile de colaborare
s-au ţinut lanţ. Pentru anumite spec
tacole de teatru şi filme, am conceput
şi realizat costumele. Pentru altele,
am fost doar producătorul costu
melor. De exemplu, pentru specta
colul Saragosa, montat de Alexandru
Dabija, am produs costumele create
de Irina Solomon şi Dragoş Buhagiar.
De asemenea, pentru filmul pe care
Costa-Gavras îl turnează în România,
la studiou riie Media PRO, voi produce
aproximativ 6 000 de costume, create
de Edith, designerul său permanent,
cu care a lucrat vreo cinci fi l me.
Principiul e acelaşi ca şi în modă:
crearea de personaje vestimentare.
Costumul este complementar jocului
actoricesc. Veşmântul este comple
mentar life style-ului. Fiecare om e un
personaj, în felul său. Pe scena socie
tăţii, pe platoul de filmare sau pe
scena teatrului.
Stilistul e chemat să-şi spună cuvân
tul ca modelator al imaginii scenice.
El gândeşte costumul ca să îmbrace
"
" caractere , dar şi ca să dezvăluie uni
versul lor lăuntric. Apoi, actorul tre
buie să facă haina să trăiască. E bine
cunoscuta "adecvare la costum ".
Cum aţi aj u n s la expresivitatea
obiectu lui vestimentar în specta
colele la care aţi fost invitată să
colaboraţi?
Expresivitatea nu trăieşte decât dacă
e autentică; gratuită, forţată sau falsă,
nu e decât o grimasă, o schimono
seală, o caricatură. Expresivitatea au
tentică înseamnă adecvare creatoare
la datele personajului. Dacă, pentru
modă, documentarea socială e esen
ţială - pentru a veni exact în întâmpi
na rea dorinţei clienţilor şi cerinţelor
unor stiluri de viaţă clar definite -, în
teatru şi film cercetarea stil istică are
acelaşi scop: cunoaşterea personaju
lui uman, a cărui personalitate tre
buie exprimată complementar de
costum. Dacă expresivitatea vesti
mentară a personajelor create de
mine pentru film şi teatru a fost per
cepută ca autentică ŞI valoroasă,
atunci înseamnă că am intUit corect
personajul în cauză.
Pe vremea când filmul mondial se
întreţinea din bog Jl i _gl mour",
vedetele, prin cr torli lor, impu
neau linia şi crom t
v stimen-

tară ca pe o expresie a " bontonu
lui " . Filmul mondial rămâne în con
tinuare cel mai fertil producător de
mituri. Aţi avut ocazia, rară, să lu
craţi pentru u n mare regizor: Costa
Gavras. V-au biruit emoţiile sau aţi
încercat să le biruiţi d u mneavoastră
pe ele?
Pentru mine este o mare onoare să
intru fie şi numai într-un colţ din la
boratorul de creaţie al marelui regi
zor Costa-Gavras. Faptul că mi-a so
licitat colaborarea mă obligă să fiu eu
însămi, autentică, deschisă, concen
trată. Pentru ca lucrurile să meargă
bine într-o echipă adevărată, fiecare
trebuie să i ntre în starea de senină
tate şi detaşare propice creaţiei. E
vorba de conştiinţa propriei valori.
Dacă Costa-Gavras m-a luat în echipa
lui, înseamnă că a văzut de ce sunt în
stare şi că are încredere în mine. Asta
înseamnă că trebuie să fiu lucidă si
calmă, nu inhibată sau complexat� .
Trebuie să-mi exprim punctu l de ve
dere, să-mi fac bine treaba pe seg
mentul care mi-a fost încredinţat.
Etapa emoţiilor a trecut. Eu nu pot să
trăiesc zilnic "du lcea ameţeală " a
plăcerii de a lucra cu unul dintre cei
mai mari regizori din lu me. Echipa şi
regizorul au avut nevoie de 6 000 de
costume. Asta a trebuit să fac eu, pe
asta trebuie să mă concentrez. Şam-

pania şi celelalte bucurii le împărţim
după premieră. Dacă ai şan�a să ţi se
propună aşa ceva, nu eziţi. lnseamnă
că acela care ţi-a propus are încre
dere că poţi să o faci. La aşa ceva se
răspunde apucându-te imediat de
treabă. Timpul e nepreţuit.
Cum se desfăşoară o zi - grea sau
uşoară - din viaţa d u mneavoastră?
Fug de rutină. Rutina omoară, nu are
a face cu creaţia. Nu am zile grele şi
zile uşoare, pentru că nu pot să stau
fără să fac ceva. Toate zilele sunt
grele, pentru că muncesc. Dar de aici
vine şi frum useţea care alungă
această g reutate. In fond, ce ar în
semna zile grele? Stres, probleme,
oboseală? Dar asta înseamnă pur şi
simplu viaţă. Viaţa e frumoasă tocmai
pentru bucuria pe care o trăieşti când
ai depăşit un obstacol, când ai găsit o
solutie, când ai învins. Dacă nu ai
curaJ ul să-ţi asumi astfel viaţa, eşti
mereu nefericit. Chiar şi în concediu
lucrez, într-un fel. Fac planuri, mă
eliberez de anumite lucruri pentru a
mă gândi la altele, caut, studiez, mă
inspir, călătoresc. N u există odihnă
absolută. Uneori, după o zi plină la
atelier, în funcţie de rezultate, mă
simt excelent. Nu resimt apăsarea
oboselii. Alteori, pot să am o zi cu un
program mai uşor în care, în majori-
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tatea timpului, mă gândesc, caut
surse de inspiraţie, soluţii, mă docu
mentez, dar nu mă pot simţi seara
obosită pentru că, să zicem, nu am
ajuns la un rezultat concludent, la o
idee, nu am trecut dincolo de un anu
mit punct. Toate zilele sunt la fel de
grele şi de uşoare. Când îţi place ceea
ce faci, această plăcere atenuează
greutăţile.
Stilistul, creatorul de modă sau de
costum pentru scenă devine un per
sonaj tot mai activ şi mai important
a l zilei. Cred că această postură nu
vă e străină şi chiar vă " prinde ". Ce
îmi răspundeţi?
E vorba despre descoperirea frumo
sului! Mai târziu înţelegem puterea
acestui l u c r u ş i , a s u m â n d u- 1 c o n 
ştient, contribuim fiecare la îmbună
tăţirea lumii. Dar asta judecă şi valori
zează întotdeauna ceilalţi oameni,
dacă şi după ce ai expus public mesa
jul. Sunt un personaj activ? Fără în
doială. Important? Poate. Se va vedea
mai târziu şi se va aprecia corect doar
în planul rezultatelor artistice. N u mă
gândesc la asta. Mă rezum la ceea ce
ştiu sigur: că fac o meserie care îmi
place, care mi se potriveşte şi că mă
aflu pe d rumul cel bun.
J u lieta Ţintea

s ă fi i , n o ro c să a i . . .

ţi întâlnit vreodată un actor, unul singur, care să
recunoască de bunăvoie că ar fi netalentat, sau
inutil în teatrul în care lucrează? Aş! Veţi auzi, în
schimb, că n-a avut noroc, că e ghinionist, sau - dacă e
actriţă - că a fost marginalizată fiindcă nu s-a "încurcat"
cu regizorii sau cu directorul.
Pe de altă parte, cunosc directori care tună şi fulgeră
împotriva unor angajaţi "care iau salariile - şi nu mici 
de pomană, pentru că, de fapt, aduc un aport insignifi
ant progresului instituţiei "; care progres, dacă te uiţi
bine, nici nu ştii de unde să-I iei ... Pe cei bătrâni, se
plângea alt director, îi mai'ţin ca să-i ajut să nu moară de
foame, că pensiile sunt ruşinos de mici, dar nu toţi mai
sunt capabili să joace roluri i mportante (memoria,
sănătatea); pe cei tineri însă... Şi aici încep tunetele şi
fulgerele: " N-au talent, nu ştiu să rostească, de cultură
ce să mai vorbim!... N u înţeleg cum au reuşit să termine
o facultate. Şi mai sunt şi nedisciplinaţi ori au vicii din
cele greu de suportat, cum ar fi plăcerea alcoolului ". Tot
ce poate spune este că-i va da afară.
Voi aduce aici un exemplu care-i contrazice pe aseme
nea directori. La Oradea, o foarte tânără şi frumoasă
actriţă - nu-i spun numele - s-a aflat anul trecut pe

punctul de a fi elegant sfătuită să-şi caute alt post,
poate într-un teatru mai puţin exigent, vezi Doamne...
Norocul i-a surâns însă şi s-a văzut distribuită, după
două-trei figuraţii, de către un regizor din celălalt colţ al
ţării, care a intuit că are talent, într-un rol principal, greu,
de care s-a achitat cu brio, fiind pe drept lăudată de cri
tici şi tot pe drept îndelung aplaudată de public. Au
urmat alte două roluri, diferite ca factură; în ambele a
strălucit. La ora aceasta nu numai că nu-i mai reco
mandă nimeni să caute alt teatru, dar conducerea e
fericită că are o asemenea actriţă şi se străduieşte să-i
găsească piese potrivite.
Uneori e bine să ai o trupă stabilă, ce se formează trep
tat, prin spectacole victorioase, dar şi prin ... glorioase
eşecuri, e bine să ai sentimentul că ai contribuit la
"
" naşterea unui actor i mportant, e bine să ai măcar un
regizor permanent, care să-i adune pe artişti în jurul lui
şi, desigur, a l unor idei, a l unui program. Tot atât de
adevărat este şi că te poţi simţi încurcat de prea mulţii
actori cărora nu ştii ce să le ceri şi cum să-i foloseşti.
Sunt directori şi directori...
Elisa beta Pop
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Uns p rezece zile
a în fiecare an, timp de câteva
zile - întotdeauna fierbinţi. . . -,
Studioul Casandra găzdu ieşte
Gala Absolventilor
Facultătii de Tea
'
tru a UNATC d in Bucureşti : Pe scenă
se perindă cele mai închegate exa
mene de an, prod ucţiile cele mai
bune ale absolvenţilor. Vara aceasta,
gala s-a întins pe unsprezece zile, da
torită m ultitudi n i i reprezentaţiilor,
dintre care trei invitate din străinăta-

C

reacţiile de foire, plictiseală şi ple
carea din sală au fost fireşti. Şi totuşi,
spectacolul merita mai mult. Scris de
u n autor contemporan apreciat în
Brazil ia, textul atinge o problemă
căreia încă nu i s-a dat răspuns:
sfârşitul. În 50 de minute, trei fete
întruchipând una şi aceeaşi persoană
- Sonia - prezintă clipele d i ntre
momentul în care moartea devine
i m i nentă şi moartea propri u-zisă,

tea mai mult sau mai puţin apropiată
spaţial sau sufleteşte de noi: trei trupe
(din Brazilia, din Chisinău 'si din Cana
da francofonă) venite de l a Festivalul
I nternaţional de Teatru de la Sibiu.
Este o premieră pentru tradiţia Galei
să primească spectacole de absol
venţă din alte ţări. După cum tot o
premieră este să acorde un premiu
echipei tehnice a Casandrei şi diplo
me de excelenţă " copiilor străzii ",
actori de o stagiune în spectacol u l lui
Radu Apostol Acasă, realizat la Tea
trul " Ion Creangă ". Poate provoca un
petec de hârtie o schimbare în siste
mul nostru de protecţie socială? Are
pe cine emotiona mai mult decât o
seară? Pentru că, altfel, înapoia unui
gest frumos se află o gafă uriaşă . . .
Următoarele rânduri nu vor conţine
un top a l celor mai bune specta
cole/interpretări, ci doar al aspecte
lor celor mai interesante.
I nvitat din Brazilia, lnsonia constituie
spectacolul de licenţă a trei studente
de la U n iversitatea din Salvador.
Spectacolul era în portugheză; ni
meni neîngrijindu-se să îl traducă sau
măcar să îl prezinte mai pe l.a rg,

clipe în care ultimele cercetări ştiinţi
fice pretind că amintirile din viaţă se
succedă cu rapiditate, nu neapărat
cronologic.
În Omul · slut (Un iversitatea d i n
Moncton, Canada) parcă toţi inter
preţii înghiţiseră câte o suliţă înainte
de a intra în scenă. Joc înţepenit, cu
faţa la public sau - dovadă a cute
zanţei absolute - din profi l. Teatru
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mort. Atentia fată
, de emisia cuvântu
lui este lă u dabi lă, dar nu suficientă,
de vreme ce totul este "servit" pe
acelasi
' canadieni au
' ton. Studentii
redat cu platitudine un text atât de
lung, încât te mirai cum de nu se plic
tisesc ei înşişi şi nu pleacă acasă.
Sibienii s-au prezentat cu două pro
ducţii - un examen . . . shakespearo
local şi o piesă de sine-stătătoare,
Visând o limbă în care să ne înţele
gem cu toţii de Heather McDonald
(tradusă de Mi rcea lvănescu). Din
punct de vedere valoric, primul (inti
tulat Visul . . . Cum vă place? - s-ar fi
putut numi şi " Shakespeare combi
nat ") era categoric superior. Acest
spectacol a fost prezentat la Blue
Ridge Theatre Festival din Richmond,
Virginia, S.U.A. Celor şase absolvenţi
le făcea plăcere să joace şi să se
joace. în schimb, la cel de-al doilea,
lupta dintre sexe nu reieşea prea clar
din interpretare.
în Tigrul de Murray Schisgal am avut
deseori i mpresia că actorii îşi pierd
concentrarea, că ar fi avut nevoie de
un punct de sprijin exterior. Spaţiul
de joc strâmt(at) părea şi el să apese
spectacolul. Regizoarea Gabriela Du
mitru şi scenografa Camelia Tutulan
au preferat să mărească spaţiul pe
înălţime, astfel că i-au pus pe cei doi
tineri (Ben - Mihai Cuciumeanu,
Gloria - Stefana Zamfirescu) să se
limiteze
centrul scenei. Soluţia nu
este rea în sine, dar e nepotrivită pen
tru scena Casandrei, şi aşa de dimen
siuni reduse. Studenţii de la UNATC
mai ales, crescuţi în (nu neapărat
pentru) cutia italiană, cu regulile şi
sigu ranţa pe care o conferă ea

la

actorului, se simţeau parcă stânjeniţi
de atât de marea apropiere de publi
cul aşezat pe două laturi ale spaţiului
de joc.
Spectacolul Ofertă de serviciu, deşi
laureat în Gală cu Marele Premiu, are
câteva defecte deloc mici. Şapte tine
re defilează în anticamera unui pa
tron care nu se arată, povestindu-şi
crâmpeie de viaţă. Dar scenele nu
curg lin unele din altele. Din scaunele
a ra njate sobru la perete se ridică
(destul de ilogic, în concepţia specta
colu lui), la răstimpuri, câte o actriţă,
înaintează spre centrul scenei, îşi
spune replicile (sau păsul) şi se în
toarce la locul ei. E o mare diferenţă
între ambiguitate şi neclaritate, iar
acest spectacol nu face prea bine dis
tincţia.
Zăpezile de altădată de Du mitru
Solomon, spectacolul de licenţă al
Cristianei Rîpeanu, montat la teatrul
din Bră i la, anu nţă, pri n sigu ranţa
conducerii actorilor şi prin sti l u l
"
"curat , un regizor. Textul a fost bine
servit, umorul lui - gustat şi transmis.
În Cronici de toate zilele, cronici de
toate nopţile (reg ia: Ana Mărginea
nu) sunt surprinse, destul de învăl
măşit, secvenţe din viaţa stră l uci
toare a unui studio de fotografii de
modă: drame, droguri, bănuieli; iar în
traiul modest din exterior, se înfiripă
o idilă între doi necăjiţi complexaţi şi
lipsiţi de cu raj.
Spectacolul în care s-a văzut cel mai
bine atenţia pentru actor, pentru
cizelarea personajului fiecăruia a fost
Cei din urmă de Gorki. Textul nu este
uşor - lucru ce, uneori, se resimte în
i nterpretare. Rareş Pârlog intră bine
"
"în pielea personaj u l u i - asprul
Kolomieţev -, dar nu are complexi
tatea acestuia, nu creează atmosfera
de teroare ce s-ar fi cerut instaurată
în că m i n u l său. l akorev (Cătă l i n
Stanciu) apare s l a b şi deşirat, cu aer
de fanfaron; de la el nu poate veni
nici o salvare şi tocmai acest lucru
face mai disperată încercarea Verei
de a scăpa de măritişul pus la cale de
tată.

În Aleksa ndr, Adrian Du m itru are
duritatea, nepăsarea, chiar obrăzni
cia unuia care în scurt timp îşi va de
păşi chiar tatăl. Eredităţii el îi adaugă
un oa recare farmec pervers. Buni:
Liuba (Irina Melnic - cu mentiunea că
gestul de început are ceva ostentativ,
care o face mai degrabă antipatică
decât de compătimit), Leşci (Cristi
Simion), Vera (Cristina Chirilă), Soko
lova (Mihaela Beţiu), Piotr (Daniel
Iordan).
Clasa de Actori-mânuitori păpuşi şi
marionete a putut fi admirată în Gală
cu Micul Muck de Wilhelm Hauff
(regia: prof. univ. d r. Cristian Pepino),
realizat în bunul şi inepuizabilul stil
Pepino, cu umor, jovialitate şi fan
tezie.
În D'ale carnavalului de I.L.Caragiale
(clasa prof. univ. Gelu Colceag), din
păcate, interpreta serii a decis să facă
personaj u l cel mai aşteptat întot
deauna într-un spectacol cu D'ale ,
Miţa Baston, isteric de la un cap la
altul şi - mai rău! - isteria să se ma
nifeste egal, pe acelaşi ton, actriţa
având aceeaşi expresie (nu expresivi
tate) pe chip. Te şi întrebai cum de
Nae Girimea a putut să şi-o aleagă
amantă; sau, dimpotrivă, nu te miri
că o "traduce ". În Pampon, Ion Io
nescu ne aduce a m i nte în m ulte
momente, prin mimică şi anumite
tonuri, de regretatul Cotescu. Cătălin
Stanciu (Crăcănel), deşi a fost pre
miat şi pentru rolul acesta, nu con
vinge în postură de mangafa. Ceea
ce creează el acolo este mai degrabă
o formă de Stan La u rel redivivus.
Singura frază din text care îi vine per
sonajului, aşa cum îl interpretează el,
ca turnată este aceea că a fost părăsit
de •opt ori. Juriul, format (în ideea că
e normal ca judecata asupra muncii
absolvenţilor să aparţină tot unor
studenti) din membrele conducerii
Galei, a acordat u rmătoarele premii:
Cel mai bun actor - Cătălin Stanciu,
pentru rol urile Crăcănel din D'a le
carnava l u l u i şi Alfred din Before
Breakfast; Cea mai bună actriţă Rodica Lazăr, pentru rolurile Maria
. . .

din Ofertă de serviciu de Lia Bugnar
şi Dana Măgdici şi Beba din Noaptea
asasinilor de Jose Triana; Premiul
special - studentu lui-regizor Radu
Apostol pentru spectacolul Before
Breakfast de Eugene O'Neill; Cel mai
bun spectacol de comedie - Zăpe
zile de altădată de Dumitru Solo
mon; Cel mai bun actor-mânuitor Ionuţ Negrişanu; Management tea
tral - echipei care a organizat prece
denta Gală a absolvenţi lor, după cum
se obişnuieşte de ani buni. Dacă pre
miile ar mai putea fi ajustate, Ada
Simionică nu ar putea fi omisă de la
categoria "Cea mai bună actriţă ". În
cele trei spectacole în care a apărut a
dovedit i nteligenţă, talent şi o dispo
nibilitate specială pentru comedie,
deşi a avut şi momente de profun
zime dramatică.
Daria Dimiu

Reverenta de adio
�

o postură oarecum inconforta
bilă şi, deopotrivă, un privi
leg i u să faci pa rte d i ntr-un
juriu de teatru studenţesc. Poţi să ai
parte, fireşţe, de plictiseli şi dezamă
giri, dar nici nu ştii când, privind la
scena nudă, se va produce revelaţia
explozivă a valorii. O arcuire policro
mă de virtualităţi sclipitoare, într-o
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erupţie de energie proaspătă şi de
fantezie năzdrăvană.
Aşa mi s-a întâmplat urmărind câteva
spectacole ale studenţilor anului IV
Actorie, clasa Cornelia Gheorg hiu
Emil Coşeru (profesor de expresie cor
porală - Dana Coşeru; echipei i s-a
alăturat Vitalie Bichir, autorul câtorva
montări ce dovedesc o specială inven-

tivitate), de la Universitatea de Arte
"
"George Enescu . Dramă de atmosferă
psihologică şi comedie trăsnită, piese
de sugestie expresionistă şi inteligen
te improvizaţii în cheie postmoder
nistă, ei joacă dezinvolt, cu dăruire,
orice, probând polivalenţa necesară.
Ar fi de subliniat un aspect pe care
destui, îndeosebi la facultăţi bucureş19
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tene, îl negl ijează. Rostirea. Tinerii
aceştia au voci bune, cu inflexiuni
bine strunite si o dictiune atent culti
vată, ceea c nu stăpânesc dânşii
suficient fiind dozaj u l . N u-i puţin
lucru, dacă ne gândim ce fonfăială şi
ce stârcire de vocabule e în gura unor
a bsolvenţi care, băgăreţi nevoie
mare, se iţesc prin filme, pe la televi
ziune, în reclamele aducătoare de
lovele. Urechea mea suferă la auzul
acelor impure pronunţii, a frazării
otova, a intonaţiei albe, cu firescul
trăncănelilor din statia de tramvai.
Plăcuţi la vedere, i nimoşi, agili ca
nişte acrobaţi, haioşi, când maniera
cutărei farse o cere, apţi de trăire

e

intensă, până la lacrima licărind în
colţul ochiului, băieţii şi fetele ştiu şi
să cânte (sigur, după cât glas le-a dat
Dumnezeu!) ori să danseze, cu o neis
tovită bucurie a jocului.
E, fără îndoială, o promoţie înzes
trată, pe care critica, dar mai a les
publicul din ţară şi din străinătate au
primit-o cu simpatie şi cu aplauze
călduroase. lată-i, rând pe rând,
făcând o reverentă de adio: Elena An
dron, Ludmila Fi lip, lonela Hanganu,
Luiza Mălăşincă, Florentina Ţilea,
George Gâdei, Emilian Oprea, Marius
Manole, Marius Năstruşnicu, Liviu
Pintileasa, Constantin Popa. Sfârşitul
facultăţii poartă, ca pentru atâţia alţii,

o încărcătură de tristeţe. Se vor îm
prăştia în cele patru vânturi şi praful
se va alege de omogenitatea efi
cientă şi încântătoare la care au ajuns.
Aşa e viaţa, ştiu. Dar nu poate fi ea şi
într-altfel? ... O soluţie a r fi ca junii
absolvenţi să fie sprijiniţi să continue
împreună, în vreun teatru dornic să-i
angajeze sau, dacă nu, în formula
ispititoare, fie şi pândită de riscuri, a
unei trupe de liberă mişcare. Ar tre
bui doar ca oameni cu potenţă admi
nistrativă şi financiară să înţeleagă si
tuaţia şi să săvârşească gestul salutar.
Dar, oare, vin barosanii la teatru?...
Flori n Faifer

Mai multe scoli
de teatru
�

a sfârşitul lunii mai, trei teatre
din Bucureşti ("Nottara", Excel
sior şi Teatrul de Comedie) au
fost gazdele Festivalului Internaţional
de Teatru "Hyperion 2001 ". Pornind
de la ideea cuprinderii într-o gală a
spectacolelor de absolvire ale stu
denţilor-actori de la Facultatea de
Arte a Universităţii Hyperion, mani
festarea s-a extins, tinzând spre
(aspirând la) statutul de festival. Ea a ·
funcţionat foarte bine ca pretext pen
tru prezentarea, în cadrul acestor zile
festive, şi a Galei Filmelor "Hyperion"

L

(tot producţii ale studenţilor), a

�
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Salonului National de Artă Foto
grafică, iar colocviul ce-şi propunea să
găsească răspunsuri pentru anul 2001
la întrebarea "Teatrul, încotro?" a fost,
de asemenea, cuprins în program.
Au fost invitate spectacole ale stu
dentilor din Craiova (Jocul de-a va
can a de Mihail Sebastian), Cluj
Napoca (Englezeşte fără profesor de
Eugen Ionescu), Bruxelles (Viaţă
furată de Christian Petr) şi Chişinău
(fragmente din Strigoii de Henrik
Ibsen, Barca fără pescar de Alejandro
Casona şi Căsătoria de N.V. Gogol).
Reprezentanţii şcolii clujene (clasa

ţ

profesoru lui Marius Bodochi), lu
crând cu atenţie textul dificil al lui Io
nescu, au reuşit să-I descifreze cu
adevărat, să-şi construiască rolurile
convingător, astfel că au şi primit - în
semn de apreciere - îndelungi
aplauze. De altfel, Englezeşte fără
profesor şi Bădăranii (spectacol a l
gazdelor, clasa profesorilor I o n Lu
cian şi Victor Radovici) au primit, ex
aequo, premiul pentru cel mai bun
spectacol.
Dacă s-ar fi acordat, însă, un premiu
de popularitate, acesta a r fi fost obţi
nut cu siguranţă de Victor Triboi, Ele-

na Negrescu şi Natalia Lungu de la
Chişinău, protagoniştii Căsătoriei. Ei
au cucerit publicul prin farmecul, na
turaleţea şi umorul fin cu care au re
zolvat situaţiile scenice.
O propunere interesantă a venit din
partea tinerilor de la Conservatorul
Regal din Bruxelles: un spectacol-lec
tură, dar unul diferit de ceea ce se
înţelege prin asta în mod obişnuit. Ei
jucau un spectacol-lectură. Cu toate
că ·stiau textul, util izau manuscrisele
ca i cum ar fi citit din ele, nu stăteau
într-un loc (la o masă, de exemplu), ci
- din contră - se mişcau liber în
spaţiul scenei, iar din când în când
utilizau şi elemente de recuzită. Dar
ni mic nu rupea vraja lecturii. După ce
erau parcurse, foile erau aru ncate de
fiecare dintre cei trei interpreţi, până
când s-a ajuns la ultima filă a textului.
Accentul a căzut în spectacol în prin
cipal pe cuvânt, pe modul în care
acesta este rostit, pe sugestia pe care
o creează. Prin tehnica pe care o
deţin, actorii au demonstrat forţa de
expresie a cuvântului, pe care au
orchestrat-o cu mimică, cu doar câte
va gesturi şi cu o mişcare sumară. Din
a�eastă perspectivă, spectacolul bel
gienilor a ocupat o poziţie aparte
printre celelalte reprezentaţii, în care
predominau dinamismul jocu lui,
verva interpreţilor, cărora l i se asoci
au .,petele de culoare " ale costume-
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lor şi decorului. Este cazul spectaco
lelor U niversităţii Hyperion: Bă
dăranii, Nunta însângerată, Atac la
profesoară, Gustul mierii - care au
adus în discuţie câteva nume ale
unor actori de care vom mai auzi:
Andreea Ardeleanu, Mihaela Cove
şeanu, Ramona Dum itrean, Ştefan
Cepoi . . .
Datorită prezenţei l a această Gală şi a
producţiilor studenţilor din anii 1, 11 şi
I I I, spectatorilor li s-a oferit o imagine
de ansamblu a procesului atât cre
ator, cât si
' didactic a l formării unui
actor, dar şi posibilitatea de a urmări
etape separate ale acestui proces.
Tn exerciţiul colectiv propus de anul 1
Actorie (Lord John of the dance) -

clasa profesorilor Catrinel Dumitrescu
şi Emil Hossu -, studenţii s-au jucat cu
poftă, au dansat şi, mai ales, au dove
dit că pot lucra foarte bine în echipă.
Au fost omogene şi trupele anilor 11 şi
III; se simţeau, însă, şi paşii făcuţi înspre
maturizare de către tinerii artişti.
Mi se pare lăudabilă această iniţiativă
a celor de la Hyperion de a se oferi
fără rezerve spectatorilor, de a le
arăta ceea ce a u lucrat şi ceea ce au
câştigat într-un a n de zile. Tinerii
devin astfel mai responsabili, sunt
motivaţi în plus, trebuie să-şi re
cunoască şi să-şi asume succesul, dar
şi eşecul.
Alina M a n g

Arcadia regăsită
xistă prejudecata că u n actor
începător - un proaspăt absol
vent, în speţă - trebuie să fie
tratat cu indu lgenţă şi blâ ndeţe, în
speranţa că va .,creşte " . Socotim,
însă, că sinceritatea este cea mai
bună la început de drum, chiar dacă
uneori ea frânge vreo inimă sau vreo
.,aripă " .
Tn perioada 8- 1 2 iunie 200 1 , sala
Rapsodia a fost p l i n ă de emoţii.
Timp de cinci zile, absolvenţii celor
două clase de actorie (conduse de
Margareta Pogonat, respectiv de
Lucia M u reşan) a l e U n i versităţii
Ecologice au prezentat Piaţeta de
Carlo Goldoni, Femeia îndărătnică
de Shakespeare, O noapte furtu
noasă de I .L. Caragiale, Cameristele
de Jean Genet şi Şi eu am fost în
Arcadia de Horia Lovi nescu. U n
repertoriu deosebit, ştiut fiind faptul
că, generaţii de-a rândul, exa menele
finale ofereau aproape exclusiv Ca
ragiale, Cehov sau Shakespeare.
Şi eu am fost în Arcadia (al clasei
conf. univ. Lucia Mureşan). un text
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d ificil, cu i m p l icaţii fi lozofice, cu
intermezzo-uri reflexive si
' cu struc
tură
cinematog rafică. vădeşte
m u lte erori de d i stributie. Sau
actorii nu au fost serviţi d e piesa
aleasă. Alex, povestitorul piesei, nu
este întotdeauna l a înăltime,
în
'
i nterpretarea lui G i u liano Doman.
Totuşi, scenele când jocul l-a adus la
ra m pă sugerează, prin expresivi
tatea privi rii şi fi nele transformări
mim ice, că ar putea fi mai bun actor
de fi l m d ecât de teatru. Anca
Artenie 1 (întruchi pată de M i rela
Sandu) n u convinge n ici ca fan
tomă, n ici ca spi rit capabil să
smulgă u n om serios din preocu
pă rile sale. Cătă l i n Braticevici (Hans)
nu are fizicul rol ului: un matemati
cian g rav bolnav nu poate fi jucat
de un tânăr plinuţ şi a cărui joviali
tate e cu greu acoperită de gri mă. Tn
rol ul soţiei de-a doua, Tania Dia
conu contu rează u n personaj de o
vulga ritate conţi n ută, pozâ n d în
nevastă s u pusă. Prima i ntrare în
scenă a amantei lui Alex, Emi (Ma-

riana Ţopa), e deconcertantă; a poi
se iveşte o a ltă faţetă a personaju
lui, iar atunci te întrebi dacă imensa
distanţă di ntre cele două i postaze a
fost voită sau doar rod ul unei mai
slabe concentrări. Mic ca lungime,
dar mare ca i mportanţă, rolu l l u i
Hans-copil este foarte bine jucat d e
Mirela Dima.
Posibilitătile
materiale reduse ale fa
'
cultăţilor nu justifică decorul foarte
eteroclit ca stil şi ca utilitate. E de
presupus că orice urmă de regie a
l ipsit în mod voit, pentru ca atenţia
publicului să nu fie abătu'tă de la
jocul tinerilor de vreun a rtificiu
scenic.
Unele nere uşite ale interpreţilor,
unele .,chei " greşit folosite pot fi
puse pe seama faptu lui că, din câte
poate să spună o s i m p l ă privi re
asu pra titlurilor cu care studenţii
ecologişti s-au înfăţişat publicu lui,
vor fi fost mai cu seamă pregătiţi
pentru comedie.
·
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,,Dum n e ze
este vesel ... ' '

Ad a L u p u :

Din clasa a opta voia să facă teatru. Era convinsă că va putea i ntra
d i rect la facu ltate, fără a u rma l i ce u l . Da r s-a l ă m u rit repede că a ltele
s u nt reg u l i l e jocu l u i . Încă patru a n i de aşteptare, dar mai a les de
m u ncă. în 1 992, avea să i ntre "d i n prima" la Academia de Teatru şi
F i l m (ATF), secţia de Reg ie teatru, clasa p rof. u n iv. Cristian Hadji-Cu lea.
Până în prezent a montat spectacolele ligrul de Mu rray Schisg a l
(Odeon, 1 996), Cântecul lebedei de A.P. Cehov (Teatrul Naţional d i n
laşi, 1 997), M... Butterfly de D.H. Hwa ng (Odeon, 1 999), Beatles . . . şi
toată lumea era a mea! de Sharman MacDonald (Teatrul Ti neret u l u i
d i n Piatra Nea mţ, 2000) şi N-avem bani! Nu plătim! de Dario Fo
(Teatru l ,Jom a Ca rag iu" d i n P loieşti, 2000).
Cum a fost cu examenul de admi
tere la Regie ?
De la început am simţit că intrasem
în alt sistem, destul de confuz. Nu am
înţeles nici până astăzi de ce profe
sorii din comisie nu se uitau la mine,
ci priveau în cu totul alte direcţii. Era
o relaţie care mă debusola. Când am
luat nota 5,42 la ultima probă, cre
deam că se su rpă pământul sub
mine. Coboram scările plângând în
hohote. Deja îmi spuneam că, dacă
nu intru în anul acela, nu voi mai da
niciodată, pentru că îmi era greu să
rezist psihic la ceva căruia nu-i pu
team desl uşi criteriile . . .
Despre cei cinci ani petrecuţi în fa
cultate ce poţi spune?
La pedagogie, în liceu, am învăţat că
educaţia pentru acum este moartă;
trebuie să te educi pentru viitor.
Altfel, mâine, când te vei trezi, vei afla
că te-ai pregătit, de fapt, pentru ieri.
Fireşte, vei suferi un şoc.
Cred că actorii tineri nu sunt pregătiţi
pentru ce va u rma. De exemplu,
într-un fel vorbesti când te afli într-un
spaţiu închis şi a i tfel, într-oosală mare.
Ar trebui să aibă constiinta că se vor
schimba spaţiile. A poi, firescul din
viaţă nu este acelaşi cu firescul de pe
scenă. Cel de pe scenă se constru
ieşte; sigur că e nevoie s� te găseşti
pe tine pentru a putea construi, dar
trebuie să înţelegi că mai urmează un
laborator, pentru care e necesar să fii
pregătit. Aici mi se pare că există o
nepotrivire între pregătirea de a.c um,
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petrecută în spaţii mici, şi ceea ce va
urma.
Am lucrat cu toţi colegii de la Actorie,
dar în mod special cu cei de la clasa
profesorului Florin Zamfirescu. Au
fost şi de la doamna Olga Tudorache,
însă pe cei de la domnul Zamfirescu îi
simţeam mai liberi, mai disponibili.

·

Spune-mi câte ceva despre drumul
tău artistic.
Probabil, suntem cu totii tributari
destinului nostru. În anul l mi-am dat
examenul cu Ora de gimnastică de
Rainer Maria Rilke. A ieşit bine şi m-a
"
"aruncat în sus. E rău când se întâm
plă aşa ceva în facultate. Chiar şi pro
fesorii se uită la tine altfel. în definitiv,
eu am dreptul să încerc de fiecare
dată. Şi trebuie să am curaj ul să
încerc mereu. După acest examen,
domnul Zamfirescu mi-a propus să
fac asistenţă de regie la un spectacol
ce urma să se monteze la Odeon. Era
vorba de La ţigănci. Nu-l cunoşteam
pe regizor. Doar spectaco l u l său
. . au pus cătuşe florilor . . Domnul
profesor m-a prevenit că trebuie să
am grijă, că este un regizor cu m u ltă
energie şi că, dacă nu rezist, va mai
lua un asistent. Am stabilit că vin în
prima zi să văd cum e. Şi am rămas.
Fără nici un alt asistent. Descope
ream că toată lumea era fascinată de
Alexander, dar într-un mod activ,
creator. Puteai vedea cum scoate la
suprafaţă d i n actori l ucrurile fru
moase. Dacă am reusi
' să eliberăm din
noi toate lucrurile frumoase, ar fi
.

.

m i n u nat pentru profesia noastră,
pentru viaţă. În acest fel am ajuns la . .
ţigănci.
.

Asistenţa a fost o completare a
celor aflate în facultate ?
A fost bine că s-a întâmplat încă din
anul 1. Până atunci, eu ştiam că se
repetă câteva l u n i, că se i nvocă
mereu lipsa banilor şi alte lucruri de
genul ăsta. Cu Alexander a fost altfel.
Am descoperit că spectacolul trebuie
să iasă la termen. Totul a ici e ca
naşterea u n u i copi l. N u poţi să-I
amâni. Vedeam cum scotea d i n
montare lucruri splendide, pentru că
nu avea de ales: nu erau bani, anu
mite soluţii fuseseră prost realizate
tehnic . . . si atunci tăia. Pe moment
nu înţelegeam de ce. Era un şoc pen
tru mine. Mă trezisem într-o lume cu
profesion işti adevăraţi. Aveam de
făcut niste lucruri, de rezolvat anu
mite o ligaţii, existau responsabili
tăţi. Toate, ducând spre o etică ele
mentară. Peste ea ar trebui să vină
toate celelalte care te definesc. Dar,
dacă nu vin, măcar rămâne etica.
Dacă afi rmăm că su ntem astăzi
artişti, dar că nu putem crea decât
peste cinci luni şi în acest răstimp
totul stagnează, eu cred că nu este
cinstit.
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Cât de mult te-a influenţat felul de a
gândi, de a face teatru, de a exista al
lui Hausvater ?
Cred că nu-i vorba d mfluenţă, ci de
descoperire. Hausv. t r es te un artist

extrem de viu, care se redefineste la
fiecare spectacol. Acest lucru il face
să fie un artist autentic si nu un
manierist - nu va fi nici dată aşa
ceva pentru că nu poate. Nici în viaţă
nu-i reuşeşte manierismul. Nu-l poţi
anticipa. Când am făcut asistenţă la
el - aveam 1 9 ani -, m-a determinat
să cred sincer că e bine să fii energic,
că e bine să fii optimist şi să crezi că
totul se poate. Acum, sunt convinsă
că, dacă ne organizăm şi ne plani
ficăm munca, totul e posibil. Depinde
mult de echipă, de modul cum îţi eul
tivi oamenii. Ştiu că energia mea şi
optimismul meu au un sens . . .

o

Eşti credincioasă ?
Nu merg în fiecare duminică la bise
rică, dar sunt convinsă că tot timpul
sunt în legătură cu Dumnezeu. Mă
protejează, mă simt fericită. Am sen
timentul că sunt în ochii şi în sufletul
Lui. Dumnezeu însuşi este vesel: ne
dă sansa să fim fericiti,
' să facem
lucr ri frumoase.
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Cum lucrezi cu actorii ?
E mult de vorbit. Sunt lucruri multe şi
del icate, care se leagă între ele.
Oricum, m-a ajutat psihologia făcută
în liceu. Am l ucrat tot timpul cu
oâmenii, am fost alături de copii; i-am
ţinut sub observaţie. Adevărul e că
iubesc enorm oa menii si a m o
plăcere extraordinară să v d că le e
bine. Merg pe ideea că, dacă ce am
văzut e bine, atunci e obligatoriu să
duc până la capăt ce am început. Cu
toate riscurile. . .
În general, cu actorii trebuie să lucrez
mult la text. Şi mai ales la cum se
rosteste, cum vorbesc, u nde sunt
acce � tele. Vorbirea normală pe
scenă nu are nici un sens. Timpii de
rostire sunt alţii. Ştii, se spune mereu
" Stanislavski în sus, Stanislavski în
jos " . Dar u ităm u n aspect foarte
important. Chiar el are o carte care se
numeşte Munca actorului cu sine
însuşi. Cu sine însuşi! El trebuie să
vină cu n i şte l ucruri deja făcute.
Detest să lucrez cu actori care nu se
mişcă pe scenă. Sunt convi nşi că
energia lor vine din această imobili
tate. Gresit! Simti că nu trece nici un
fel de en e rgie p rin ei, că sunt " morţi ".
Creierul nu-ţi funcţi_onează dacă nu
te preocupi de trup. In loc să dea bani
pe ţigări şi băutură, e mai sănătos
să-şi cumpere un tub cu vitamine şi
vor vedea că se simt mai bine. Ţine
de deontologie. Şi nu e etic să se
întâmple a ltfel . . .
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Cum îţi alegi textele?
Aleg textele care îmi plac. Mă intere
sează piesele cu tineri _şi cele care
vorbesc despre tineri. Incerc să-mi
lămuresc mentalitatea lor. Cei până
în 35 de ani sunt interesanţi prin

mental itatea necunoscută, surprin
zătoare, exact acolo unde se află ger
menii împlinirii sau ai ratării noastre.
Ei fac efortul să se autodefinească
într-o lume care îi respinge şi nu e ca
pabilă să se înţeleagă pe sine.
U rmătorul proiect teatral este cu
tineri?
Voi lucra Împăratul muştelor la Tea
trul Ti neretului d i n Piatra Neamţ.
Povestea pare simplă. Se pleacă de la
o lume de copii. Ce se întâmplă cu
nişte copii izolaţi pe o insulă. Trimişi
din Anglia cu un avion, ei se prăbu
şesc pe această insulă. Sunt nevoiţi să
supravieţuiască, să găsească o moda
l itate socială de existenţă. Vor reitera
o viaţă extrem de violentă, ajungând
să se omoare între ei. Apare instinctul
de sălbatic ce sălăsluieste în noi si
·
care trebuie îmblân it c h iar de noi. E
necesar să fim responsabili de acest
instinct. Sunt acte singulare, ca
băgatul cuţitului în vecinul tău, pe
care nu are cum să le decidă socie
tatea. E firesc să existe psihiatri, te
rapeuţi pentru a-ţi rezolva micile
probleme, angoasele. Vorbeşti cu un
psihiatru şi, probabil, te vei potoli. La
noi, dacă faci aşa ceva, cei din jur
socotesc că nu mai esti normal. E tim
pul să nu mai exag e răm. În specta
col u l de la Piatra Neamţ despre
această exagerare a noastră este
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măm într-un limbaj citibil pentru pu
blicul de azi. Oamenilor de astăzi
le-ar fi greu să înţeleagă stilul de viaţă
din vremea lui Ludovic al XIV-lea.
Putem face teatru oriu nde, dar îl
facem oriunde pentru că el nu poate
exista decât acolo. Nu pentru că tu
nu-l poţi face în altă parte. E nevoie să
fim pregătiti pentru lumea de astăzi,
pentru respiraţia de acum. În Canada
sunt spectacole care se joacă în fie
care seară, câteva reprezentaţii, apoi
dispar. Acolo, însă, li pseşte curio
zitatea publicului. E altă mentalitate.
Când realizezi un spectacol acolo, ca
regizor, trebuie să te implici total, să
faci o cercetare completă. Nu ai voie
să te joci cu jumătăţi de măsură, pen
tru că nu interesează. Publicul canadian
nu are răbdare. Ei nu vin la teatru în
lipsă de a ltceva; vor să meargă la
teatru şi aşteaptă să le dai o expe
rienţă consumată până la capăt.
În aceşti ani ai trăit vreo decepţie
profesională?
După terminarea facultăţii, în 1 997,
am avut numeroase decepţii în ceea
ce priveşte colaborarea cu anumiţi
directori de teatru, care nu sunt ca
pabi l i să se ţină de promisiuni.
Aveam proiecte de realizat, dar am
descoperit ce înseamnă acel b/a-b/a,
bla-b/a. Şi am învăţat o lecţie: să nu
mai cred în amână'r i; ce nu pot face
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vorba. Şi copiii din spectacolul meu
sunt creaţi tot de această l u me. E ne
voie să învăţăm să fim responsabili.
Ce poţi spune despre mode în
teatru? Se vorbeşte tot mai mult de
teatru-dans, de teatrul alternativ în
spaţii neconvenţionale, se joacă tot
mai des cu publicul pe scenă
Deocamdată nu m ă interesează ast
fel de proiecte. Şi, de altminteri, cred
că orice teatru am face, el tot modern
rămâne. Suntem nevoiţi să ne expri. . .

acum e definitiv pierdut. Pentru u n
proiect p e care vreau să-I încep
astăzi, dacă nu primesc un răspuns
ferm de la directorul teatrului, plec
imedi(lt în altă parte. E timpul meu. O
lecţie care mi-a prins bine. Nu mă mai
întorc la acei directori. Am nevoie de
si nceritate, întocmai ca pe scenă.
Adică de o comunicare directă, sin
ceră. Teatrul nu poate câştiga decât
dacă este sincer.
Marius Zarafescu

Imaginaţia
la putere
acă m-ar întreba cineva când
arta coregrafică românească a
încetat să mai relateze diverse
poveşti sau să se rezume la a expune
frumoase forme plastice în mişcare,
deci când a apărut la noi baletul-de
idei, aş răspunde fără ezitare: acum
exact douăzeci de ani, o dată cu mi
niatura lui Sergiu Anghel pe muzica
celebru l u i Adagio de Albinoni.
(Poate că aş greşi, dar acesta este cel
mai vechi exemplar de care-mi aduc
a m i nte, d intr-o serie oricum nu
foarte lu ngă ... ) Acum, într-un mo
ment în care (aşa cum s-a văzut din
plin l a Festiva l u l de Dans de l a
Constanţa) coregrafii noştri dezvoltă
o specie numită teatru-cu-dans (sau
pur şi simplu teatru-dans), Serg i u
Anghel este iarăşi solitar î n demersul
său artistic, ce prefigurează o altă
specie, pe care aş numi-o baletul-cu
teatru.
Alegând pentru spectacol u l de la
Teatrul de Balet " Oieg Danovski " o
capodoperă a dramaturgiei univer
sale precu m Furtuna l u i Shake
spea re, coregraful i-a păstrat ca
actori i ndispensabili doar pe Pros
pera (rol de amploare şi dificultate,
susţinut de către un artist de talia lui
Adrian Pintea) si
' Caliban (rol de cu
loa re, încredin ţat... unei femei şi
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interpretat de Maria Varsami cu o
veritabilă risipă de expresie corpo
ral ă, mergând la un moment dat
până la dans); chiar dacă şi alte câte
va personaje ale piesei (Sebastian,
Antonio, Trinculo şi Stephano) a u
roluri vorbite (de către aceiasi
· doi
i nterpreţi: Radu N icu lescu şi Nucu
Stângaciu), în structura fundamen
tală gândită de către Sergiu Anghel
replicile lor a r putea fi cu uşurinţă
înlocuite de dans - aşa cum au fost
acelea ale Mirandei (Jenna Johnson,
din SUA), ale lui Ferdinand (Cristian
Tarcea) si
· Alonso (Francisc Strnad),
dar mai ales ale lui Ariel (Sara Mar
chetti, din Italia - o femeie mi niatu
rală, dar o balerină cu un uriaş po
tenţial tehnic şi expresiv). Fireşte, mai
există în distribuţie o mulţime de in
terpreţi - Marian Horhotă, Marian
Tomescu, Antoniu Gheorghiu, Ovidiu
Lintzmaier, Vindora Haivas, Mădălina
Da n, Anca Strnad, Sori na Şerban,
N icoleta Ma rkus, Ovid i u Muscalu,
Gigel Ungureanu, Alexandru Grigo
ruţ, Cătălin Ailiesei, Gabriela Eremia şi
Arcadie Belenco, Oleg Ungureanu,
Gelu Râpă, Simona Costea, Camelia
Neagu, Ekaterina Motovilova, Bianca
Manta, Emilia Meiuşi, Cosmin Vlad,
Dragoş Oprea -, căci spectacolul lui
Sergiu Anghel este efectiv unul de

tipul "grand ballet" . Licenţele pe care
coregrafu l-regizor-scenarist şi le
îngăduie faţă de textul lui Shake
speare cuprind prezenţa dansată sau
mimată a vrăjitoarei Sycorax (Oiim
pia Cheţa), vie în amintirea lui Caii
ban, şi - în final - un moment de tea
tru-în-teatru (de fapt... de operă-în
balet!), cu un Farinell i (Costel Geor
gescu) acompaniat de un grup de
(fa lşi) instrumentişti (Oieg Ungurea
nu, Arcadie Belenco, Dragoş Oprea,
Cosmin Vlad).
Barocul avant la /ettre, propriu lui
Shakespeare şi aici (aproape în
aceeaşi măsură ca în Visul unei nopţi
de vară), amestecând realul cu fan
tasticul şi filozofia cu politica, este
exacerbat de către Serg i u Anghel
până la a risca (din partea u nora, mai
puţin dispuşi să accepte mariajul de
epoci şi stiluri) acuzaţia de eclectism,
iar absenţa oricăror constrângeri im
puse imaginaţiei coregrafului duce
desfăşurarea spectacolului către o
durată de aproape trei ceasuri - de
asemenea i mputată, de către aceia
obişnuiţi în vremea d i n u rmă cu
reprezentaţii de maximum o oră şi
jumătate, fără pauză! Personal, pot
spune că n-am regretat nici o clipă
dimensiunile ieşite din comun ale
Furtunii lui Sergiu Anghel, căci (spre

deosebire de vreo două spectacole

scurte din Festivalul de la Constanta,

de la care aş fi plecat fără regrete
chiar după primele zece minute!) nu
m-am plictisit nici o clipă; nici chiar în
secvenţele în mod evident lungite
peste măsură (precum preludiul pur
muzical sau scena lui Farinelli) ori
repetate inutil (ca "terţetul " Caliban
Trinculo-Stephano).
Desigur, unul dintre motivele intere
sului meu a fost muzica spectacolului,
realizată de către Sergiu Anghel din
fragmente (admirabil alese, colate şi ...
dansate!) ale unor lucrări foarte puţin
(sau chiar deloc!) cunoscute, din cele
mai diverse timpuri, locuri, genuri şi
stiluri - de la muzica vocală elisa
betană la cea ambientală contempo
rană. Dar nu mai puţin m-a fascinat
aspectul pur vizual al demersu lui
artistic - spiritual şi plin de fantezie
plastică, încărcat de surprize la tot
pasul, adresându-se în egală măsură
intelectului şi sensibilităţii privitoru-

lui, căci face apel înainte de toate la

cultura acestuia în varii domenii.

Naşterea cu care se deschide specta
colul, tăind un ombilic cât o anacon
da; multiplicarea parcă fără sfârşit a
lui Iona ieşind din pântecele balenei;
ritualul păgâno-catolic; sirena-bărbat
(!), în relaţie cu sirena-de-ceaţă;
dansurile de epocă şi dansul irlandez
al lui Michael Flaherty (acesta a scan
dalizat îndeosebi, mu ltă lume ne
gustându-i umorul...); în fine, cele trei
tipuri de teatru cărora Prospere le
este regizor şi dirijor: de marionettes a
fils (legănarea naufragiaţilor atârnaţi
în frânghii) sau de marionettes a tiges
(schematice şi gigantice, fiecare mâ
nu ită de mai m u lţi i nterpreţi}, de
păpuşi (furtuna "jucată " pe o tablă de
şah) şi de operă (oferit spre desfătare
eroilor mântuiţi prin iertare). Trape şi
coloane, fulgi şi lumânări, hârtie arsă
şi fum, fulgere şi stele, beţe şi bas
toane (pe post de săbii, uneori), măşti
(caldeene, parcă) şi trupuri ciudat

înveşmântate ("fete-de-aur") sau uti
lizate (ca busteni vii, cărati de colo
colo, într-o m uncă sisifică) grebla de
crupier şi sceptrul-mână-de-aur, bi
noclu! şi cafeaua, cuburi care sunt
când scaune şi când oglinzi - toate
acestea şi multe altele umplu spaţiul
de joc conceput de către scenografa
Mihaela Ularu cu nenumărate semne,
mereu neaşteptate.
Dar semnul cel mai important se con
sumă în scena în care Ariel îi rela
tează lui Prospera însăşi furtuna, iar
magicianul care o concepuse traduce
În cuvinte, pas cu pas, exprimarea
prin dans a supusului său. Aici stă,
cred eu, originalitatea spectacolului
creat de către Sergiu Anghel: în vre
me ce alţi coregrafi se trudesc să
exprime cuvântul prin dans, el reu
şeşte să-I facă pe spectator să-şi
explice în cuvinte dansul la care
asistă.

;

L u m i n iţa Vartolomei
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Cel mal mic festival
intagma din titlu nu trebuie
înţeleasă în sens peiorativ; prin
fundatia "ACCUMM ", Petru
Maier Bianu se străduieşte să organi
zeze simpozioane, concerte, " mici "
festivaluri de teatru şi de film. Pro
punerea fundaţiei s-a referit, acum, la
un interval scurt, la mijloace minime
de producţie şi interpreţi puţini.
Manifestarea a fost binevenită şi pen
tru că a reflectat în mic universul mare
al fenomenului teatral actual.
Pe parc u rsul festiva l ul ui, găzdu it,
timp de două zile, de Muzeul Litera
turii Române, cu girul directorului
Alexandru Condeescu, cunoscut cri
tic literar, s-:_a u prezentat şapte mici
spectacole. I n final, s-au acorctat "cel
mai mic" mare premiu pentru specta
col şi "cel mai mic" premiu de inter
pretare, decernate de un juriu de
specialişti. Laurii au revenit Lorenei
Ciubotaru (Teatrul " Sică Alexan
drescu ") şi lui Gabriel Pintilei (Teatrul
Odeon), creatorii spectacolului Caja
cocekesaria (regia: Gabriel Pintilei),
respectiv actriţei Monica Mihăescu
(Teatrul Mic), pentru recitalul F ru
moasa din Amherst după William
Luce.

S

Într-o competiţie nu prea strânsă din
punct de vedere valoric, am remarcat
calităţile actriţei Ioana de Hil lerin,
farmecul, umorul şi dramatismul ei
dând g reutate u n u i text poetic
(Proscrisa de Saviana Stănescu, re
gia: Vasile Nedelcu).
Am avut apoi plăcerea să asistăm la
un spectacol de pantomimă susţinut
de George Ciolpan (Teatrul " Andrei
Mureşa nu " d i n Sfântu Gheorghe),
care stăpâneşte mijloace de expresie
diverse, din zona acrobatiei, circului
şi mimei, ajungând la m'omente de
virtuozitate. Din păcate, concentra
rea a rtistică slă beşte pe alocuri,
iscând momente şablonarde.
Am apreciat maturitatea interpretării
Monicăi Mihăescu într-un spectacol
lectură cu text dificil şi nuanţat, inspi
rat din viaţa poetei americane Emily
Dickinson.
Fie festivalul "mare" sau " mic", se im
pune o diferenţiere între spectacolele
inteligente, cu idee şi intenţii precise,
care nu disimulează, ci exprimă teatral
(vezi Cajacocekesaria), şi pretinsele
recitaluri care se servesc de texte poe
tice certe ca valoare literară, provocân
du-le un imens prejudiciu de moment.

Nu am fost scutiţi nici cu ocazia "celui
mai mic festival " de un asemenea
exemplar: Desenul cu linie dură, în
regia şi scenariul (?) lui Doru Mareş
(Teatrul "Andrei Mureşanu " din Sfântu
Gheorghe). Poezii admirabile (aparţi
nând lui Pavel Şuşară şi Simonei Ta
chel rostite din vârful buzelor, paşi în
vârful picioarelor, ton insinuant, o tâ
nără decorativă (desigur, muza Poetu
lui) în rochie roşie, Poetul (bineînţeles,
scrie, lângă o feştilă, şi îşi susţine gân
durile cu degetul la tâmplă); cei doi
actori mai umblă, mai şed, fiind vizibil
preocupaţi mai mult de prestaţia lor
exterioară decât de interpretare.
Exemplul contrar: Cajacocekesaria.
Teatru pur, cu o concepţie aparent
simplă, cu adresă directă la publicul
cu care intră în relaţie şi comunică
imediat, prin toate mijloacele de care
dispune actorul pe scenă: comporta
mentale, gestuale, lingvistice. Actorii
ne vorbesc, într-o limbă inventată,
despre condiţia dramatică a artistu
lui, despre raporturi umane esenţiale,
despre dragoste şi violenţă. lată o
speranţă pentru teatrul autentic.
Ioana Cristea
25
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,,Ulii şi p orumbeii''
O idee l a n sată, s u b formă de provoca re, la
una d i ntre mese l e rotu nde ale revi stei
noastre, de reg izoa rea Al ice Barb - de ce,
a d ică, n u ma i critic i i să întocmească topuri
şi clasamente, ia să fie şi ei " p u n ctaţi" de
către a rtişti i scenei! -, a fost, iată, l uată în
serios. Redactorii n ostri a u a d resat tel efonic
u n u i număr de acto r i, reg izori ş i scenog rafi
b u c u reşte n i două întrebări:

Cine sunt cei cinci critici (cronicari) pe care
îi apreciaţi cel mai mult?
si

Cine sunt cei cinci critici (cronicari) ca re vă
plac cel mai puţin?
ocul nostru estival - nu lipsit, după cum puteţi
bănui, de o anume . . . tensiune d ra matică - le-a stâr
nit celor chestionaţi reacţii diverse, mergând de la
a muzament la enervare, nu puţini fiind aceia care au
acceptat s� răspundă numai cu condiţia de a rămâne în
anonimat. lntrucât le-am înţeles reţinerile, le respectăm
dori nţa şi nu dezvă l u i m opţiu n i l e i ndividuale a l e
fiecăruia, cu atât mai m u l t cu cât acestea a u avut uneori
în vedere criterii nu extra-, ci hiper-estetice, precum
înfăţişarea criticului (sau . . . criticei) - u n îndemn pentru
cei (cele) ce muncesc cu (să zicem) capul de a acorda
atenţie nu n u mai trupei (teatrale), ci şi trupului (perso
nal). Am întocmit, aşadar, un clasament, numărând, pur
şi simplu, voturile exprimate de către cei consultaţi. Sa-

J

tisfacţia de a regăsi în "vârfu l tapului " (cum se zice pe la
feluritele posturi de radio şi tv muzicale, uitându-se că în
engleză top înseamnă tocmai vârf, cul me, c reştet etc.), de
a regăsi, aşadar, în culmea stimei oamenilor de teatru
numele a trei d i ntre cronicarii de la "Scena " nu ne-a
a meţit într-atât încât să nu fim convinşi că, dacă
întrebările ar fi fost puse de altă publicaţie şi de alte voci,
clasamentele ar fi arătat, probabil, pe ici-pe colo, niţeluş
diferit . . . Altm interi, oamenii de teatru - naturi, după
cum se ştie, extrem de sensibile, de tumultuoase şi de
subiective, păcat firesc pe care ei tind să-I atribuie exclu
siv . . . criticilor - par înclinaţi, în general, să-i agreeze pe
aceia care (undeva, cândva, cumva) au scris de bine
despre ei, rezervându-le " celorlalţi " lista neagră. Aşa se
face, de pildă, că întâlnim în cele două topuri n ume
surprinzătoare sau care, ch iar, sunt practic străine de
"
" breasla teatrală; de asemenea, împrej u rări precum
periodicitatea şi popularitatea publicaţiei în care sem
nează unul sau altul dintre cronicari par a juca un rol în
configura rea preferinţelor. Totuşi, un anumit efort de
obiectivare a putut fi observat în multe cazuri - el cul
minând în l ista identică pe care a furnizat-o ci neva atât
pentru " pozitiv", cât şi pentru " negativ" ! Acest răspuns
exprimă, cu mva, esenţa chestiunii - şi hazul profesiunii
de critic. .. Oricum, sperăm ca topu l nostru să le a min
tească celor ce scriu despre teatru că, deseori, vizibili
tatea dinspre scenă spre sală e la fel de bună ca şi aceea
în sens invers şi că meseria lor poate fi la fel de pal pitantă
ca şi a celor despre care ei "se exprimă " .

"

, , POZITIV .

Alice Georgescu (37)
Marina Constantinescu (26)
Florica lchim (25)
Cristina Modreanu, Marinela Ţepuş (20)
Magdalena Boiangiu, Ludmila Patlanjoglu ( 1 8)
Au mai obtinut
voturi: Natalia Stancu ( 1 6), Ion Parhon
'
( 1 1 ), Irina Coroiu (1 O), Doru Mareş (9), Constantin
Paraschivescu (8), Gabriela Hurezean, Marian Popescu (7),
Victor Scoradet (6), Adrian Mihalache, Sebastian-Vlad
Popa (5), I lea n a Berlogeâ, Saviana Stănescu, Marius
Zarafescu (3), Eugen Comarnescu, Simona Hodoş (2),
Marga reta Bărbuţă, I rina Budeanu, Ion Cazaban, Ion
Cocora, Eugen Comarnescu, Sanda Faur, Mirona Hărăbor,
Ileana Lucaciu, Crenguţa Manea, Alice Mănoiu, Doina
Modola, Răzvana N iţă, Ştefa n Oprea, Doina Pa pp,
Octavian Saiu, Julieta Ţintea ( 1 ).
Au fost întrebaţi 65 de actori, regizori, scenografi.
Ne-au răspuns: Felix Alexa, Alexa Visarion, Alice Barb,
Radu Beligan, Petre Bokor, Anca Bradu, Dragoş Bucur,
Dragoş Buhag iar, Ştefania Cenean, Tudor Chirilă
(actorul!), Silvia Codreanu, Mircea Cornişteanu, Constan
tin Cotimanis, Damian Crâşmaru, Alexandru Darie, lurie
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Darie, Mihai Dinvale, Dominic Dembinski, larina Demian,
Mi rcea Diaconu, Harry Eliad, Vladimir Găitan, Claudiu
Goga, llinca Goia, Roxana Guttman, Alexander Hausvater,
Theodora Herghelegiu, Emil Hossu, Ileana Stana Ionescu,
Cerasela losifescu, George lvaşcu, Alexandru Jitea, Ion
Lucian, Mihai Lungeanu, Ada Lupu, Sanda Manu, Horaţiu
Mălăele, Mariana Mihut, Valeriu Moisescu, Crina Muresan,
'
Vasile Nedelcu, Virgi l Ogăşanu, Anca Pandrea, A nca
Pâslaru, Irina Petrescu, Emilia Popescu, Marian Râlea,
Mi rcea Rusu, Irina Solomon, Carmen Stănescu, Marius
Stănescu, Vasile Toma, Adriana Trandafir, Valentin Uri
tescu, Dan Vasile, Antoaneta Zaharia.
Nu ne-au răspuns:
Mircea Albulescu, Gelu Colceag, Dragoş Galgoţiu, Cristian
Iacob, Dorina Lazăr, Mihai Măniuţiu, Victor Rebengiuc,
Alexandru Tocilescu, Florin Zamfirescu.

"VICEVERSA"
Doru Mareş ( 1 0)
Marina Constantinescu (8)
Florica lchim, Cristina Modreanu (6)
Sebastian-Vlad Popa (5)
Gabriela Hu rezean, Ion Parhon (4)
Au mai obţinut voturi: Răzvana Niţă, Ludmila Patlanjoglu,
Gabriela Riegler, Victor Scoradeţ, Marius Zarafescu (3),
Irina Coroiu, Doina Modola, Mircea Morariu, Ştefan .Oprea,

Natalia Stancu, Delia Voicu (2), Margareta Bărbuţă, I leana
Berlogea, Daria Dimiu, Luana Duschka, Alice Georgescu,
M i rcea Ghiţu lescu, Mi rona Hără bor, Si mona Hodoş,
Nicolae l l iescu, Irina Ionescu, Constantin Paiu, Doina
Papp, Constantin Paraschivescu, Mi haela Pătraşcu,
Daniela Pitrop, Magdalena Popa Buluc, Gabriela Simon,
George Stanca, Carmen Stanciu, Stracula Attila, Ruxandra
Ţuchel, Luminiţa Vartolomei ( 1 )
Au fost întrebaţi 53 de actori, regizori, scenografi.
Ne-au răspuns: Felix Alexa, Radu Beligan, Petre Bokor,
Anca Bradu, Stefania Cenean, Silvia Codreanu, Mircea
Cornişteanu, A lexandru Darie, Dominic Dembinski, larina
Demian, Claudiu Goga, llinca Goia, Roxana Guttman,
Alexander Hausvater, Cerasela losifescu, Mihai Lungea nu,
Ada Lupu, Sanda Manu, Mariana Mihuţ, Vasile Nedelcu,
Irina Petrescu, Emilia Popescu, Marius Stănescu, Vasile
Toma, Dan Vasile.
Nu ne-au răspu ns: Alexa Visarion, Alice Barb, Dragoş
Bucur, Dragoş Buhagiar, Tudor Chirilă (tot actorul!),
Constantin Coti man is, Damian Crâşmaru, l u rie Da rie,
M i rcea Diaconu, Mihai Di nva le, Harry Eliad, Vladimir
Găitan, Theodora Herg heleg i u , E m i l Hossu, I l eana
Stana Ionescu, George lvaşcu, Alexa ndru J itea, Ion
Lucian, Horaţiu Mălăele, Crina M u reşan, Anca Pa ndrea,
Anca Pâsla ru, M a r i a n R â l ea, M i rcea Rusu, I r i n a
Solomon, Carmen Stă nescu, Adriana Tra ndafir, An
toaneta Zaharia.

�t8leteatru
Balcanism la Piatra
unând acest titlu, îmi ofer posi
bilitatea de a vorbi despre două
lucruri diferite, referitoare însă
la acelaşi Festival Internaţional de
Teatru de la Piatra Neamt, adus în
atenţia geneală printr-u � reportaj
difuzat de TVR 2 la ore târzii din noapte.
Desig ur, nu-mi voi permite să mă
afund în cabala balcanică, de-acum
tradiţională, care a periclitat şi
această a XVII-a ediţie, văduvind-o de
prezenţa lui Andrei Şerban şi de câte
va zile de program. E o problemă ce
ar merita o discuţie în detaliu, sub
genericul "Conjuraţia mediocrităţilor"
sau "Cum distrugem ce-am clădit" . . .
Printr-un joc a l hazardului, tocmai
violenţa a stat în atenţia manifestării
- focalizată anul acesta asupra Balca
nilor, zonă de conflicte, dar si de efer
vescenţă artistică. Excesul, �gomotul
- ca semne ale carenţelor profesio
nale - au fost amendate sever de
către criticul A l ice Georgescu.
Obiecţii globale au formulat şi con
fraţii ieşeni Constantin Paiu şi Ştefan

P

Oprea. Entuziastă s-a dovedit actriţa
Florina Cercei, preşedinta juriului,
care a apreciat atât inovaţia artistică
prezentă pe scenă în spectacolele
propriu-zise, cât şi câştigul profesio
nal adus în dezbaterile din cadrul
întâlnirilor teatrale " Balcanii - Agonia
si extazul Occidentului ".
U zând de mijloacele specifice, emi
siunea a avut meritul de a panorama
această contradictorie realitate, ghi
dându-se în principal după palmares,
incitant ilustrat. Începând cu sec
venţe din Bekkanko de Asaya Fujita,
montat de Cristian Juncu la Teatrul
"
" Mihai Eminescu din Botoşani, şi ter
minând cu prezentarea laureaţilor:
Ioana Gajd6, premiată pentru creaţia
din spectacolul Cu mâna pe ciocan
realizat de Theodora Herghelegiu la
Teatrul "Andrei Mureşanu " din Sfintu
Gheorghe d u pă piesa l u i M i los
Nikolic, şi Dragoş Bucur, distins cu o
diplomă pentru cele trei i postaze
diferite d i n spectacolele Trilogie
belgrădeană, Proud to be here şi

Poveşti de familie. Diploma pentru
contribuţia la promovarea drama:
turgiei contemporane, atribuită scri
itoarei Biljana Srbljanovic ar fi revenit
de drept actriţei Ioana Flora, care a
tradus ambele texte şi a şi jucat atât
în Trilogia montată de Theodor-Cris
tian Popescu cât şi în Poveştile puse
în scenă de Andreea Vălean.
Ambitusul a m p l u şi coerenţa de
structură a festivalului - atribut de
fond, subliniat şi de Corneliu Dan
Borcia, directorul Teatru lui Tinere
tului, şi de Victor Scoradeţ, directorul
artistic - au fost bine captate de ca
mera de luat vederi, mânuită cu pro
fesionalismu-i cunoscut de către Co
rina Tudose, sem natara emisi u n i i
alături d e Aziza Bodea.
O modalitate admirabilă de a suplini
(sperăm că doar pe timp de vară!)
absenţa emisiunii de specialitate, pe
care efervescenţa mişcării teatrale
româneşti o merită.
Irina Coroiu
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�ittleguri secunde
Ste l i a n Tă n a s e :

,,Ne li p seşte
cabaretul p olitic''
Printre activităţile dumneavoastră
curente - scris, emisiuni TV, scenarii
de film - se strecoară din când în
când şi teatrul?
N u sunt un mare iubitor de teatru:
mă deranjează paşii actorilor pe
scenă, coatele actorilor între replici,
când discută despre preţuri, negli-

jenţele reg iei tehnice, care sunt
frecvente - toate aceste convenţii, pe
care trebuie să te faci că nu le vezi,
sunt pentru mine foarte apăsate. Din
această cauză, mă duc foarte rar la
teatru şi numai după ce amicii mei
insistă că este un spectacol foarte
bun. Însă, cel mai adesea, am fost
dezamăgit. Şi nu merg la teatru pen
tru că eu nu stau seara în oraş, nici la
restaurant, nici la evenimente mon
dene. Prefer să mă închid în casă, să
mă concentrez asupra cărţilor mele,
pentru că timpul trece şi trebuie să
laşi ceva în urmă. Mă duc la teatru de
cinci-şase ori pe an, dar nu văd orice.
În general, mă duc la adaptări după
clasici, risc greu un autor nou, con
temporan, poate şi pentru că a m
îmbătrânit şi a m devenit " reacţionar" .
Problema este că d ra maturgia de
astăzi nu este atât de puternică pre
cum un text clasic - noi ştim atât de
bine Shakespeare, Goldoni, Moliere,
că mergem la teatru cu textul ştiut. Şi

de-abia atunci poţi să vezi numai
spectacolul, s'ă nu urmăreşti poves
tea, caracterele, pentru că le cunoşti
foarte bine. La Caragiale, spui repli
cile o dată cu actorii.
Dar atunci când ajungeţi într-o sală
de spectacol, participaţi la ce se
întâmplă pe scenă?
Am fost la teatru la Los Angeles, New
York, Washington, la Budapesta, şi
a m putut vedea că fiecare public are
convenţiile lui. Într-un loc este bine
să tropăi dacă îţi place, iar în altul
este o impoliteţe chiar şi să tuşeşti.
Mi-ar plăcea să avem şi noi un public
dezinhibat, care să tropăie sau să iasă
din sală când nu-i place ce vede, şi nu
un public crispat care vine rar la
teatru şi, din snobism, crede că se
află într-un templu. Eu, unul, nu am
reacţii partici pative, fiind o fire
închisă, dar mă scol şi plec, fără să
deranjez pe nimeni. Nu am timp de
pierdut. Mă duc însă la toate specta
colele lui Ciulei, ale Cătălinei Buzo
ianu sau când vine Vlad Mugur cu
spectacole în Bucureşti. Recent, am
văzut ultimul spectacol al Cătălinei
Buzoianu (Odiseea 2001 - n.n.). Nu
cred că este una dintre reuşitele sale,
deşi ea rămâne un mare regizor. Se
poate că eu am văzut spectacolul
când nu era încă sudat, se pregătea
de turneu, dar am stat până la final şi
nu doar din politeţe faţă de regizor.
U ltimul Hamlet al lui Ciulei nu este
nici acesta cel mai bun spectacol al
regizorului. Mi s-a părut prea clasic,
repeta formule din alte montări pro
prii cu Hamlet, dar, în mod cert, este
un spectacol al unui maestru. Una
este să ratezi la nivelul unui maestru
şi alta să fii un regizor mediocru care
ratează spectacolul. Ciulei nu poate
cădea sub excelent.
Realizaţi o emisiune de televiziune
cu o audienţă foarte bună. V-aţi
gândit vreodată să moderaţi o masă
rotundă pe tema teatrului româ
nesc?

Da. Sunt chiar prea multe teme pen
tru cele două ore ale emisiunii: care
este cultura teatrală a omului simplu
de astăzi, dacă la teatru vin şi cate
goriile cu nivel mediu de iniţiere şi la
ce spectacole, dacă teatrul este
populat doar de snobimea obişnuită
a centrului oraşului - pe scurt, le
gătura teatrului cu societatea. Spre
deosebire de film, teatrul nu este
amenintat să moară, chiar într-o soci
'
etate să racă, pentru că la noi el are o
practică veche şi este consolidat în
reflexele sale de supravieţuire. Siste
mul teatral funcţionează, după păre
rea mea, greşit, pentru că ar trebui
plătiţi numai actorii care joacă şi regi
zorii care montează. Birocratia din
teatre face ca actori care nu j oacă de
luni de zile să treacă pe la teatru doar
ca să-şi ridice salariul. De fiecare dată
când s-a încercat schimbarea acestei
legi comuniste, cei din teatre s-au
opus, şi pentru că mulţi dintre ei au
deja un al doilea job, iar la teatru
ră mân agăţaţi doar cu ca rtea de
muncă şi cu cele două-trei milioane
l u nar. Actorii a r trebui să fie cei care
să ceară competiţie. De exemplu,
dacă îl chemi pe Gheorghe Dinică
într-un spectacol, îl plăteşti prost
pentru că el ţine în spate alţi cincizeci
de actori care nu joacă. De fapt,
lumea plăteşte biletul şi vine la spec
tacol pentru Dinică, nu pentru a-i
întreţine pe ceilalţi. Deocamdată, sis
temul teatral românesc este ca un
iceberg în două trei mi comunist.
Trebuie mai întâi o lege, nu aşteptată
de la guvern sau de la Ministerul
Culturii, ci printr-o presiune a teatre
lor care, aşa, vor da fal iment sau vor
trăi veşnic în dificu ltăţi materiale. De
legea aceasta era nevoie nu acum,
după unsprezece ani, ci la câteva luni
după 1 990. Cele două-trei legi, cadrul
general în care teatrul şi filmul româ
nesc să se mişte liber nu există nici
acum. Sunt sceptic în ceea ce pri
veşte viitorul, mai ales acolo unde
este vorba de lucrul în echipă. U n pic
tor, un sculptor, un scriitor pot să-şi

facă singuri desti nul, în proiecte indi
viduale, pentru că noi în echipă nu
ştim să lucrăm.
Aţi pomenit de New York. Ne-am
putea oare inspira d i n lucrul în
echipă sau din siste m u l teatral
rrede in .Arrerica ?
În America lumea merge la teatru ca
la meci. (Acolo, chiar eu am stat o
dimineaţă întreagă în ploaie pentru a
putea intra la o expoziţie Chagall.) Şi
asta pentru că acolo cultura s-a asi
milat, mai ales prin programe care
iau copil u l din şcoală şi îi fac i niţierea
în limbajul artistic. La noi, tineri de 1 8
ani n u a u intrat niciodată l a Ateneu
sau în altă sală de spectacol, iar sin
gurul lor orizont cultural este dis
coteca şi pub-ul. Eu sunt adeptul unui
teatru popular, viu, care trăieşte în
comu nităţi, şi n u a l u nu i teatru
solemn, scorţos şi îndepărtat de

oameni. Văd teatrul în garaje, în
parking-uri, în magazii adaptate, iar
periferiile au foarte multe astfel de
locuri. Trebuie să ieşim cât de curând
din centrul oraşelor spre periferie,
către cartiere. Balta Albă este cel mai
mare cartier bucureştean şi nu are o
sală de teatru. Sunt convins că mulţi
actori care stau pe tuşă în teatrele
centrale s-ar duce să joace în astfel
de spaţii, pentru că ar câştiga bani şi
şi-ar putea face meseria.
Credeţi că ar trebui u n repertoriu
adecvat atât spaţiului cât şi publicu
lui potenţial?
Eu cred că, dacă joci în cartiere Goldoni,
Moliere sau Caragiale, nu rişti nimic.
Teatrului de azi îi lipseşte dinamica. El a
rămas în clădirile antice, osificate, cu
vechile formule, pentru un public din
centru, de la ambasade, lăsând în afară
95% din populaţia României.

Poate că scenei româneşti îi lip
seşte ceva care să vă atragă mai des
în sălile de spectacol.
A ş fi foarte bucuros dacă s-ar face l a
Bucureşti u n teatru de caba ret
politic. In primul rând, Bucureştiul nu
are aşa ceva, cabaretul politic este un
gen foarte sofisticat, cu un public ca
la concertele de jazz. Am văzut la
New York cabaret politic, cu actori
care dansau profesionist, cântau la
instrumente, aveau voce şi îşi dădeau
replica shakesperian. în spate, exista
? echipă de şase-şapte oameni.
Intr-u� astfel de grup, eu aş fi scena
ristul. lnsă, la noi, astfel de actori nu
există deocamdată, ar trebui formati.
'
Şi, apoi, unde găseşti în Bucureşti o
sală cu ci ncisprezece-douăzeci de
mese, cu loc pentru pian ? . . . Totul ar
trebui luat de la zero.
••

M i r u n a Berescu

�vvajJHg,a ţia imaginii
Happening estival
azardându-mă să asociez ter
menul de happening emisiu
nilor în direct, care-şi propun
distrarea maselor din faţa televizoa
relor pe timp de caniculă, sigur că-mi
asum riscul unei interpretări vulgariza
toare a ceea ce Artaud constata că se
poate adesea întâmpla, iar Jean
Jacques Lebel chiar teoretiza drept
"
"reînnoirea şi intensificarea percepţiei .
"
"Patentul divertismentu lui facil se
apropie, desigur, mai mult de accepţia
americană a genului, aşa cum 1-a iniţiat
Alian Kaprow uzând de o tehnică
anume adusă la cunoştinţa partici
"
panţilor printr-o... broşură "de iniţiere .
In zilele noastre nu se mai osteneşte
nimeni cu instructaje prealabile, în
ciuda faptului că se cheltuiesc bani
grei pentru preluarea unei structuri
deja verificate de către experţi ai tele
viziunilor comerciale mondiale. Cal
chierea a devenit un veritabil -titlu de
nobleţe care ar trebui să le fie suficient
şi participanţilor, şi privitorilor. Aşa că
despre originalitate aproape că nici nu
mai are rost să se discute, ci doar dacă ne-o fi şi asta permis, în calitatea
noastră de plătitori de abonament TV,
cu drept însă de comutare şi pe alte
canale! - despre eficacitate.
Nu e prima oară când, vrem-nu vrem,
suntem scoşi la discotecă, indiferent de
vârstă. în fond, n-ar fi chiar atât de rău
dacă nu s-ar abuza de aceleaşi şi ace-
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leaşi formule, aceleaşi şi aceleaşi
formaţii, aceleaşi şi aceleaşi unghiuri
de filmare sexy. E de la sine înţeles că
pe loc fruntaş se situează animatorii
specializaţi Liana Stanciu (mult mai în
largul ei decât când e vorba de "aripile
"
filmului ) şi Dan Negru, care-şi folosesc
energia şi cunoştinţele în domeniu la
"
"Party Time . Aceeaşi Antena 1 mai be
"
neficiază şi de "Totul va fi bine , care a
împlinit un an de existenţă, timp în
care cei trei membri ai formaţiei HQ
adună public dornic de distracţie în
spaţii adecvate. De analizat ar fi, poate,
diferenţa - ignorată total ....: între ceea
ce înseamnă participare propriu-zisă şi
participare mediată de camera de fil
mat. Diferenţa e sensibilă, dar nuan
ţele se pare că nu interesează pe ni
meni! Nici măcar ineficacitatea fla
grantă nu dă de gândit. Vezi la Prima
"
"
TV "Strada Milion (surogat al "clasicei
camere ascunse) pe care un cuplu de
actori - Ovidiu Cuncea şi Marius Dro
"
geanu - "rodaţi de alt post TV, nu iz
buteşte defel să o transforme într-un
perimetru ludic. Care - teoretic - ar
trebui să mizeze pe asumarea ridicolu
lui, amintind de regulile commediei
dell'arte.
Leonard Miron, un veteran al genului
(autrement coiffe'), se străduieşte, flan
cat de o vajnică parteneră, să dispece
"
rizeze "aventurile a sase voluntari de
calibre (la propriu!) d iferite, selecţia-

naţi pentru popularea "Golfului teme
"
rari lor , creat special pentru fidelii
României 1 . Deocamdată emisiunea a
excelat în materie de... filmări subac
vatice.
După o prealabilă pregătire (vestimen
"
tară) "pe uscat , Teo a fost lansată de
ProTV la apă, adică la mare, unde-şi
pune la bătaie inepuizabila volubili
tate generatoare de bună-dispoziţie. .
Până când Prigat ne va facilita alegerea
naturală de tip hot line la "Vara
ispitelor'', am optat pentru Intrarea în
Europa cu cei doi cârcotaşi de serviciu
la Prima, Huidu şi Găinuşe. O iniţiativă
singulară, de-a dreptul culturală! Eroii,
binecunoscuţi din emisiunile de radio
şi TV, o dată plecaţi în vacanţă (vezi re
"
centa modă "de bonton adoptată de
vedetele mass-media - dar nu numai!
- de a-şi comunica itinerariile, care mai
de care mai extravagante) s-au gândit
să ne ia cu ei şi pe noi, bieţii telespec
tatori sedentari! Pentru început ni s-a
oferit ocazia de a călători prin Austria,
respectiv prin Viena. Furnizându-ni-se
într-un mod neostentativ şi date
despre locurile, monumentele, obiec
"
tivele turistice vizitate "la pas . Acest
tip de parteneriat întru divertisment
estival este de preferat improvizaţiilor
nesfârşite. Care n-au nimic de-a face
cu ... happening-ul!
Irina Coroiu
29
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Şapte piese
căutarea
unul reg1zor
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d itura Nem i ra a publ icat în
anul 2000 o antologie a pie
selor prezentate în secţiu nea
"
" spectacole-lectură la Festivalul In
ternaţional de Teatru de la Sibiu.
Faptul că Valentin Nicolau, patronul
editurii, a participat la această secţi
une cu una dintre piesele sale, Lume,
lume, soro lume, trebuie să constitu
ie mai mult decât o simplă coinci
denţă. Pe lângă piesa lui Valentin

antologia

pieselorprezentate
în sec_tiunea "spectacole lectura "

Festivalul
International
de Teatru
de la Sibiu
'

2000

E.§3

30

Nicolau volumul mai cuprinde a lţi
şase "dramaturgi", debutanţi, român i
s a u străini: Kalin lliev din Bulgaria c u
Cheia, Luc Dumont cu Judith (prea
devreme fără îndoială), Gabriel
Bădică cu Ultimul labrador, Wendy
Mathis Parker cu Triplu A, Martin
C icvak cu Frankie-i OK, Peggy e şi ea
bine şi totu-i cum nu se poate mai
bine şi Philippe U.ischer cu Noi nu
suntem îngeri. Marea lor şansă se
n u meşte Mircea lvănescu - d upă
părerea mea, u n u l di ntre cei mai
importanţi traducători din toate tim
purile -, care semnează atât varianta
românească a pieselor străine, cât şi
retroversiu nea celor două piese
scrise în limba română. Volumul, bi
lingv, se transformă într-o adevărată
carte de vizită pentru toţi partici
panţii la de-acum renumitul Festival
I nternaţional de Teatru de la Sibiu, iar
editura Nemira a preluat funcţia de
promotor cultural a l acestui experi
ment mu lticultural. Pentru că în
raniţa oricărui participant la aseme
nea man ifestări culturale stă bas
tonul de dramaturg, este posibil ca
dintre cei citaţi să se selecteze marii
autori de teatru ai secolului XXI. Piesa
lui Valentin Nicolau îşi alege drept
topos lumea românească privită ca
un imens talcioc, un marche aux
puces în care locata rii u n u i bloc
cumpără unul de la altul tot felul de
obiecte inutile. Spaţiul e cel al maha
lalei, binecunoscută din filmele unor
regizori ca Pintilie sau Daneliuc, căci
piesa s-ar dori o distopie a tranziţiei.
Personajele sunt slab individual izate;
în afara unor eroi cu nume comune
(Gheorghe, Vasile, Lina) asistăm la
defilarea unor serii infinite de vecini,
negustori, meseni, călători, nuntaşi
şi, în final, curioşi, surprinşi mai toţi
de o frenezie tranzactională de tran
zitie. inchisi în cutiil e lor de beton,
.
făcând sla iom printre lucruri furate
sau stricate, cele două personaje
principale, Vasile şi Gheorghe, sunt
doi fraţi care au eşuat, fiecare în felul
său.

Primul, sosit să-şi viziteze fratele pe
care îl considera un învingător, are
su rpriza să constate că g rădina
descrisă în scrisori de acesta este
închisă ... în dormitor, unde înfloreşte
i ntensiv o c u ltură de a rdei i ute!
Nesuportând faptul că fratele său
vede în el un ratat, Gheorghe îşi pune
capăt zilelor. Ca şi universul acesta de
rămăşiţe şi de i ndivizi înseriaţi, piesa
e mai degrabă sterilă, stilul absen
tând aproape cu desăvârşire. Î i lip
seşte posi bilului dramaturg o mi
nimă alternanţă de registre. Piesa e
uşor tezistă (vorbeşte despre drama
dezrădăcinării ţăra n i lor, mutaţi cu
sila în cartiere-dormitor alcătuite din
blocuri de beton) şi de aceea proba
bil că ar fi foarte greu de pus în scenă.
Cred că Valentin N icolau ar trebui în
pri mul rând să înţeleagă că teatrul
înseamnă ceva mai mult decât un
schimb de replici între personaje.
Cea de-a doua piesă, a bulgarului
Kalin lliev, tot în două părţi, pare con
struită în jurul unu act gratuit gidian.
Dialogând cu factorul poştal prin uşă,
pentru că rătăcise cheia, Femeia pri
meşte un anunţ al unei agenţii matri
moniale. Acolo se produce întâlnirea
cu Bărbatul, pornit şi el în căutarea
fericirii. lntermediarul, patronul casei
de rendez-vous, aduce o cheie a cărei
semnificaţie m isterioasă se va lămuri
abia pe parcursul piesei . Printr-o
foarte încurcată intrigă (aducătorul
cheii e lovit de un camion), aceasta se
dovedeşte a aparţine Bărbatului. Cu
câteva sugestii împrumutate d i n
teatrul absurdului, piesa s e închide
după un an, când Femeia şi Bărbatul
se reîntâl nesc, datorită aceleiaşi chei
cu bucluc. Mult prea scurtă ca să ne
facem o părere e piesa belgianului
Luc Dumont. în care două personaje,
Judith şi Otto, sch imbă replici în
cărcate de poezie, ca aceasta: "Otto e
un elefant bătrâ n, Judith. El şi-a
părăsit turma şi a pornit-o afară din
drum, spre ultima lui călătorie singu
ratică. Nu ştie dacă are să mai ajungă
până acolo vreodată, dar ar vrea să

găsească cimitirul elefa nţilor şi să
moară acolo când îi vine vremea.
Atunci, când îsi
' dă seama că e u rmat
de o elefantă tânără cu colti
o albi si
netezi, cu pielea încă fragilă, i se face
frică ". Cea de-a doua piesă româ
nească din volum, cea a lui Gabriel
Bădică, seamănă foarte tare cu Caii
la fereastră a lui Matei Visn iec.
Acelasi univers simbolic al războ iului,
perso ajele piesei fiind de această
dată Civilul, Maestru l, Soldatul,
Discipolul, Generalul. Uneori, perso
najele se definesc unele pe altele:
"Soldatul : Închis? Ai un umor foarte
special dacă afirmi aşa ceva, dacă iei
în râs condiţia mea tragică şi incapa
citatea mea de com unicare. Asta e li
teratură, să vorbeşti de funie în casa
spânzuratului? Eşti admirator al lui
Beckett, a l lui Ionescu, poate.
Generalul: " Nu, nu citesc l ucruri frivo
le, chestii d i n astea care am uză
tineretul." În general, ar trebui spus
că tânărul d ra maturg in spe e un
admirator al teatrului absurdului, dar
că ar fi de preferat nu să discute
despre incapacitatea de comunicare,
ci să o sugereze cu mijloacele teatru
lui. Nu l ipseşte i ronia cu resorturi
intertextuale: unul dintre personaje
şi-a pierdut ochelarii... anul trecut la
Marienbad! Observaţia lui Bădică s-ar
putea dovedi corectă, căci s-au scris
studii întregi despre relaţia dintre
dramatu rgii teatrului absurdului şi
autorii noului roman francez. Din
nefericire, la începutul secolului XXI
cele două metode pot părea teribil
de desuete. În rest, textul evoluează
la întâmplare, limbajul funcţionează
în gol, acoperind spaţiul dintre câte
va nuclee de semnificaţie: fântâna
cinetică, muzeul de etnografie, fântâ
na de fag şi labradorul pe jumătate
pescăruş, pe jumătate câine. Rânduri
foarte frumoase sunt dedicate sime
triei absolute a cochiliilor:
" Discipolul: Pe mine mă interesau
mai mult cochiliile spiralate, locuin
tele labiri ntice ale unor minuscule
fiinţe. Nu am înţeles niciodată de ce
aceste creaturi cu o existenţă atât de
scurtă îşi creează un înveliş i nataca
bil, care să reziste m ilioane de ani.
Întotdeauna a m întrevăzut o taină,
un mister. M-am întrebat dacă nu
cumva cochiliile de sidef nu sunt
primele forme de artă, ars gratia ars,
gratuită şi veşnică. Amprentele unui
zeu fericit şi nepăsător, speculând
pentru o clipă palpitul u nor suflete
neînsemnate." Aceeaşi întrebare şi-o
pusese cu m u lt timp înainte Paul
Valery, în ciclul său de eseuri Criza
spiritului, iar răspunsul e apropiat de
cel al lui Gabriel Bădică. Dacă va
scoate un sunet personal din această
reţetă a teatrului poetic, dramaturgul
va reuşi să devină original şi va evada
de sub ceea ce un critic american
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nu mea " anxietatea i nfl uenţei " . în
U ltimul labrador pot fi descoperite,
după reţeta beckettiană preluată de
Vişniec, chiar şi didascaliile sub forma
unor poeme: " Maestrul se apleacă şi
îşi scoate pantofii, din ei se revarsă o
impresionantă cantitate de nisip. în
timpul dialogului dintre General şi
Civil, Maestru l va conti nua să se
dezbrace cu miscări lente, aflându-se
într-un fel de st ranie imponderabili
tate. Întâi va transfera Discipolului
creioanele colorate, apoi va face să
apară ţinutele unui tem plier, pompi
er, fotbalist, a rgona ut, astronaut,
funcţionar de la pompele funebre,
academician, călău, vesmintele în
care au fost cunoscuţi J anne d'Arc,
Iisus H ristos, Bud ha, John Lennon,
Papa Ioan Paul al Doilea, Socrate, ale
unui hingher şi a l e unui bucătar
chinez. Aceste haine, în ordinea enu
merării, care este extrem de impor
tantă, vor fi întinse pe jos, iar
Discipo l u l le va cu lege în ordine
inversă, mimând dansul nupţial al
unui labrador mascul. La sfârşit, din
Maestru nu va mai rămâne n imic,
decât o pereche de labe caraghioase,
portocalii, întocmai ca ale unei gâşte
de mare".
Cititorilor cărora asemenea jocuri li
s-ar părea originale le reamintesc că
reţeta este adeseori folosită în piese
le poetului şi dramaturgului supra
realist Gellu Naum, patriarhul celui
mai controversat c u rent a l avan
gardei eu ropene. Di ntre piesele
prezente în actua la a ntologie,
Ultimul labrador mi se pare piesa a
cărei teatralitate ar putea anunţa
apa riţia u n u i nou d ra maturg . Cu
condiţia ca acesta să-şi rafineze sufi
cient metoda şi să renunţe la for
mulele deja fumate. Piesa cea mai
simpatică din vol u m e Triplu A,
având-o ca autoare pe Wendy Mathis
Parker, o americancă din Ohio. Deşi e
foarte scurtă şi are numai patru per
sonaje, autoarea construieşte în ea o
mică bijuterie dramatică, pornind de
la tea ma a merican i lor de a face
autostopul, întrucât şoferii pot fi ...
criminali în serie. Leslie, studentă la
colegiu, cere permisiunea să-şi în
soţească priete n u l într-o staţiune
montană, la schi. ÎngriJorată, mama
sa, Connie, îi cumpără o m u ltiplă
asigurare auto, un triplu A, sfătuind-o
totodată să nu urce într-o maşină
condusă de un bărbat, ci numai de o
femeie însoţită de un bebeluş. În
. ciupa previziuni lor, accidentul se
produce, iar Connie se vede nevoită
să oprească o maşină cu o femeie
care ţine pe bancheta din dreapta un
bebeluş mort. Femeia este de fapt
chiar prietenul ei, Chad, cu părul
acoperit de o perucă; acesta scoate
un revolver si o ucide. Din fericire,
toate se petrec doar în vis, coşmarul
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lui Conn ie neavând vreun temei real.
Cei doi, Leslie şi Chad, se distrează la
Londra, moment în care Bob, tatăl, îsi
aminteşte că acolo acţionează IR A
şi. .. piesa are un final deschis, care
sugerează că totul porneşte de la
început. Umorul şi replicile scu rte
dau prospeţime textu lui, care se
joacă în principal cu idiosincrasiile şi
angoasele a mericanilor d i n zilele
noastre, dar, care, prin acest puternic
curent de globalizare, devin din ce în
ce mai mult şi ale noastre. Penultima
piesă inclusă în antologie, Frankie-i
OK, Peggy e şi ea bine şi totu-i cum
nu se poate mai bine!, de slovacul
Martin Cicvak, e o parodie reuşită a
fil melor cu gangsteri, în sti l u l
Quentin Tarantino din P u l p Fiction.
Piesa debutează cu un personaj,
Fra nkie, care i nvită în scenă şi îi
prezintă pe câţiva dintre prietenii săi,
cosumatori sau vânzători de droguri.
Într-o scenă mută doi dintre aceştia,
Nigro şi Scribo, împuşcă o casieriţă,
iar d ia log u rile d i ntre cei doi hoţi
tâmpiţi sunt delicioase: " Nigro: Ştiu
sig u r că Lisa a re păduchi. Scribo:
Dacă Lisa a r avea păduchi, aş şti şi eu,
sigur. Nigro: Cum ai şti, adică? Scribo:
Pentru că şi eu aş avea păduchi dacă
Lisa ar avea păduchi. N igro: Şi de
u nde ştii că n-ai şi tu păduchi?
Scribo: Pentru că aş şti dacă aş avea
şi eu păduchi. Nigro: Şi nu ai? Scribo:
Să nu a m ce, Nigro? Nigro: N u ai
păduchi, adică? Scribo: Adică, de ce
aş avea păduchi? Nigro: Pentru că şi
tu eşti un păduche" . Asişti parcă la o
scenă din Caragiale, Cum se înţeleg
ţăranii, transferată pe teren ameri
ca n pe fi l iera aceluiaşi teatru a l
absurd u l u i . L a începutul piesei,
Frankie cumpără un covor şi abia pe
parcurs ne dăm seama că acest lucru
are o mare importanţă, căci "desen ul
din covor" conduce ca o fatalitate la
uciderea lui Peggy, după ce aceasta
îşi învaţă prietenele cum să-i trateze
pe bărbaţi: " Asta-i regula de bază.
Dar trebuie să vă spun, fetelor, că
dacă tipu' de care-aţi ajuns să vă
înd răgostiţi m i roase că e ceva la
mijloc în chestia asta, atunci trebuie
să vă schimbaţi strategia. Asta-i
toată chestia. Dacă vă daţi de gol că
aţi aj uns să vă înd răgostiţi de
nenorocitul ăla, atunci ce trebuie să
faceţi e chestia asta: îmbătaţi-! bine
şi apucaţi-vă să-I compa raţi cu
Brando în U ltimul tango la Paris sau
cu Bogart în Casablanca. Să nu furaţi
bani de la el când a adormit. Să vă
spălaţi bine, ca să I")U mirosiţi după
tot ce-aţi făcut cu el. Şi nu înghiţiţi
prea mu lte pastile. Că vă strică la ten.
Asta-i reg ula de bază " . În ciuda
vastei sale experienţe de viaţă,
Peggy este secerată de un glonte
pornit din pistolul lui Nigro, care se
descarcă i nvolu ntar. Piesa este
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presărată c u momente d e pan
tomimă, interpretate de Lisa, actriţa
care se amestecă în acest univers a l
drogurilor, dar vocea dramatu rgului
nu ascunde decât o ironie blândă,
acesta îşi priveşte cu îngăduinţă per
sonajele, amuzându-se o dată cu citi
torii, care ar putea deveni chiar spec
tatori. Ultima piesă din volum, Noi nu
suntem îngeri, avându-1 ca autor pe
genevezul Philippe LOscher, se naşte
din mantaua teatrului expresionist
german. Didascaliile iniţiale vorbesc

despre intenţiile autorului: " Piesa a
fost construită ca un oratoriu. Kurt
vorbeşte printre fulguraţii. În con
trast, Mama vorbeste sacadat, între
tăiat" . Replicile su n t scurte cuplete
poetice, dar de la intenţie la realizare
e drum lung şi succesiunea aceasta
de poeme nu face decât să-i ener
veze pe spectatori, mai ales când
într-un oratoriu sunt prezente dife
rite părţi anatomice ruşinoase.
Ar fi fost poate mult mai multe lucruri
de spus despre antologia sibiană, dar

ne oprim aici. Am dori ca i niţiativa
editurii Nemira să continue, ca prin
cipiile de selecţie a pieselor în
secţiunea Spectacole-lectură a Festi
valului International de Teatru de la
Sibiu să fie ma i rafinate şi ca măcar o
parte dintre dramaturgii în deveni re
să a ibă parte de spectacole montate
şi de aplauze la scenă deschisă. Dar
până atunci, cred eu, mai e cale
lungă ...
l u l i a n Băicuş

,,Thalia ex Ponto''
1

A

. .
n pnmavara aceasta am fost pentru prima dată la Teatrul "Ovidius"
din Constanţa. Am intrat în sala
de spectacol, i-am cu noscut pe
artiştii care adună astăzi aplauze, dar
şi pe cei care ieri s-au bucurat de ele.

Întâ i u l meu " popas " la Teatrul
"
"Ovidius a însemnat si întâlnirea cu
întreaga istorie a sl uj i rii Thaliei la
Pontul Euxin. Şi asta pentru că a m
participat a c o l o la u n moment
a niversar: pe 2 mai 2001 s-au împlinit
SO de ani de când s-a înfiinţat Teatrul
Dramatic constăntean, 50 de ani de
când a avut loc spectacolul i naugural
cu O scrisoare pierdută.
Gazdele - trupa actuală a teatrului,
organizatorii jubileului - şi-au aştep
tat emotionati si cu nerăbdare
;
" musafirii ', adi ă pe (regizori, actori,
scenog rafi, com pozitori, coregrafi,
dramaturgi . . . ) acei care fie că şi-au
primit botezul artistic la Constanţa,
dar au urmat apoi a lte "drumuri "
(Ştefan Iordache, Smaragda Olteanu,
Daniela Anencov, Silviu Purcărete,
Dominic Dembinski. . . ), fie că şi-au
petrecut câţiva ani din carieră aici.
Pereţii foaierului erau ornaţi cu afi
şele unor spectacole jucate mai de
mult (ca de exemplu Nora şi soacra
de Carlo Goldoni, Nu va fi război în
Troia de Jean Giraudoux, Fluturi, flu
turi de Al do Nicolaj . . . ) sau cu ca
ietele-program ale acestora, hârtia
purtând amprenta galbenă a timpu
lui. Dar privirile celor prezenţi erau
atrase de un stand încărcat de cărţi.
Se lansa un volum "greu " de sens şi
informaţii semnat de Georgeta Mărto
iu şi Anaid Tavitian: Thalia ex Ponto la
cumpănă de milenii. Deşi autoarele
spun că nu au scris o monografie,
cartea a m i nteşte momentele cele
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mai frumoase şi semn ificative d i n
activitatea Teatrului Dra matic şi a
celui de păpuşi, cuprinde mărturii,
a m i ntiri, fotografii din spectacole.
Cred că s-a reusit ca ea să fie ceea ce
se dorise: "o că icică pentru suflet ".
Chiar dacă a niversarea nu a fost
însoţită de o reprezentaţie teatrală,
pe scena constănţeană a avut loc,
totuşi, un spectacol: unul de gală, a l
generaţii lor. Au fost chemaţi î n
l u minile rampei ş i l i s-au înmânat
premii şi medalii unora dintre actorii
care au fost aici de la început, pre
cum Zoe Caraman, dar şi acelora care
li s-au a l ătu rat în timp - Emil şi
Marcela Sassu, I leana Ploscaru,
Agatha N icolau, lolanda M u g u r,
Lucian Iancu, Virgil Andriescu . . .
Sala era aproape plină. În rândurile
din faţă se găseau şi cei mai tineri
membri ai trupei. Au . fost însă şi
locuri goale . . . Cei cărora le erau des
ti nate nu mai puteau veni să le
ocupe. Dar nici o clipă de tristeţe nu
a întunecat atmosfera. A existat doar
reg retul şi nemulţu m i rea că în
această stagiune teatrul nu a avut
decât o singură premieră, că festiva
l u ri le care au prilejuit montări cele
bre în aer liber, pe nisipul tomitan Serile de Teatru Antic -, nu mai au
loc.
Dar, la urma urmei, de ce să fim trişti?
Teatrul "Ovidius" este abia la semi
centenar.

rt
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B i a n ca Z u rovs ki :

,,Nu p lătesc chirie,
''
um1na . . .
•
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S-a n ă scut l a C ra i ova • A a bsolvit U n ivers i tatea
[ colog ică, specia l iza rea Actorie, în 1994, l a c l a sa p rof.
u n iv. M a rcel l u reş, Alexa n d ru Da b ij a • Du pă a bsolvi re, a
rost a ng ajată l a Teatru l Dra matic d i n G a l aţi; în prezent,
face pa rte d i n tru pa Teatru l u i //Sică A l exa n d rescu// d i n
Braşov • Rol u ri i m porta nte: Ala d i n Tango d e S l a wo m i r
M rozek, reg i a : Ati la Viza uer; C l e m e nti n a d i n Proştii sub
clar de lună d e Teodor Mazi l u , reg i a : Va s i l e Nedelcu;
[ l i sa beta din Credi nţă, d ragoste, spera nţă d e Odon von
Horvath, reg ia: Ad ria n L u p u (Ga laţi); Lizeta din Tncer
carea de Ma riva ux, reg i a : Alexa n d ru Col pacci, M a r
ga reta d i n Gaiţele d e A l . Ki riţescu, reg ia: M i rcea Cor
n i ştea n u , Nata l i a Ste pa novna d i n Cerere în căsătorie d e
A.P. Cehov, reg i a : C l a u d i u Goga (B raşov) • La u reată a
Galei Tâ nă ru l u i Actor d e l a Cost i n e şt i ş i a P rem i u l u i
Critici i // 1 2 pentru generaţia 200011•
E greu să fii tânăr actor în ziua de

zi?
Greu sau uşor, nu cred că asta ţine de
tinereţe, ci mai degrabă de şansa pe
care o ai de a ajunge într-un teatru
\au altul, de a fi sau nu distribuit, de a
wea
sau nu parte de nişte regizori
•
talentaţi.

Crezi că a r fi mai bine să poţi lucra
pe contract?
Da, dar numai în contextul în care
audiţiile s-ar da " pe bune ", iar un rol
obţinut şi construit cu trudă ar fi
plătit cum se cuvine .

Ştiu că nu erai foarte jună când te-ai
apucat de teatru . . .
Aşa este, dar asta cred că a ţinut de
Ai fost o norocoasă?
ln mare parte, da.
destin, nu de dorinţele mele. Pentru
că, deşi am vrut de la început să
Şi totuşi, deşi jucai foarte m u lt, devin actriţă, n-am avut curajul să
ntâln iseşi regizori talentaţi, ai · dau din prima examen de admitere la
părăsit Teatrul Dramatic din -Galaţi Teatru. Gândeam că actoria nu e pen
exact în momentul în care ai
tru orice muritor, e o profesie pentru
aleşi, iar aleşii nu se găsesc pe toate
devenit o mică vedetă.
Socotesc că aşa e normal. Un actor drumurile. Nici părinţii nu m-au încu
trebuie să dea dovadă de mobilitate, rajat în această direcţie, nu credeau
să nu stea anchilozat într-un loc, că sunt suficient de puternică pentru
chiar dacă (sau mai ales pentru că) asta. Aşa că am încercat, vreme de
acolo îi este călduţ şi bine. E reco cinci ani, ca orice copil cuminte care
nu vrea �ă-şi su pere părinţii, la
mandabil ca, după ce prinde cheag
intr-un loc, să aibă puterea să-I Medicină. I ncepuse să-mi placă să
schimbe, pentru că numai în felul devin medic (neapărat pediatru sau
acesta va cunoaşte actori noi, regi psihiatru). Numai că mă întorceam
zori noi, locuri noi, obiceiuri noi.
de la meditaţi�le la fizică sau la chimie

şi învăţam poezii. Nu c-aş fi crezut că
le voi recita cândva pe vreo scenă,
nicidecum. Le învăţam pentru mine.
Apoi le inregistram pe casetă. Până
într-o zi când mama, în lipsa mea, a
deschis casetofonul şi m-a " descope
rit". Şi atunci, tot ea, cea care-mi spu
sese că nu crede că e bine să fac
teatru, m-a îndemnat de astă dată
către această meserie. Dintotdeauna
m-am considerat a fi u n om slab,
timid, iar actoria, pentru mine, era o
profesie care ţinea de forţă, de
aplomb, de dezinvoltură. Şi aşa şi
este. Iar personajele pe care le joci,
de cele mai multe ori, nu seamănă cu
tine. Dacă eşti mai timid, pe scenă te
poţi simţi chiar puternic. Asta mi se
pare nemaipomenit.
Aşa că ai renunţat la Medicină . . .
Da, d a r m ă bucur c ă n-am dat
adm itere la Teatru de la început.
Pentru că, aşa cum s-a întâmplat, s-a
făcut că a m cunoscut o sumedenie
de oameni minunati, de care m-am
legat pentru toată �iaţa. Îmi dădeau
33
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încredere, mă ajutau să-mi descopăr
propria personalitate.

lucrurile cele mai grele şi care impun
neaşteptate obstacole.

Şi trecerea propriu-zisă către teatru
cum s-a produs?
După sfatul mamei de a lăsa baltă
medicina şi de a mă apuca de actorie,
am mers la Valeriu Dogaru (actor la

Statutul studenţilor de la o facul
tate particulară era altul decât al
celor de la stat?
Nu ştiu exact. În ceea ce mă priveşte,
mă simţeam .. persecutată" doar când
ajungeam la gară, pentru că .. particu
larii" nu aveau dreptul la bilete cu re
ducere.
Dar în l umea teatrului cum eraţi
priviţi?
Ca nişte studenţi care nu trebuie să
mai înveţe pentru că îşi .,cumpără"
examenele. Or, părinţii mei erau nişte
bieţi pensionari. Nimeni nu ştia câte
sacrificii făceau pentru ca eu să pot
urma acea şcoală.
Aveai şi colegi care munceau pen
tru a se putea întreţine?
Era destul de complicat să facă asta,
pentru că era un prog ra m foarte
încărcat. Dar îţi pot spune cum am
făcut eu - şi, probabil, ca mine şi alţii.
Am supravieţuit, datorită mătuşilor
care, împărţindu-şi sarcinile, mi-au
asigurat cazarea şi masa . . . De bani
de buzunar nici nu putea fi vorba.
Abia de-mi ajungeau să mai cumpăr
câte o carte.

Teatrul Naţional din Craiova, n.n.), ca
să-I întreb ce părere are, dacă ar fi bine
să dau examen de admitere la ATF.
Î ntâlnirea cu el a fost esenţială. A
urmat şi o descindere la Bucureşti, din
dorinţa de a culege şi alte păreri. Mihai
Mălaimare mi-a deschis cu adevărat
ochii asupra a ceea ce avea să urmeze.
Mi-a vorbit foarte dur, mi-a spus, fără
menajamente, ce statut, ce leafă are
astăzi un actor în România. Pe de altă
parte, îns-ă, mi-a spus că am talent şi
expresivitate scenică. Am încercat la
ATF doi ani la rând, însă netrecând de
.,finală". Mi-am spus că zboară vremea
degeaba, aşa că am încercat la
Universitatea Ecologică. Mai ales că
auzisem că va lua clasă Marcel lureş.
Ştiu că nu eşti un copil de bani-gata.
Nu ţi-a fost greu să te înhami la o
asemenea treabă?
Oho, şi cât de greu! Dar am descope
rit că pot duce la bun sfârşit tocmai
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D u pă absolvire mai conta că ai
învăţat la .,particulari"?
Conta, însă d u pă ce avusesem
norocul să fiu lau reată cu Marele
Premiu la Gala Tânărului Actor de la
Costineşti, în 1 994, am crezut că a m
scăpat d e acest handicap. N - a fost
aşa. Premiul nu a însemnat decât o
bucurie de moment şi câteva strân
geri de mână.
Totuşi, în urma acelui premiu ai fost
angajată la Teatru l Dramatic din
Galaţi.
După acel premiu, dar mai ales după
concurs.
Acolo jucai mai mult comedie, deşi
eu te .,vedeam" ingenuă . . .
N-am stat niciodată s ă m ă gândesc la
asta. Important este să joci situaţia,
să fii adevărat, iar dacă oamenii mai şi
râd, e cu atât mai bine. Îm i place
comedia, dar mai mult şi mai mult
tragicomedia. Î nsă, despre orice rol ar
fi vorba, important rămâne regizorul.
El trebuie să aibă ştiinţa de a te con
duce spre personaj, fără ca tu să ai
sentimentul că îţi impune ceva. Cred
că un regizor poate fi .,uriaş" numai
dacă ştie să lucreze cu actorul.
Şi la Braşov?

Lucru rile îşi urmează cursul firesc.
Am plecat de la Galaţi din nevoia
unei schimbări, am ajuns aici, joc, fac
naveta Bucureşti-Braşov, aştept noi
personaje . . .
Cum e să locuieşti în cabina teatru
lui?
Depinde cum priveşti lucrurile. Din
punct de vedere financiar, e mai
bine, pentru că nu plătesc chirie,
lumină . . . Şi nici nu trebuie să umblu
noaptea pe străzi întunecoase, după
spectacol. Altfel, nu-i tocmai raiul pe
pământ. Poate fi boem, dar nu e
comod.
Te simţi ocrotită de mai vârstnicii
tăi colegi?
Am observat că, în general, generoşi
sunt artiştii talentaţi şi cu o carieră
solidă. Mi-au confirmat din plin acest
lucru actori ca Virginia ltta Marcu,
Mircea Andreescu, Costache Babii ...
Ştiu că eşti şi asistent universitar la
U niversitatea Ecologică . . .
E o postură foarte ciudată aceasta. C u
cât trece timpul, devin tot mai
conştientă de cele aflate de la profe
sorii mei, Marcel lureş şi Alexandru
Dabija, în facultate. Ei ne tot repetau
că această profesie nu poate fi
învăţată în fel u l obişnuit. Poţi fi
îndrumat cum să ajungi la ea, dar
drumul îl parcurgi, în definitiv, sin
gur. E d rept, mai poţi fi ajutat să
înveţi nişte reguli. De fapt, sunt în
etapa în care învăţ împreună cu stu
denţii. Cât avem voie să ne implicăm
într-un spectacol, cum să ne ferim de
prea mu ltă patimă, cum să ne
gradăm sentimentele . . .
La Gala U NITER din acest a n te-ai
numărat pri ntre cei doisprezece
"tineri furioşi", laureaţi cu Premiul
Criticii . A însemnat această dis
tincţie cu adevărat ceva pentru tine
sau e doar un punct bifat într-un
a..n:r:iru1un vita=?
Sper să nu fie numai atât. În fond, ce
reprezintă un premiu, dacă nu re
cunoaşterea calităţilor şi m u ncii tale
într-un anumit moment? E un stimu
lent ca să poţi merge mai departe.
Ai suferit că erai unul d i n doi
sprezece?
Dimpotrivă. Mi-a dat sentimentul că
fac parte di ntr-o echipă. De altfel,
teatrul n u poate exista decât în
echipă. Pre m i u l acesta mi-a adus
aminte că pe scenă nimeni nu poate
exista de unul singur.
Marinela Ţepuş

rgie virtuală

imic des p re
ce se p oate scrie
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ntr-o seară, într-o bodegă, doi
tineri de 25 de ani, Titus şi Lau
reţiu, prieteni încă din vremea li
ceului, absolvenţi de facultate, lefteri
1 plini de idealuri scriitoriceşti, se în
t lnesc pentru a-şi discuta marele
proiect - un scenariu de televiziune,
\Cris în colaborare, care să le aducă
bogăţie şi glorie. Şedinţa lor începe
cu nişte declaraţii înflăcărate, ade
varate jurăminte de credinţă, despre
Misiunea Creatorului de Azi şi Datoria
F aţă de Viaţa Adevărată. U n iţi şi
unbărbătaţi de bere şi de aceste aspi
raţii împărtăşite, Titus şi Lau reţiu îşi
mcep lucrul. Ţes poveste după
poveste - iar noi le vedem pe rând i de fiecare dată imaginaţia lor se
poticneşte şi i ntră intr-un punct
mort. Aceasta este soarta poveştii (în
cepută cu multă încredere) Chemare
en vifor - un meteorolog nebun, care
vrea să atragă atenţia lumii, crede că
dat lovitura răpindu-1 pe fiul Pre
şedintelui, deşi în realitate n-a pus
mâna decât pe un coleg de şcoală al
ctCestu ia, care avusese nefericita
tnspiraţie de a se da drept cine nu
este; adevăratul fiu a l Preşedintelui
dispare şi el, nu se ştie unde - nici
măcar Titus şi Laureţiu nu ştiu, drept
care ei atacă un alt subiect: În ziua
intâlnirii noastre. În ziua respectivei
intâlniri, viitorul erou - un tânăr si
'
timid profesor - se plimba pe strad a
viitoarei eroine - una dintre elevele
•
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sale -, când deodată, ridicând capul,
o văzu cocoţată într- u n copac şi
făcând u-şi nevoi le. .,Bună ziua ",
spuse ea cu un zâmbet pierit - şi aici
piere şi inspiraţia celor doi. Pe parcur
sul serii, din ce în ce mai înverşunaţi
si mai refractari unul la ideile celui lalt,
Titus si Lauretiu se mai războiesc cu:
Întretă ieri - ovestea unor foşti cole
gi de liceu, unul stră lucit, celălalt me
diocru, care se reîntâlnesc peste ani,
când rolurile s-au inversat; Hoitul din
pivniţă, în care un tânăr reîntors în
satul natal descoperă o taină oribilă
la care toţi sătenii sunt părtaşi;
Apocalipsa după Dunăreanu, unde
un su pererou pe nume Decebal
Dunăreanu se confrută cu Virusul
vacii nebune, importat de un politi
cian învins şi i nvid ios; şi, în fine,
Creaturile din tenebrele întunericu
lui - delir total, în care România e
prezentată ca un câmp de luptă între
vampiri şi extratereştri.
În scurtele pauze din bătălia lor cu
îngerul şi demonul creaţiei, vieţile
personale ale celor doi ies la iveală.
Urmărindu-şi însă viziuni le, Titus şi
Laurenţiu ignoră materialul dramatic
din propriile vieţi (un tată care a
dispărut din seni n de-acasă, o pri
etenă răvăsită în u rma unui avort, ce
a plecat s -şi caute fericirea în altă
parte). Tot aşa, ei ig noră eveni
mentele din lu mea exterioară. Pe
parcursul serii, ei sunt întrerupţi pen-
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tru câteva clipe de strigătele unor
grevişti defi lând pe bulevard; aud la
radio despre o altă g revă - şoferii de
autobuz cerând interzicerea serviciu
lui de Maxi-Taxi; aud (dar nu ascultă)
despre sinuciderea unui bătrân dem
nitar, demascat ca fost i nformator;
primesc nepăsători confesiunea unui
tânăr disperat, fost şef de promoţie,
care vrea să ajungă în străinătate prin
orice mijloace (îi vor da cinci mii de
lei şi îl vor expedia); nu aud conver
satia unor femei frumoase, la o masă
d e lângă ei, despre eşecul sentimen
tal şi despre singurătate; aproape că
nu remarcă încercarea ineptă a unor
inşi mascaţi de a jefu i bodega; pier
duţi în elaborarea Apocalipsei după
Dunăreanu, nu aud chiar deloc
radioul anunţând atacul nuclear al
l rakului împotriva SUA, nici discursul
preşed i ntelu i României, care pro
clamă starea de urgenţă; pierduţi în
Creaturile din tenebrele întunericu
l u i, sunt agasaţi de larma sirenelor,
care îi împiedică să se concentreze.
Rămaşi singuri la o masă, ei se ceartă
în continuare, in timp ce întreaga
bodegă este ridicată, cu macaraua,
deasupra capetelor lor - un ordin de
la primărie, care le-a trecut şi el pe la
urechi. Într-un târziu, epuizaţi de
efortul lor steril, cei doi se ridică de la
masă şi pleacă, prin pustiu, fiecare
spre casa lui. Poate că mâine vor avea
mai mult succes.
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oi foşti colegi de liceu, Claudiu
şi Robert, se reîntâlnesc, după
25 de ani, la un eveniment cul
tural-monden. Claudiu, care în liceu
fusese o prezenţă insipidă şi un elev
mediocru, a ajuns un superstar de
televiziune, lider de opinie, afacerist
de succes, simbol al reuşitei pentru
sute de mii de oameni, căsătorit, tatăl
a trei copii. Robert, în schimb, avu-

D

sese totul în liceu: aprecierea profe
sorilor, străl u cire printre colegi şi
iubirea Flaviei - actuala soţie a lui
Claudiu. Acum, el locuieşte singur
într-o garsonieră sărăcăcioasă, unde
îşi scrie articolele pentru reviste cu
tiraj redus.
Măgulit de contrastul di ntre evo
lutiile lor si într-un elan de mărinimie,
,
Cla udiu îl angajează pe Robert în ser-

viciul său de relaţii publice şi, ulterior,
îl plăteşte să-i scrie biografia: luat de
valul succesului său, Claudiu a ajuns
să se considere un om cu o menire
istorică, cu un traseu exemplar, care
trebuie împărtăşit mulţimilor. Deşi
resentimentele l u i cresc pe zi ce
trece, Robert se cufundă cu totul în
scrierea biografiei; acceptă, la ce
rerea lui Claudiu, să-i cedeze faima şi
35
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strălucirea din liceu, chiar şi iubirea
Flaviei, păstrând pentru el însuşi doar
rolul unui admirator umil. Autoani hi
lându-se astfel, Robert îsi recreează,
prin celălalt, vârsta de g l rie, pe care
o continuă, într-un fel ce lui i se pare
logic, prin exaltarea realizărilor ce
luila lt, după cum continuă, în scris,
povestea de d ragoste cu Flavia,
printr-o căsn icie ideală. Pentru
adevăratul Claudiu (nu cel din opera
sa hagiografică) ajunge să simtă un
a mestec de ură (din cauza megalo
maniei, mitocăniei şi făţărniciei lui) şi
admiraţie confuză: acest om, totuşi,
i-a trăit viaţa. ln acelaşi timp, Claudiu
(a cărui căsnicie n-aduce n ici pe
departe cu priveliştea idilică evocată
de Robert) începe să-I invidieze la
rândul său pentru acele pagini, pen
tru acele experienţe fals atribuite,
pentru acea dragoste adolescentină

o

de care el n-a avut parte. Chiar în
beţia măririi lui, Claudiu simte că cele
mai frumoase momente din viata sa
le-a trăit de fapt Robert. lntr-o criză de
gelozie, el pretinde de la Flavia ceea
ce ea îi oferise, demult, lui Robert.
Hărţuită, confuză, Flavia încearcă să
discute cu Robert, care până atunci o
evitase. Dă de un Robert la fel de aro
gant şi de vulgar ca soţul ei, pe care
Robert începuse i nconstient să-I
imite. lntre ei nu se mai p oduce nici
un fel de apropiere. Contactat pe
ascuns de poliţie, Robert acceptă să
le furnizeze informaţii despre aface
rile necinstite ale lui Claudiu. La rân
dul lui, simţindu-se din ce în ce mai
ameninţat de prezenţa lui Robert în
intimitatea sa, Claudiu ordonă uci
derea lui. Cea de-a doua inversare de
roluri din vieţile lor este aproape
gata: Claudiu încearcă să-şi cuce-

r

rească soţia maimuţărind jalnic com
porta mentul u n u i adolescent în
flăcărat, impetuos, romantic - com
portamentul lui Robert, pe care aces
ta i 1-a împrumutat în biografie; iar
Robert devine din ce în ce mai obse
dat de putere, pe care Claudiu o
întruchipează în ochii lui. ln final,
Claudiu este arestat de poliţie chiar
în timp ce o caută pe Flavia (fugită
de-acasă) pe străzi, ca un îndrăgostit
d isperat. Face un infarct în arest, în
timp ce compune poezii sentimen
tale pentru soţia lui. Iar Robert îşi
vede visul cu ochii, preluând pentru
câteva zile afacerile în derivă ale lui
Claudiu. Este găsit de ucigaşii plătiţi
de Claudiu şi aceştia îşi onorează
contractul.
A n d rei Gorzo şi
Matei Florian

unui artist
Nae Gh. Mazilu
n necruţător destin a făcut ca moartea să ne
răpească un drag prieten şi un actor de dis
tincţie, după o suferinţă îndelungată. ln august
a r fi împlinit 68 de ani de viaţă şi 33 de artă, dar aceste
vârste se măsoară, de fapt, prin sutele de roluri din
teatru şi cinematograf.
ln viaţă, a fost un boem incorigibil, cu nespusă dragoste
de petrecere şi de prietenie; în profesie, era tenace,
auster, " câinos" chiar, cu sine, dar şi cu alţii; pentru
colegii de scenă a rămas un bun actor şi un partener
buclucaş (nu suporta comodităţile, jongleriile ori sper
jurul profesional), iar pentru publicul său, un actor mare
pur şi simplu. Cea mai îndelu ngată parte a vieţii şi a cari
erei le-a dedicat Teatru l u i Naţional din Craiova,
împărtăşind publicului durerile, speranţele, păsurile şi
pasi u n i le, idea l u rile şi ideile personajelor. A fost
Voievodul Apă-Dulce, Portarul din Macbeth, Timoteo
din Mandragola; a mai fost lanke şi lanache, Manole,
Cetăţea-nul turmentat, Crăcănel şi Un Catindat, Călin
Ababei, Minică, Moş Nichifor... A jucat 25 de roluri
importante în filme precum Buzduganul cu trei peceţi,
Pintea, Bunicul şi doi delincvenţi minori, Plecarea
Vlaşinilor, Viforniţa etc. ln toate aceste întruchipări, pe
care memoria noastră le păstrează proaspete şi lumi
noase, a trăit o dată cu eroii săi, făcând sesizabile pub
licului cele mai mici nuanţe ale sufletului lor. Fiu adop
tiv al Craiovei, a iubit enorm această matcă trainică şi
vatră caldă, lăsându-ne chiar o deviză - "Craiova, mon
amour" - pe care sigur o vom transcrie pe o carte. A fost,

U

�

36

rămâne de neuitat. Pe lespedea funerară să lăsăm să
cadă o lacrimă şi o sclipire din vinul eternităţii ...
Al. F i rescu

redactionale
Supliciul iluziei
'

ra zgomot mare În ha/a redacţiei:
unii reparau mobila, alţii vor
beau tare, noi ne vedeam de
treabă, ceea ce putea să pară şi ridicol.
Anonimă, trupa " Scenei" discută, iarăşi,
despre regie. Despre regia din viaţă şi
despre cea din teatru.

E

- Am citit în ziarul " Le Monde" că, la
festival u l de la Avignon, dacă am
înţeles eu, totuşi, bine, în secţiunea
off, este prezent Teatrul " Nottara " cu
spectacolu l ăla cu picătura chi
nezească ....
- Scrisoare de dragoste ca un supliciu
chinezesc.
- Cum o fi ajuns el acolo?
- A ajuns, se pare, cu bani de la
Ministerul Culturii şi al Cultelor, care în
alte ocazii este foarte zgârcit. Se pare
că si acolo se confundă Festivalul de la
Avignon, cel care se desfăşoară în
curtea Palatului Papilor, cu feluritele
activităti din off, unde fiecare vine si
'
face ce vrea, chiar şi umbre chinezeşti
pe perete, dacă doreşte. Mai trist este
că un spectacol într-adevăr bun, cum
este Iluzia comică, de pildă, nu a pu
tut să meargă la un festival care nu
este de anvergura celui de la Avignon,
dar e, totuşi, important: Mittelfest, din
Italia, dedicat teatrului din Europa
centrală şi unde multă vreme nu fusese
invitată nici o trupă românească.
Spectacolul era anunţat, figura în pro
gram, cu dată cu tot, dar până la urmă
n-au plecat, fiindcă nu au avut bani.
- Ei nu au fost atât de convingători. . .
- Exact. "Picătura chinezească " şi-a rostu it banii de la Direcţia Dialog Cultural
Internaţional, o direcţie foarte activă
când nu e cazul si total inactivă când
ar fi cazul, pe câ nd ceilalţi au cerut de
la Directia Teatrelor. lar acolo n-aveau.
Pe de a ită parte...
- În revista " Sipario" scrie că la
Mittelfest se prezintă pe data de 26
iulie Iluzia comică a Teatrului de
Comedie din Bucureşti şi ...
- Iluzia comică e la Bucureşti! , - Păi, cineva a încercat să obţină bani şi
a reusit, iar altcineva nu a reusit.
- S-a u dat bani de către altă Direcţie.
- Dar nu are a face, tot de la contribuabili e! Şi eu vreau ca pe banii mei să
meargă un spectacol de care să nu-mi
fie ruşine, că apoi auzi că se zice:
"Aoleu! Tu eşti din România? De acolo
era oroarea aia pe care am văzut-o?"
�

- N-ai decât să nu te duci, ca să nu afli
părerea lor !
- Ce-o să te faci, stimată colegă sau

coleg, când o să descoperi că acest
spectacol o să se întoarcă de la Avi
gnon cu cronici foarte bune?
- S-ar putea să le placă Supliciul chi
nezesc: am văzut nenumăraţi colegi
din Occidentul paradisiac, încântaţi
de nişte spectacole care, potrivit cri
teriilor noastre, sunt considerate ba
nale, necreatoare, cu idei spuse şi răs
spuse de foarte mult timp. Aşa că ...
- Ce să înţelegem din treaba asta, că
noi suntem mult mai exigenţi decât
occidentalii sau că suntem mult mai
rămaşi în urmă?
- Nu, dar există critici "cu statut" care
admiră un teatru foarte potolit şi
foarte conservator.
- Dar ăsta nu e un teatru potolit!
Trebuie să recunosc că şi mie îmi place
teatrul potolit şi că mă zgârie pe urechi
şi pe ochi un teatru zbânţuit şi excesul
de energie. Noi vorbim însă acum
despre un teatru potolit şi prost.
- Majoritatea oamenilor pe care i-am
cu noscut eu în Occident puneau
accentul pe text şi pe valenţele lui.
Pentru ei, spectacolul în sine nu în
semna mare lucru; conta dacă textul
este bine montat şi pus în valoare. Eu
nu am văzut Supliciul chinezesc şi nu
ştiu cât de bine era pus în valoare...
- Era pusă în valoare lipsa de valoare a
textului...
- Deşi scris de un autor cu renume ...
- Nu are importanţă, căci nu 1-a scris ca
teatru, erau niste scrisori. U nele
scrisori pot fi foa rte interesante în
teatru, cum au fost Scrisorile · călu
găriţei portugheze sau Legăturile
primejdioase, iar alte scrisori nu sunt
foarte dramatice sau nu s-a găsit
"
"cheia lor...
- Ultimul spectacol văzut de mine la
Londra a fost cel al lui Robert Lepage,
Faţa nevăzută a Lunii: un text destul
de stângaci, după părerea mea, fără
dramatism, avea burţi, momente plic
tisitoare, în schimb era surprinzător şi
imprevizibil, cu nişte imagini şi nişte
idei scenice cu totul şi cu totul spe
ciale. Am văzut destul de multe spec
tacole practic fără piesă, adică exista
un text, elaborat de trupa respectivă,
în absenţa dramaturgului, din care
conflictul, ţesătura dramatică lipseau
cu desăvârşire. Lipseau coerenţa, rit
mul, punctul culminant. Am mai scris
despre Theâtre de Complicite. Trupa
a alcătuit un text propriu despre
Şostakovici pe baza celor citite în bi
bliotecă. Au citit Memoriile lui, au
făcut tot felul de proiecţii cu persoane

din viaţa lui Şostakovici... Au cercetat
şi au elaborat un text care, în afara
spectacolului, nu avea, probabil, nici o
valoare. Trupa, însă, este atât de bună,
încât spectacolul îţi tăia respiraţia!
- Dacă înţeleg bine, dramaturgul a de
venit o notiune desuetă!
- Ceea ce s pune ea este foarte impor
tant pentru coeziunea trupei. E vorba
de o trupă formată din oameni care
lucrează de ani de zile împreună, au
gusturi comune, lecturi comune, un
fel comun de a simţi teatrul şi din asta
iese spectacolul. Prin acest conglo
merat înlocuiesc ei dramaturgul.
- Aseară s-a redifuzat la TV un interviu
cu Vlad Mugur. Întrebat fără ce ele
mente nu poate exista teatrul, el a
spus că fără autor şi fără actor.
- Şi că, dacă ar fi de ales doar un ele
ment, acela ar fi actorul.
- Pentru că Vlad Mugur este, a fost, în
ciuda tinereţii de care a dat dovadă, a
energiei şi a vitalităţii pe care a mani
festat-o, un regizor de tip conservator,
un regizor care lucrează cu toate ele
mentele, nu numai cu unele.
- Theâtre de Complicite este un caz cu
totul special.
- Pentru oamenii de acolo, teatrul e un
mod de viată.
- Spectacol u l lui Dodin, Gaudeamus,
avea o dramaturgie precară, ca de
obicei în cazul dramatizărilor, dar a
fost un spectacol strălucit datorită tru
pei şi regiei.
- Dar nici spectacolul de la care am
pornit noi, Iluzia comică, nu "stătea "
pe o piesă teribilă ... Dovadă că nici nu
prea s-a făcut...
- A făcut-o Strehler. Întotdeauna când
vezi un spectacol de Ducu să te întrebi
dacă nu cumva 1-a pus si
' Strehler!
- Ei, na! (ln cor.)
- Dar realitatea este că ideile spectacolului aparţin regiei şi trupei, nu
rezultă neapărat din text.
- Ba rezultă, după părerea mea, şi din
text. Acolo este jocul de planuri dintre
realitate si iluzie...
- Şi în Iluzia comică, şi în Gaudeamus
dramaturgia era precară sub raportul
construcţiei dramatice, al urmăririi
destinului personajelor, al conexiuni
lor. Conform criteriilor clasice şi con
servatoare, nu ar fi primit notă de tre
cere. Dar oferea excelente premise
trupei şi avea acea ambiguitate fără
de CWE:! t�atrul nu există. Iluzia co
mică, aşa cum e scrisă ea, o are, în
timp ce Supliciul chinezesc n-o are,
oricine ar fi regizorul.
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Ctitori a1 reg1e1
româneşti contemporane
a 1 noiembrie 1 945, student
fii � d, Livi � Ciulei păşea pentr�
pnma oara, ca actor, pe o scena
profesionistă - compania particulară
Teatrul Mic, condusă de Eugenia
Zaharia -, interpretând un rol de
�ompoziţie în piesa lui Philip Barry
lncătuşare (Animal Kingdom), spec
tacol g i rat de regizoarea Marietta
Sadova. Un an mai târziu, în 1 946,
a bsolventul Academiei Regale de
Muzică şi Artă Dramatică, clasa profe
soarei Marioara Voiculescu, îşi face
debutul, în triplă calitate, de actor,
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regizor şi scenog raf, în propri ul
teatru - Teatrul Odeon (azi, " C.I.
Nottara ") -, construit special pentru
el şi sora sa, Ana, de tatăl lor, ingi
nerul Liviu Ci ulei, un veritabil Mecena
al culturii româneşti. Ulterior, Liviu
Ciulei a fost pur şi simplu izgonit din
teatrul său şi i s-a refuzat, timp de 1 1
ani, posibilitatea de a-şi valorifica
harul regizoral. Cu toate acestea, cre
dem că nu greşim când afirmăm că,
în pofida obstrucţiilor, Liviu Ciulei
poate fi considerat senatorul de
drept al regiei româneşti din toate

timpurile, el devansându-i prin lon
gevitate pe predecesorii săi de
breaslă Paul Gusty, Vasile Enescu, Ion
Şahighian sau Sică Alexa nd rescu.
Această sumară incursiune biogra
fică s-ar situa doar în zona documen
tarului, dacă nu s-ar tine
seama, în
t
primul rând, de aporul novator, de
rolul şi importanţa conduitei artistice
a lui Ci ulei, socotit, pe bună d reptate,
continuatorul mentorului său spiritual,
Ion Sava.
Deşi temperamental deosebiţi, există
m u lte afi n ităţi între gândirea şi
modul de actiune al acestor mari per
sonalităţi a rtistice. Încercăm să sur
prindem doar câteva aspecte d i n
demersul întreprins d e I o n Sava şi d e
Liviu Ciulei pentru reconsidera rea
actului scenic în sincronie cu evolutia
artei teatrale pe plan european şi u n i
versal.
În accepţia lui Sava, spectacologia
este o ştiinţă menită să repună tea
trul în drepturile sale legitime, făcând
să i se recunoască structura autono
mă şi mijloacele specifice de expri
mare. La rândul său, Liviu Ciulei a
explicat acest co.ncept şi 1-a valorifi
cat ca atare, prin saltul calitativ de la
abordarea i ntuitivă a adevărului
scenic la înţelegerea şi constituirea
evenimentului teatral ca o conse
c i nţă firească şi necesară a recu
noaşterii unei "discipline artistice dis
ciplinate intelectual " ( 1 98 1 ).
Reteatralizarea teatrului românesc,
pri n revenirea la sursele originare,
dar şi prin decantarea acestora în ra
port cu gândirea şi sensibil itatea
spectatorului contemporan, presu
pune existenţa unei îndrumări unice,
coordonatoare şi responsabile a sin
cretismului scenic. De aici, preemi
nenţa regiei înţeleasă nu ca o exacer
bare fără acoperire funcţională, ci ca
o condiţie esenţială, menită să "foca
lizeze" toate forţele şi posibilităţile
creatoare pentru "asigurarea u nei
corespondenţe între modalităţile de
expresie adoptate şi ceea ce se
urmăreşte a se exprima " (1 980).
Pentru asigurarea unui asemenea cli
mat artistic se impunea o acţiune

programatică, având obiective clare
şi precise, o acţiune intangibilă în da
tele sale esenţiale, dar permeabilă,
prin asimilarea unor experienţe sur
venite în timp. Se poate spune că
acest program estetic se regăseşte, în
faza sa incipientă, încă din 1 934, la
"
"Teatrul de vedenii de la laşi, pro
gram amplificat, teoretic şi practic,
de Ion Sava şi la Naţionalul bucu
reştean şi apoi continuat de Liviu
Ciulei prin contribuţia sa la "teatra
lizarea picturii de teatru" ( 1 956).
Desigur că aceste atitudini novatoare
n-au rămas fără ecou. Si nu este
deloc întâ mplător fapt u l că atât
Macbeth al lui Sava din 1 946, cât si
Cum vă place, realizat de Liviu Ciul i
în 1 96 1 , care şi-au propus şi au reuşit
evadarea din rutină, desprinderea de
cutumele căzute în desuetudine şi de
metodele empirice, a u fost mult co
mentate şi chiar contestate vehe
ment, au iscat la vremea respectivă
polemici, dar au rămas repere de
necontestat ale emancipării teatrului
românesc contemporan.
Nici Sava şi nici Ciulei nu au fost tri
butari unor mode sau modele adop
tate fără d iscernământ. Liviu Ciulei
mărturisea că nu 1-a atras niciodată
excentricitatea, gestu l gratuit fără
acoperire estetică. Iar i mpetuosul Ion
Sava afirma că "a experimenta în
seamnă a analiza şi apoi a sintetiza " .
Deci nu o preluare m imetică şi nici o
promovare a unui exhibiţionism de
paradă, ci o filtrare prin gândi rea pro
prie, creatoare, originală a u nor idei
sau c u rente l a zi, u rmată de o con
strucţie scenică în stare să răspundă
unei identităţi spirituale bine definite
şi unor întrebări existenţiale specifice
publicului căruia i se adresează. Şi,
pentru a rămâne la aceleaşi exemple,
să spunem că Macbeth al lui Sava a
fost un model concludent de concre
tiza re logică şi expresivă a unor idei
doar sugerate de regizorul-teoreti
cian Gordon Craig. La rândul său,
Orson Welles afirma că spectacolul
lui Ciulei Cum vă place i-a oferit "cel
mai original şi autentic - ca sevă Shakespeare din câteva sute pe care
le-a văzut". Iar un alt mare interpret
shakespearian, Paul Scofield, mărtu
risea că, asistând la acest spectacol, a
petrecut "o seară de-a dreptul ma
gică" . Este acel " realism de-tip ma
gic", acea punte între tradiţie şi ino
vaţie, i niţiată de Sava şi susţinută cu
consecvenţă de Ciulei, care au des
chis teatru l u i rom ânesc de astăzi
calea spre universalitate.
Artişti polivalenţi prin vocaţie şi nu
prin tentaţie, vocaţie d ublată de o
solidă cultură de tip renascentist,
ambii au înţeles că un concept viabil
de modernitate presupune adopta
rea unui spaţiu teatral funcţional.
Sava a preconizat, în 1 944 (dar, din

e

păcate, a ră mas doar la faza de
proiect), un inedit "Teatru rotund ",
iar Ciulei a realizat, în 1 973, prima
sală cu posibilităţi multiple la stu
dioul "Toma Caragiu " de la Grădina
Icoanei. Ambele soluţii urmăreau, de
fapt, susţinerea prin imagine a supor
tului verbal sau, mai m u lt chiar, cre
ditarea expresivităţii imaginii, care să
suplinească rostirea, dar să provoace
un impact vizual - cerebra ! şi emoţio
nal - asupra spectatorilor. In să, în nici
un caz, sugrumarea logosului prin
supralicitarea unor imagini neasoci
ate ideatic şi neinspirate metaforic ce
dereglează, în u ltimă instanţă, între
gul mecanism scenic şi mesajul ce
urmează a fi transmis. Şi aici s-ar pu
tea da numeroase exemple de core
lare coerentă, pregnantă şi inteligi
bilă între percepţia vizua lă şi re
ceptarea auditivă: spectacolele lui

Sava Scene de stradă de Elmer Rice,
de la laşi (1 933), sau Şase personaje
în căutarea u n u i a utor de Luigi
Pirandello, la Bucureşti ( 1 938), ori
spectacolul lui Liviu Ciulei Hamlet, cu
referire concretă la scena pregătirii
simultane pentru spectacol a trupei
de actori şi, respectiv, a Curţii regale.
Ion Sava a ţinut câteva prelegeri de
spectacologie în 1 945, având printre
audienţi, în afară de Liviu Ciulei, pe
Crin Teodorescu şi Dan Nasta. Iar
Liviu Ciulei îsi
' exercită, de multi ani,
marile sale d isponibilităţi ped ago
gice în străi nătate. Şi totuşi se poate
vorbi de o şcoală de regie româ
nească, chiar dacă de-abia după 1 990
Valeriu Moisescu i-a conferit un sta
tut bine precizat, o continuitate şi un
cadru organizatoric şi funcţional co
respunzător unui învăţământ univer
sitar modern. Cât timp i s-a permis să
fie d i rector la Teatrul " B u la ndra "
(1 963-1 972), Liviu Ciulei a ţinut pe
scândurile acestei scene adevărate
lecţii de etică şi estetică, a imprimat o
atmosferă de profesionalism, o atitu
dine de responsabilitate faţă de
spectatori. Iar torţa creaţiei, preluată
de la Ion Sava, a fost transmisă de
către Liviu Ciulei generaţiei lui Lucian
Pintilie şi predată a poi Cătă l inei
Buzoianu, lui Silviu Purcărete şi aşa
mai departe.
Virgil Petrovici

Comunicare prezentată la " Centenar
Ion Sava ", colocviu organizat de Secţia
română a Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Teatru şi UNITER, În cadrul
Festivalului Naţional de Teatru,
Bucureşti, 7 5 noiembrie 2000.
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iena încearcă de multă vreme
să-şi ,.restaurareze" prestigiul
de capitală internaţională şi
de nucleu cultural a l Europei centrale
şi estice. În această tentativă se
înscrie şi un festival anual de anver
gura acestor Wiener Festwochen sau
recenta inaugura re a M uzeu l u i
Quartier, complex arhitectural i mpre
sionant, ce poate găzdui festivaluri
întregi în doar o aripă a sa.
Am avut norocul, cum mai poves
team, să fiu scriitor-în-rezidenţă a l
Kultu rKontakt î n metropola austriacă
pentru o perioadă ce a coincis cu pre
zentarea câtorva dintre spectacolele
de greutate ale Săptămânilor festive
vieneze (mai-iunie), pe care mă gră
besc să le fişez sumar, pentru o isto
rie imediată a scenei.

V

The Tragedy of Hamlet - regia: Peter
Brook
Într-un decor minimal, de interior
domestic şi de tandră i nvitaţie la
voyeu rismul propriu spectatorului
generic, Peter Brook, monstru sacru
al precedentului secol/mileniu tea
tral, repovesteşte drama shakespea
riană mizând pe coordonatele sim
plităţii şi ale omenescului. Cum latura
politică pare eludată cu desăvârşire,
iar personajul Ofeliei e doar schiţat,
mulţi critici i-au reproşat maestrului
lipsa de complexitate a montării şi
construcţia prea ,.lejeră" a unor ca
ractere sec-undare. Un Hamlet negru
- Adrian Lester - este pilonul abor
dării regizorale, actorul menţinând
cu rară virtuozitate tensiunea dra
matică la cote înalte. Un Claudius de
origine africană - în logica a meste
curilor rasiale -, o Ofelie cu rădăcini
în India (Shantala Shivalingappa), ca,
de altfel, şi ceilalţi membri ai familiei
sale (Polonius, Laertes), un Horatio
tipic British - Scott Handy - sunt ele
mentele de culoare ale unei istorii ce
sugerează implicit deschiderea mul-
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tietnică politically correct a ultimelor
decenii (iată unde se ascunde coor
donata politicului!).
Altfel, regăsim plăcerea lui Brook de a
folosi acelaşi i nterpret pentru mai
multe personaje - Claudius/Fantoma,
Polonius/Groparul, Rosencrantz/Un
actor, Guildenstern/Alt actor -, cu
efect dinamic şi plăcut în spectacol.
Szenepenthesilea Eintraum de Chris
tian Ofenbauer - regia: Lutz Graf, con
ducerea muzicală: Ulf Schirmer
La sfârşitul operei Penthesilea a lui
Ofenbauer, montată la Theater a n
d e r Wien, î n sală m a i erau doar vreo
douăzeci de oameni. Ce i-a deranjat
într-atât pe conservatorii spectatori
de operă vienezi? Întâi, faptul că regi
zorul îi tine vreo 20 de minute cu
privirea a ţintită spre un paralelipiped
transparent care se învârteşte pe
scena plină de o pădure de beţe de
cauciuc ce se îndoaie şi se ridică de
sub g reutatea acestei camere în inte
riorul căreia o femeie bate la maşină
şi un bărbat se plimbă călcând apă
sat, ca şi cum ar dicta ceva, zgomo
tele produse de toate acestea fiind în
sine sunete ,.muzicale". Apoi, muzica
neconvenţională a ceea ce aş numi
,.simfonia erotică a veşmintelor
sfâşiate", adică alte 20 de minute în
care zece bărbaţi şi zece femei îşi sfâ
şie minuţios, bucată cu bucată, hai
nele, până când rămân cu toţii com
plet goi. Absolut fascinant, dacă intri
în convenţia respectivă. Există, bine
înţeles, şi fragmente de operă pre
zentate în stil traditional, dar inovatia
regizorală constă î n acest joc al tăce
ri lor şi sunetelor ne-muzicale - de
fapt, foarte muzicale dacă publicul
nu e aservit unei receptări clasice.
Bash de Neil LaBute - regia: Peter
Zadek (Hamburger Kammerspiele &
Deutsches Theater Berlin)
Zadek optează şi el, în ultimul timp,

pentru simpl itatea m ij l oacelor de
expresie, alegând, însă, o mostră de
bună calitate din dramaturgia nouă:
trilogia de piese într-un act scrise de
tânărul dramaturg şi scenarist ameri
can Neil LaBute, care, în 2000, lua la
Cannes premiul pentru cel mai bun
scenariu cu Nurse Betty. Trei texte
despre moartea unor oameni, isto
risită însă cu firescul vieţii de zi cu zi
dintr-o Americă a tuturor posibilită
ţilor, pozitive ori negative. Piesele lui
LaBute au rădăcini în tragedia antică
şi în Biblie, după cum s-a scris în
,.New York Times", dar tulpini şi flori
în contemporaneitatea imediată, du
pă cum se constată empiric. Zadek
foloseşte scena goală ca pe un ecran
de televiziune, protagoniştii stând
pur şi simplu pe scaune şi povestind.
Uneori fumează sau îşi schimbă pozi
ţia mâinilor şi a picioarelor. Regizorul
mai sugerează câteva schimbări de
atmosferă prin lumini şi printr-un
diapozitiv cu o cameră, în primul mo
nolog, şi unul cu o fereastră, în ulti
mul. Altceva, nimic. Doar nişte actori
foarte buni, istorisind pe un ton
obişnuit, fără ţipete, cu tensiune bine
dozată, povestea personajelor lor.
Shockheaded Peter (Junk Opera) regia: Phelim McDermott & Julian
Crouch
M u ltipremiatul spectacol londonez
ce se bazează pe întâ mplările l u i
Struwwelpeter, descrise d e Heinrich
Hoffman, a fost într-adevăr ceva spe
cial. Într-un decor ce sugerează o
casă de păpuşi sau o casă din cărţile
acelea cu poveşti ,.pliante", se petrec
tot fel u l de l ucruri a la Familia
A d ams. Muzica i nterpretată de
grupul The Tiger Lillies (Adrian Huge,
Martyn Jacques, Adrian Stout) e plină
de farmec, fiind pigmentată cu toate
ingredientele sadice şi comice ale
istorioarelor cu copii pedepsiţi pen
tru că n-au fost cuminţi. Laitmotivul e

"
" Dead.Dead.Dead ,

d a r comedia
neagră e atât de bine strunită şi atât
de profesionist interpretată, că se
râde cu poftă, cu plăcere. Există şi un
povestitor care i mprovizează şi lasă
să se vadă mici " secrete de culise", ba
chiar nu se poate abţine şi mai i nse
rează diatribe celebre din dramele
shakespea riene în această operă
pentru copii mari, mici şi bătrâni. Un
spectacol de forţă şi savoare, cu me
c·a nismele interne aparent expuse,
de fapt lucrat la detaliu şi aproape de
perfecţiune.
Le Costume de Can Themba - regia:
Peter Brook
Ultimele creatii ale lui Peter Brook
arată că exot ismul african pare a
exercita o atracţie specială asupra
regizorului, el alegând acum textul
unui autor de pe continentul " ne
gru ", Can Themba. Iarăşi o poveste
foarte simplă, a triunghiului amoros
(de data aceasta, din contemporanei
tate), istorisită scenic cu naturaleţe,
gingăşie şi mult umor. Un cuplu for
mat di ntr-un bărbat ocu pat, care
pleacă zilnic la slujbă şi îşi adoră ne
vasta dar o preferă casnică, este sur
prins în plină criză conjugală. Plicti
sită, soţia îşi găseşte un amant. Soţul
îi prinde, iubitul fuge pe fereastră,
dar costumul lui rămâne pe un scaun.
Din acest moment, costum.ul devine
personaj, căci soţul încornorat îi cere
nevestei să trateze obiectul ca pe
musafirul lor special. De aici, o dra
moletă a răzbunării, iubirii înşelate şi
incapacităţii de a ierta. Totul devine
însă memorabil în regia lui Brook,
care mizează din nou pe omenescul
tratat cu umor şi cu o anume deta
şare, pe actori jucând mai m ulte
roluri şi pe dinamismul succesiunii de
scene scurte, cvasicinematografice,
cu schimbări de cadre la vedere.

Now That Communism ls Dead My
Life Feels Empty - regia şi scenariul:
Richard Foreman
Richard Foreman este un alt monstru
sacru al experimentalismului, fiind
fondatorul, la New York, al Teatrului
Ontologic-Isteric şi unul dintre cei
mai novatori artişti care au lucrat cu
celebrul Wooster Group din acelaşi
city ce nu doarme niciodată. Monta
rea sa este o aglomerare de Simboluri
comuniste printre care rătăcesc un
soi de Vladimir şi Estragon uitaţi într-un
no man's land ce aduce cu Wood
stock-ul. Ei se numesc Fred şi Freddie,
dar par decupaţi din benzile dese
nate sau desenele animate cu Asterix
şi Obelix şi nu aşteaptă nici un Godot,
pentru că, dacă nu mai există comu. nism, nu mai există nici sperietoarea,
anti-referinţa capitaliştilor, nici iluzia
de mai bine a simpatizanţilor socia
lişti, nu mai există, practic, nimic la

care cei doi să se raporteze. Din când
în când, şase personaje ca nişte fur
nicuţe postmoderne năvălesc în
scenă si contribuie la avansa rea non
struct u rii narative. La fel, în plan
sonor, variile " episoade" cu sâmbure
d ra matic sunt separate pri ntr- u n
zgomot de sticlă s a u d e ceramică
sfărâmată, oricum de ceva fragil care
se sparge în multe bucăţi. Obsesiva
metaforă a comu nismului. Câteoda
tă, vocea unui God(ot) auctorial măr
turiseşte că habar nu are cum s-ar
putea continua piesa.
Spectacolul întreg e construit d i n
aglomerări imagistice şi dia logu ri
aparent fără sens în desfăşura rea
întreg u l u i, corenţa venind mai
degrabă d i n această înşiru i re de
incoerenţe.

�iteşte expresiv scrisorile selectate.
Intre episoadele de lectură a istoriilor
adevărate din viaţa unor oameni care
trăiesc în SUA sau în l ran, la Londra
sau la Sarajevo, Etchels repetă pe
scurt descrierea proiectului. Am aflat
astfel care au fost cele mai umilitoare
lucruri pe care le-a făcut pentru bani
o tânără din Los Angeles (pri ntre
altele, "şedinţe" de strip-tease ama
tor), cum repovesteşte băieţelu l lui
Etchels tragedia "Titanicului " sau
a nti-confesi u n i le u n u i adolescent
irakian, care a trăit toată viaţa în
război. Acesta din u rmă relatează
c u m i-a m i nţit pe n i şte zia rişti
englezi, care tot încercau să scoată
de la el răspunsul la întrebarea: Cum
vă distraţi voi, tinerii, în adăposturi, în
timpul bombardamentelor, ce faceţi

lnstructions For Forgetting - Forced
Entertainment, cu Tim Etchels
Proiectul de "distracţie forţată " al bri
tanicului Tim Etchels, inima şi creierul
companiei Forced Entertai nment, mi
s-a părut extrem de interesant: el a
lansat pe Internet un anunţ prin care
cerea o casetă video - orice era filmat
pe ea fiind binevenit - şi o scrisoare
în care să se povestească o expe
rienţă reală din viaţa expeditorului. A
primit mii. Pe cele mai interesante
le-a reunit în acest spectacol simplu
şi de mare impact, prin care, cu aju
toru l a trei televizoare mari, pro
iectează imagini diverse, în timp ce
el, aşezat la o masă în faţa noastră,

ca să vă alungaţi plictiseala? În cele
din urmă, ca să scape de ei, băiatul
le-a spus un neadevăr: "Jucăm cărţi " .
Minciuna a apărut în ziarul respectiv
şi a poi pe I nternet, toată lu mea
putând citi mult-vânata "declaraţie"
a junelui irakian. El îi scrie despre asta
lui Tim Etchels, adăugând: ,,Aş putea
să-ţi istorisesc m u lte lucruri adevă
rate şi interesante pentru spectacolul
tău, Tim, din viata mea trăită toată în
război, dar n-a m să-ţi povestesc
nimic. Iartă-mă, poveştile astea din
viaţa mea sunt ale mele şi numai ale
mele . . . "
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Într-o societate fără tată
Orig i n a ră d i n Român ia, fi ică a l u i Peter Pa u l hofer, a preciat actor
d i n a n i i '60-70, tâ năra regizoare Ch risti na Pau l hofer s-a afi rmat în
ulti m u l deceniu: criticii a u rema rcat concepţia deosebit d e i ntere
santă a s pectacolelor montate mai ales în teatrele de l i m bă ger
mană d i n Eu ropa. Profită m d e recenta sa pre m ieră - Deşteptarea
primăverii de Fra n k Wedekind la Akademietheater d i n Viena pentru a o prezenta şi cititorilor noştri prin i ntermed i u l u n u i i nter
viu publ icat de revista a u striacă "Die B U h ne".

"1

ncă d i n scoală, Christina Pau l
hofer s-a împotnv1t ob1ce1ulu1 ca
Micul Prinţ al lui Saint-Exupery să
fie jucat de un băiat. Era, fireşte, de
partea fetelor, iar Micul Prinţ a fost
rolul care a si făcut-o "celebră ". Cu
aceeaşi ener ie s-a impus Christina
ca regizoare. "Acest lucru e şi astăzi
foarte dificil - afirmă ea - pentru că
teatrul rămâne o instituţie dominată
de bărbaţi." Acum, după Legăturile
Clarei de Dea Loher, se află la a doua
montare la Akademietheater: Deş-

g
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teptarea primăverii de Wedekind.
Când a citit această piesă scrisă cu
mai mult de o sută de ani în urmă,
Christina Paulhofer s-a gândit ime
diat: " Azi nu se mai poate face aşa.
N u mai merge " . După încă o lectură şi
o " mai lungă meditaţie ", a ajuns la
concluzia că "s-ar putea monta, cu
unele modificări; totuşi, nu sunt o
mare a matoare de actualizări ", de
clară ea. " N u este stilul meu. Găsesc
că e plictisitor, tras de păr... Am s·cos
scenele cu profesorii pentru că azi nu

se mai obişnuieşte ca elevii să fie
trataţi ca nişte copii mici. Problema
noastră este, mai c u rând, o prea
mare libertate. "

încetul cu încetul, regizoarea a des
coperit în piesă " m u lte elemente
contemporane, în special teama de
sexualitate 'si intimitate. Lumea noas
tră pornog rafică, unde omul vede
peste tot sâni, funduri şi scene de
sex, nu ne reprezintă întru totu l .
Chiar dacă l u ă m anticoncepţionale,
fiecare este singur cu emoţi i l e şi
reţinerile sale. La mijlocul anilor '80
mai eram încă ferm convinsă că poţi
rămâne însărcinată şi dacă te mângâi
şi te săruţi cu un băiat" .
In timpul pregătirii spectacolului au
d ispărut n u doar profesorii, ci şi
Gabor-tatăl. " Azi, m ulţi copii sunt
crescuţi doar de mame, iar ele îşi
sufocă odraslele confru ntându-le cu
probleme străine de copilăria lor şi
pe care oricum nu le pot rezolva. Din
această cauză mă i nteresează să
prezint o societate fără tată. La
sfârşit, «Domnul mascat» va fi ima
ginea paternă ideală."
Dacă o întrebi cum a· fost influenţată
de experienţa personală, răspunde:
" Şi eu am crescut fără tată. De aceea
acest aspect mă priveşte direct" . S-a
născut în România, unde tatăl ei era
un actor cunoscut şi un Don Juan
fără pereche. Mama Christinei 1-a pă
răsit, fugind cu copilul în Germania.
Acest eveniment a întrerupt de tim
puriu cariera tatălui, care a fost scos
din teatru. Chiar dacă a ajuns şi el mai
târziu în Germania, " n-a mai fost
vedetă, ca în România, deşi a jucat în
teatre importante".
Poate că din cauza acestor expe
riente
' Christina Paulhofer n-a vrut de
la în ceput să se dedice scenei. A stu
diat gen'nanistica, Istoria artei, apoi
Teatrologia la MUnchen. Totuşi, pe
lângă aceste studii, "a fost de două
trei ori asistentă de regie" . Apoi 1-a
cunoscut pe un vech i prieten al

tatălui ei, Andrei Şerban, de la care a
învăţat şi căruia i-a fost asistentă.
Printre altele, a participat la mon
tarea Trilogiei antice, prezentată la
Festivalul de la Salzburg.
Totuşi, la întrebarea dacă îl consideră
pe Andrei Şerban principalul ei pro
fesor, Christina Paulhofer neagă: " De
fapt, n-am avut nici un profesor. De
asta am suferit un pic. Mi-aş fi dorit
un mentor, desigur, pentru că sim
ţeam mereu lipsa tatălui. E interesant
ce face Andrei, dar am înţeles că nu
este ce vreau eu ". Modelele ei au fost
Patrice Chereau şi Klaus-Michael
Gruber. "Văd adeseori un teatru plic
ticos şi prost, la care mă apucă tot
deauna somnul. Montările celor doi
regizori au fost însă pentru mine un
fel de catal izator, arătându-mi că se

pot face şi altfel de spectacole, nu
numai bagatele anoste. "
Următorul pas important Christina
1-a făcut alături de Leander Hauss
mann. Acesta a vrut să o ia cu el la
Bochum ca asistentă, dar ea a plecat
la Paris, la Academia de Film. De la
Haussmann a obtinut, totuşi, să l u
creze câte un s ectacol pe an. În
tota l, patru. Cu cel de-al doilea,
Roberto Zucco de Koltes, a reusit să
spargă gheaţa. Între timp a ma i pus
în scenă la Hambu rg, Bremen, Ha
novra şi ZOrich. Urma să fie succe
soarea l u i Thomas Ostermeier, ca
directoare artistică a sălii Kammer
spiele la Deutsches Theater din Ber
lin, condus de Thomas Langhoff. Dar
"în fostul Olimp al teatru l u i d i n
R.D.G. " a cunoscut "atâta amărăciune

p

şi deprimare ", încât a u părăsit-o
toate idelile. A demisionat încă în
timpul repetiţiilor.
Pentru anul viitor are deja mai multe
proiecte: o premieră absolută la
Hanovra, ceva contemporan la Ber
liner Schaubuhne, apoi la ZOrich şi,
poate, la Burgtheater din Viena. " Fac
maximum trei spectacole pe an, pen
tru că nu lucrez formal, ci pornesc de la
actori. De la început îmi clarific doar
atmosfera, dar apoi, în funcţie de
modul cum îşi interpretează actorii
rolurile, textul, dezvolt o formă a spec
tacolului. Este un lucru teribil de obosi
tor din punct de vedere emoţional."
Karin Kathrein

Traducerea: Paul Cazaban,
din "Die Bi.ihne" nr. 4/200 7
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En attendant Hamlet
u ltura română, cel puţin în
epoca intrării în modernitate,
a fost şi a rămas file-occiden
tală. Dacă în câmpul economic mai
avem de realizat reforme i mportante,
în câmpul cultural suntem pe depli n
integraţi î n concertul european, eli
tele noastre intelectuale fiind perfect
compatibile cu mişcarea de idei din
Occident. Se întâmplă însă, uneori, să
fi m prea atenţi l a schimbările de
modă din capitalele europene şi să
ignorăm festivalurile de teatru sau
regizorii din spaţiul atât de generos
al Europei Centrale. Puţină lume ştie,
de pildă, că la Zagreb apare o revistă
de cultură de mare ţinută intelectua
lă, " Podul " comparabilă până la un
punct cu veterana noastră " Secolul
20" devenită de doar câteva numere
"
" Secol u l 2 1 . Revista promovează
scriitori croaţi d i n aria culturală a
postmodernităţii, constituind un ve
ritabil pod cultural întins peste dife
renţele de limbă sau peste distanţa
ce ne separă de această ţară des
prinsă din spaţiul ex-iugoslav. în co
lecţia de teatru a revistei a apărut în
1 999 traducerea în engleză a unei
piese de teatru a unui binecunoscut
prozator şi d ramaturg croat: Luko
Paljetak. El a tradus în creată câteva
capodopere ale l iteraturii engleze,
printre care U lise de James Joyce şi
Sonetele lui William Shakespeare, a
montat spectacole de păpuşi, a avut
câteva expoziţii personale de paste-

C

luri, a compus şi şi-a interpretat pro
priile compoziţii muzicale, semn că
personalitatea sa s-a dezvoltat renas
centist. În afară de După Hamlet,
dramaturgul a mai scris alte patru
piese: Trei farse, Spune-mi despre
Augusta, In străinătate şi acasă şi
Moartea domnului Olaf, care, potri
vit consideraţiunilor criticu lui şi corn
patriotului său Tonko Maroevicz, îl
recomandă drept unul dintre cei mai
importanţi autori croaţi contempo
rani. Figura lui Hamlet, pe care T.S.
Eliot îl n umea " Mona Usa literaturii
universale ", a atras de-a lungul se
colului care a trecut sumedenie de
interpreţi ce au încercat să-i dezlege
misteru l, sau doar să-i ada uge o
pereche de mustăţi. N ume ca Bun uel,
Tom Stoppard, Hei ner MOIIer sau Gio
vanni Testori, cel care într-o piesă din
1 983 plasa continuarea lui Hamlet
într-un lagăr de concentrare, se pot
înscrie pe lista celor ce au încercat să
adauge noi sensuri piesei. În m inuna
ta carte a polonezul u i Jan Kott,
Shakespeare, contemporanul nos
tru scena în care prinţul se plimbă
printre ruinele unei lumi exclamând
"
" Words! Words! Words! (criticii au
demonstrat că a doua posibilă lec
tură a replicii este "Swords! Swords!
Swords!", sword însemnând sabie) se
încarcă de sensuri diferite numai în
contextul istoriei moderne, căci
aceeaşi replică putea fi rostită în
Oxford u l început u l u i de secol, în

liniştita epocă victoriană sau în uni
versităţile din Budapesta sau Praga,
asediate pe rând de tancurile sovie
tice. în c u ltura română, diferitele
montări ale piesei, analizate cândva
de profesorul N icolae Manolescu
într-o dezbatere televizată, pro
puneau viziuni regizorale foarte dife
rite, într- u n fel i nterpretând Ion
Caramitru înainte de '89 partitura
prinţului, şi în alt fel Adrian Pintea, în
montarea Naţionalului din Craiova,
regizată de Tompa Gabor. Hamlet în
vremea dictaturii, adăugând repli
cilor nuanţe în binecunoscutul stil
esopic a l c u lturilor opri mate, nu
putea fi identic cu cel a l l i berei
exprimări, un Hamlet ce se mişcă
într-o lume zidită cu cărţi, ca lumea
lui Don Quijote. Faptul că Hamlet a l
lui Paljetak rosteşte această replică în
premieră pe scena unui teatru din
Dubrovnik, unul din oraşele croate în
care tunurile tiranului Miloşevici au
distrus clădiri de patrimoniu, vechi
de sute de ani, nu poate fi nici el
întâmplător. În Hamlet se înfruntă
două lumi foarte diferite: Wittenberg,
cetatea u niversitară, cea care îi dă
eroului dragostea pentru tipărituri,
manierele desăvârşite, a rta de a
cânta la flaut şi măiastra mânuire a
floretei, dar şi Elsinore, lumea putre
dă, guvernată de meschine instincte
de dominare, de relaţii i ncestuoase, o
lume în care oamenii devin şoareci.
Singura punte între cele două lumi e
43
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lumii
teatrul, cu limbajul lui oblic, simbolic,
o minunată modalitate de a proiecta
umbrele primei lumi asupra celei de-a
doua. Titlul piesei, After Hamlet, e la
rândul său simbolic, indicând atât
succesiunea strict temporală a celor
două texte, cât şi o anumită mo
destie a autorului croat, care se pune
pe sine pe planul al doilea. Orice ase
menea rescriere conţine cu necesi
tate o revizitare, o recitire a textului
iniţial, relaţia fundamentală fiind cea
de intertextualitate, descrisă cu · de
cenii în urmă de Julia Hristeva, inven
tatoarea termenului. Piesa iniţială, un
h ipotext, este transformată în arhi
text, autorul păstrând câteva din ele
mentele shakespeariene, cele ce dau

nucleul simbolic initial. After Hamlet
este scrisă în vers al b, dar dramaturgul
croat păstrează distincţia între stilul
înalt, a l literarităţii, rezervat nobililor,
reproducând cuvintele servitorilor în
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proza apropiată de stil u l oral. De
asemenea, nu l ipsesc fragmente din
scurte poezioare în sti l u l nursery
rhimes, scurte cântecele sau un lant
infinit de jocuri de cuvinte, renu �

mitele "puns " care abundă în piesele
"
" lebedei de pe râul Avon . Şoarecii
care, în textul iniţial, apar menţionaţi
doar în titlu l piesei în piesă "Cursa de
şoareci ", u mplu scena, iar unul dintre
ei este ucis chiar în scena duelului.
Intrarea în spaţiul teatral este până la
u n pu nct simi lară celei din piesa
iniţială. Cele două santinele aşteaptă,
cu nervii încordaţi, apariţia fantomei
lui Hamlet, cea pe care, într-un altfel
de En attendant Godot, Horatio
însuşi o invocă de douăzeci de ani.
Drama lui Horatio e cea a omului
modern, condamnat să trăiască într-o
"
" Hamletless wor/d , iar tragismul e
închis într-o singură propoziţie: "Încă
o noapte fără prinţul meu ". A-i supra
vietui lui Hamlet nu înseamnă nea
pă rat a descoperi fericirea. Replicile
lui Horatio merită citate: "TI aştept să
apară, să vină, să-mi spună din nou
ce am de făcut, cum să înaintez, pen
tru că am senzaţia că nu mai ştiu
nimic. Mi-a spus: Eu mor, Horatio, eu
mor, Horatio al meu. Acestea m i le-a
spus. Spune întregii lumi povestea
mea, Horatio, iar restul e tăcere,
tăcere este totul, el m i-a spus ..."

Când, a parent, cercul citatu lui s-a
închis, ca un scurt-circuit i ronia
aruncă în aer perspectiva nostalgică,
deconstru ieşte trecutu l : " Aceasta,
bineînţeles, din pricina cuvântu l u i
m u lti-significant, poate f i trad us
după cum urmează: tăcerea e o zonă
de odihnă, o zonă de ruptură. Tăce
rea e o proptea, un contrafort" .
Piesa lui Luko Paljetak nu poate fi
înţeleasă fără ajutorul cărţii filosofu
lui francez Jacques Derrida, recent
tradusă în româneşte, Spectrele lui
Marx. într-o vreme " ieşită din ţâţâni " ,
totul începe cu apariţia unui spectru
masculin, care se prezintă în piesa lui
Shakespeare: " / Am Thy Father's Spirit".
Lumea spirituală îşi trimite semnele
de d i ncolo prin i ntermed i u l fan
tomelor care sunt la jumătatea dis
tanţei dintre Ghost şi Geist (corespon
dentul german al englezesc u l u i
Spirit). Şi l u mea piesei l u i Luko
Paljetak este surprinsă la începutul
acestui proces de spectralizare; . dar
fantoma lui Hamlet este înlocuită de
apariţia fantomei Ofeliei - semn că
Spiritul s-a feminizat -, cea care îi
transmite l u i Horatio că, în u rma
amorului ei cu Hamlet, s-a născut un
fiu ce· apare în piesă sub titulatura
Nepotul groparului. Acesta este noul
Hamlet, cel care, vreme de cinci acte,

va repeta, ca în vechile traged ii
antice, destinul tatălui său. Pentru că
Rosencrantz şi Guildenstern sunt
morţi, regele Angliei le trimite ce
nuşa la Elsinore închisă-n sticle de
şampanie, alături de cele veritabile,
cu care regele Fortinbras va celebra
cei douăzeci de ani de la urcarea sa
pe tron. Undeva, departe de grani
ţele regatului danez, se desfăşoară,
discret, un nou război, condus de
Voltimand, pornit să rupă doar o
bucată din pământul Poloniei (para
lela cu războ i u l în timpul căruia
Dubrovnik-ul a fost asediat nu a r
putea fi trecută cu vederea). Noua
Ofelia e Helia, fiica lui Horatio, cea de
care Fortinbras se îndrăgosteşte, re
nunţând la regina sa Wiltrude (Helia
rimează cu Ofelia, iar Wiltrude cu
Gertrude), dar este refuzat de aceas
ta, deşi fusese ameni nţată cu o
cruntă răzbunare. Ciudat şi cu atât
mai supărător pentru noi este că dis
cursul Groparului a fost înlocuit cu un
l u ng monolog despre ... România:
" Astăzi, e cel mai bine să eviţi
moartea. Peste tot în lume. Dar în
special în România. Cel mai ieftin
coşciug te dă pe spate, nepoate, şi-1
poţi plăti într-o lună şi jumătate. Un
coşciug de lux aşa cum ei îi spun, de
lux etern, te costă salariul pe trei luni
sau 33 500 de lei. E imposibil să gă
�eşti vreun loc în cimitire. Ca şi la noi.
lţi iau 50 000 de lei, echivalentul chi
riei unui apartament de stat pe o sută
de luni. E bine să fii gropar la ei. O
coroană de flori artificiale costă 600
de lei, cât două kilograme de banane.
Să nu mai vorbim despre florile natu
rale. Acestea te-ar costa 3 000 de lei,
cam cât vreo 1 5 kilograme de zahăr.
Adaugă la listă serviciul funerar, hâr
tia, transportarea sicriului, care fac
toate încă 7 000 de lei. Cu tot bănetul
ăsta poţi cumpăra 1 00 de kg de
pâine, 6 kg de roşii şi 1 5 kg de cartofi.
Asta e ţara unde merită să te faci
gropar, nepoate! ". Eu aş adăuga doar
că preţurile sunt la nivelul anului
1 998 şi ar trebui indexate cu rata
inflaţiei ultimilor doi ani! Lăsând glu
ma la o parte şi revenind la piesa pro
priu-zisă, ar trebui spus că aceasta
conţine foarte mu lte pasaje ce a r
putea-o transforma într-un succes d e
public î n oricare din teatrele româ
neşti. Ironia lui Paljetak, perfect com
parabilă cu cea a lui Mircea Cărtă
rescu d i n Levantul sau cu tonul
blând a l pieselor lui Vlad Zografi,
poate singurul nostru d ra maturg
postmodern, alcătuieşte structuri de
semnificaţie în palimpsestul cărora
se poate citi întotdeauna textul ori
ginar. Astfel, celebra replică " To be or

not to be" (Derrida vedea în aceasta

distinctia transantă între real si non
real, efectiv şi non-efectiv, viu Ş i non
viu) slăbeste, se transformă într-un
citat. Astfel, acesta devine tema pen
tru acasă pe care Helia trebuie să o
transforme într-o "disputatio". Nepo
tul groparului i-o cere şi încearcă să o
rezolve: " Esse ut non esse, haec est
questio? Nu-i mare brânză, şi n-are
rost să-ţi baţi capul cu ea decât dacă
o primeşti temă pentru acasă. A fi sau
a nu fi, aceasta-i întrebarea, si aceas
'
ta nu e, una o exclude pe cealaltă,
printr-o conjuncţie care, ca un pod
între a fi şi a nu fi, stă singură, aban
donată, pentru că, deopotrivă, a fi
sau a nu fi sunt două drumuri ce por
nesc din ea, înainte şi înapoi, pe care
un călător se poate întoarce şi spune
ce a auzit aici sau de pe care poate
sări... ". Alte asemenea inserturi inter
textuale sunt extrem de bine rea
lizate, în spiritul lui Shakespeare. Dis
cutând despre coroana lui Hamlet, ce
se găseşte în turn, expusă pentru
posibilii vizitatori, Nepotul groparu
lui foloseşte metafore apropiate de
stilul originalului: "Vântul i-ar fi putut
ajunge drept coroană, şi roua miezu
lui de noapte strălucind în păru-i sub
stelele care, cu un cuţit de diamant,
au retezat pe E l sinore piatră cu
piatră" . Pentru că un asemenea text
ar trebui să găsească un traducător
foarte iscusit, chestiunea receptării
corecte a sensuri lor din piesa lui Luko
Paljetak se complică puţi n. Foarte
originală este tratarea pasajului ce
conţine scena cu craniul lui Yorick. În
locul binecu noscut u l u i monolog
apare fantoma butonului Curţii, cel

care îi oferă lui Lactantiu, într-un gest
simbolic, o oglindă. Acesta vorbeşte
pentru prima oară despre Doamna
Vierme, un simbol baroc împrumutat
din poezia lui William Blake despre
viermele triumfător, semn că inter
textualitatea lui Paljetak nu operează
doar în cadrul strict al operei lui
Shakespeare, ci îşi are rădăcina în
câmpul mai larg al culturii engleze.
Am reţinut, de asemenea, scena cele
brării Zilei Norilor, o alegorie a plu
ralităţii lumii postmoderne, în care
regele Fortinbras dăruieşte câte un
nor fiecăr.ui personaj. Sărbătoarea
fusese instituită pentru a reaminti
supuşilor d iscuţia d intre Ham let şi
Polonius, scena a doua din actul doi
al piesei Hamlet. Fortinbras e cel care
îi explică semnificaţia: "Am înţeles
acest eveniment ca o imagine a plu
ralitătii care rezultă din schimbarea
norilo r, şi aşa, sărbătorim în fiecare
an, prin voie-bună şi prin jocuri, prin
cimilituri, prin care vrem să confir
măm constanţa " . Competiţia constă
în a da răspunsul corect la o ghici
toare: " ,n the dirt, body sheen, rosy
shirt, always c/ean " (În ţărână, corp
lucind, cămaşă trandafirie, totdeauna
stră l ucind). Răspu n s u ri l e pe care
Helia le notează pe o foaie de hârtie
sunt "cheile" întregului trecut: " U n
ac, un ţipar, un vierme, o trestie, un
peşte, o femeie ". Răspunsul corect e,
bineînţeles, un vierme. Nu l ipsesc din
textul l u i Luko Pa ljetak cântecele
Ofeliei, care trec în gura fantomei
sale (aceasta are părul ud şi peşti
împletiţi în păr), toate acele ele
mente de teatru popular, de farsă şi
de comed ie bufă preluată d i n

Citeste până
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n 1 995, în vârstă de 23 de ani,
Sarah Kane (absolventă de teatru
la Bristol si detinătoare a unui
'
masterat în d ramaturgie la Univer
sitatea din Birmingham) debutează
furtunos la Teatrul Royal Court din
Londra cu Blasted (traducere-aproxi
mativă: ,,Aruncaţi în aer" ). Piesa,
foarte directă în felul în care scrie si
'
descrie realitatea, împarte teatrul bri
tanic în două tabere, de apărători şi
denigratori ai scrisului lui Kane. Pe
parcursul a patru a n i, englezoaica
mai scrie încă patru texte de teatru
(pe unul dintre ele îl şi regizează) şi
un scenariu de film, la fel de radicale,
dar nu la fel de controversate. În
1 999, ajunsă într-un spital de boli
mintale, scriitoarea se sinucide. În

prezent, pe parcursul a două luni şi
jumătate, Teatrul Royal Court îi
dedică lui Sarah Kane o stagiune
comemorativa, prezentând piesele ei
cele mai importante. Pe primul plan
este, bineînţeles, Blasted, montată
de regizorul care a lansat textul acum
şase ani.

Realismul salvează
Din ,,Stagiunea Sarah Kane" am vă
zut, în total, trei producţii: Blasted şi
două spectacole-lectură cu Phaedra's
Love (Dragostea Fedrei) şi Cleansed
(Curăţaţi, în sensul de " lichidaţi ", " o
morîţi"). Fraza de pe frontispiciul pro
gramului de sală concentrează, de

direcţia ubuescă a teatrului lui Jarry.
Astfel, Fort i nbras îl h ră neşte pe
Gonzago, crocod i l u l ce trăieşte în
lacul din apropierea palatului (acva
ticul constitui n d un topos foarte
important al piesei), cu unul dintre
supuşii săi, Magnusson. Singurul per
sonaj tragic din piesă rămâne Po
lonius, cel care declară că ar dori să se
retragă la mânăstire, unde " să copiez
una câte una operele marelui Will " .
Piesa dramaturgului croat Luko Palje
tak, operă a sfârşitului de secol XX, e
o piesă a lumii care nu-l mai găseşte
pe Hamlet, care aşteaptă zadarnic de
la the sweet prince un semn că
monarhul absolut al teatrului univer
sal nu ne-a uitat şi încă se gândeşte
să rezolve într-un fel sau altul haosul
absurd a l lumii ce ne înconjoară. în
scena finală, scena duelului, Nepotul
groparului şi Helia ies pe rând din
scenă d i rect în moarte, semn că
Doamna Vierme si-a făcut, în cele din
urmă, datoria. Piesa, în varianta ei
creată, a fost reprezentată pe rând la
Dubrovnik şi la Zagreb şi s-a bucurat
de un real succes de public. Poate că
vreun u l dintre secretarii literari ai
teatrelor din România, citind acest
scurt sinopsis al unui text supraetajat
şi care oferă foarte mult unui regizor,
va avea i n itiativa să recomande
După Haml et. Şi atunci, modesta
contribuţie a autorului acestui arti
col, care e şi traducătorul pasajelor
citate, se va transforma într-un act
cultural autentic. Dar, până atunci, ne
alăturăm lui Horatio, en attendant

Hamlet. . .

l ulian Băicuş
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fapt, genul de teatru pe care-I face
Kane: " N u există nimic care să nu
poată fi reprezentat pe scenă. Dacă
spui că nu poţi vorbi despre ceva, îi
negi existenţa " .
Toate trei spectacolele sunt regizate
de James Macdonald. Dintre ele, lec
turile (una are loc în decorul de la
Blasted, cealaltă - ula buza scenei " ,
cu cortina trasă) sunt, culmea, mai
penetrante decât producţia
cu
Blasted, în sine. Asta pentru că, în la
teral, aşezat direct pe scândură, ca
un sufleur la vedere, regizorul (bănu
iesc) dă glas didascaliilor, care sunt
foarte detal iate, unele extrem de
poetice, altele mai dure chiar decât
replicile. Cele <:lin urmă sunt redate
cumva alb de către actorii aplecaţi
45
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lumii
asupra textelor, iar absenţa jocului
efectiv le dă o şi mai mare pondere.
Astfel, structura pieselor e mult mai
clară, scrisul se dezvăluie eliptic şi
abrupt (perfecţionismul lui Kane este

personajul principal, deschide piesa
prin a spune o repl i că devenită
faimoasă: " M-am c...t într-un loc mai
bun ca ăsta"). Au fost momente în
care, realismul ales de regizor mi s-a

iar rolurile se schimbă: călăul de di
nainte devine victimă, i se mănâncă
ochii direct din orbite (scenă reală, pe
care Kane o culege dintr-o agresiune
produsă de către un suporter asu pra
unui poliţist la un meci al echipei
Manchester United). Mai târziu, ho
telul explodează, personajul nostru
mascul i n zace într-o spărtură d i n
podea şi e din c e î n c e m a i înfometat.
Scena finală a piesei o arată pe tânăra
chinuită de el la început în timp ce-l
hrăneşte pe iubitul ei, a cărui ultimă
replică este un izbăvitor (mai ales în
comparaţie cu ororile de până atunci)
"
" mulţumesc . Şi aici, ca în majoritatea
textelor lui Kane, eroii trăiesc extrem,
se iveşte mereu un călău care acţio
nează asupra celorlalţi până la epui
zare, moarte fizică/morală sau sinu
cidere. U ltima imagine din Cleansed,
de pildă, este tipică pentru teatrul lui
Kane, unul a l contrastelor: " Soarele
devine din ce în ce mai strălucitor,
chităitul soareci lor (care rod rănile a
do( dintr eroi, n.m.) din ce în ce mai
tare, până când lumina devine orbi
toare, iar sunetul, asurzitor".
Piesele sunt greu de redus la un
subiect de bază, iar actiunea e o lovi
'
tură sub centură, fie şi numai po
vestită,

e

Amatori de
spectacol extrem

una dintre cărtile ei de vizită), de
parcă ar fi citit i n intimitate; cititorul
şi cartea. Idealul mărturisit al scriitoa
rei este să aducă la egalitate forma şi
fondul; prin concizie, să facă po
vestea atât de pătrunzătoare încât să
pară ireală. Aşa cum a prezis Kane,
situatiile sunt mai devastatoare de
cât ce le descrise în ziare, pentru că a u
fost eliminate " părtile plicticoase".
În cazul lui Blasted, singura montare
propriu-zisă, James Macdonald re
face propria pu nere în scenă d i n
1 995, de la decor şi concepţie d e an
samblo până la distribuţie. Producţia
este perfect realistă (am văzut, de
curând, Furtuna făcută de Macdo
nald, mult mai bogată în semne regi
zorale decât Blasted), jocul actoricesc
este luat în serios, fără nici cea mai
mică umbră de ironie. În plus, de
corul este elaborat: o cameră de
hotel cu tot ce-i trebuie, două paturi,
veioze, draperii galbene, baie care,
prin uşa întredeschisă, se întreză
reşte şi ea minuţios echipată (de alt
fel, baia este un punct-cheie, căci lan,

�
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părut salvator: o cât de mică fărâmă
de teatru " metaforic", cu semne şi
imagini desprinse de cotidian, ar fi
făcut prezenţa în sală de-a dreptul
insuportabilă.
Dacă, din punct de vedere tehnic,
totul este limpede, greutăţile (spec
tatorului) încep la nivelul conţinutu
l u i . Pentru criticii englezi, miezul
problemei a fost format din canti
tatea de fapte scandaloase care se
petrec pe scenă. Sara h Kane n u
menajează pe nimeni. Î n Blasted, d e
pildă, vedem î n faţa ochilor tot ce
poate fi mai rău în relaţiile dintre
oameni: de la perversiuni sexuale,
agresiune fizică şi morală, la caniba
lism (scena în care personaju l princi
pal masculin mănâncă un sugar este
într-adevăr greu de privit). Acţiunea
se petrece într-o cameră de hotel
unde o tânără vulnerabilă si cam in
fantilă îşi petrece o zi şi
noapte
alături de iubitul ei care, pe cât este
de slab interior, pe atât de puternic
se arată în a o chinui pe biata femeie.
La un moment dat, apare un soldat,

o

Setea de senzaţie a amatorilor con
tempora ni de artă nu poate fi conte
stată. Lipsa stabilă a valorilor este
cauza căutării de modele care, cu cât
sunt mai spectaculoase, cu atât atrag
mai mult. Iar Royal Court şi-a construit
reputaţia din a satisface această sete,
din a deveni " şic" prin intermediul
scandalului.
Spectatorii care, în stagiunea Sarah
Kane 200 1 , umplu în valuri sala Jer
wood Theatre Downstairs de la Royal
Court vin, bag mâna în foc, chemaţi
de atmosfera pe care, în mod subtil,
instituţia a creat-o în jurul scriitoarei.
Pe de altă parte, am văzut cu ochii
mei, publicul este rea lmente mai
tânăr şi mai febril decât la alte pro
ducţii Royal Court. Presa, deşi a descris
pe larg substratul profund senzual a l
pieselor, nu s-a referit la minoritatea
sexuală din care făcea parte scriitoa
rea, Totuşi, probabil că cea mai bună
reclamă este cea nescrisă: mare parte
d i ntre spectatori sunt perechi de
acelaşi sex, oameni care vin ca să-şi
confirme o anumită viziune asupra
vieţii. La finalul spectacolelor, se în
tâmplă exact ceea ce criticii au
descris că se petrecea acum şase ani,

la premiera cu Blasted: ,.Pu blicul, ca
trăsnit, a rămas aşezat pe scaune,
câteva momente. Apoi, în barul
strâmt a l teatrului, oamenii a u
început s ă discute între e i , cu înfrigu
rare" şi, după reprezentaţie, ,.străinii
vorbeau unii cu alţii ( . . . ) ca semn al
acelei solidarităţi bruşte d i ntre
oamenii care au fost victimele unei
calamităţi ". În 1 995, Blasted s-a jucat
în sala mică (Royal Court Upstairs) a
teatrului, în care intră doar 65 de
suflete. Jurnaliştii îşi făcuseră un obi
cei din a suna teatrul ca să întrebe
câţi au mai ieşit din sală. Nu foarte
mulţi: în total, atunci, doar opt spec
tatori. Astăzi, montarea se desfăşoară
în sala mare (de mărimea, să zicem, a
Sălii Izvor a Teatrului .. Bulandra "), şi
nimeni nu părăseşte spaţiul, de data
asta suficient de încăpător ca să nu
deranjezi pe nimeni dacă îţi manifeşti
o astfel de opţiune. Tinerii stau cu
respiraţia tăiată, în tensiune maximă,
şi suportă scene care pe părinţii lor îi
scandalizează (la vremea premierei,
Sarah Kane motivează că reactia cri
ticilor, aflată la antipod faţă d e cea a
adolescenţi lor, ar fi stat în condiţia lor
de ,.white, middle-class, midd/e-aged
ma/es'1. Mulţi d intre ei stau cu textul
în poal ă (Roya l Court publică de
fiecare dată şi piesa, în paralel cu
reprezentarea ei). Urmăresc totul, de
la cap la coadă, iar la final, rămân pe
gânduri. Nu prea se râde la pro
ducţiile după textele lui Sarah Kane.
Nici în timpul lor, nici după. Am avut
senzaţia că şocul tinerilor se dato
rează nu neapărat vederii u nor ..ase
menea lucruri " pe scenă, ci tristei
co�firmări că mai gândeşte cineva ca
ei. In cazul de faţă, confi rmarea nu dă
siguranţă. Cei care au intrat debuso
laţi, au ieşit încă mai debusolaţi decât

erau. Nu cred să fi fost cineva care să
nu fi resimţit experienţa ca pe o
coborîre în infern.

Noua modă Sarah
Kane
Răsfoind cele două rânduri de cronici
la Blasted, din 1 995 şi din 200 1 , aşa
cum le-a adunat lan Herbert în ..Thea
tre Record", este absolut şocantă şi
cel puţin suspectă schimbarea pro
dusă în atitudinea criticilor. Acum
cinci ani, una d i ntre declaraţiile
extreme suna cam asa: ,.E ca si cum ai
încerca să transform i în a rtă hârtia
igien ică proaspăt folosită " (Roger
Foss, pentru publicaţia ,.What's On ").
Astăzi, dimpotrivă, cronicarii care în
1 995 îşi scuipau în sân la auzul
numelui Sarah Kane o prezintă ca pe
o artistă care a revoluţionat specta
colul britanic. Sau îşi fac mea culpa,
precum Charles Spencer de la .. Daily
Telegraph ": ,.Ei bine, am greşit. ( ... )
Tot nu-mi plac scrierile ei, dar acum
le admir. Singuru l lucru pe care-I pot
face azi este să-mi cer iertare fată
' de
spiritul lui Kane pentru felul în care
am înţeles-o greşit, la început" .
La fel de sprinţară în intenţii, presti
gioasa editură Methuen publică
Opere Complete Sarah Kane. În plus,
recent, a apărut o carte a jurnalistului
Aleks Sierz (critic la ,.Tribune" şi la ,.The
Stage" şi cadru didactic la Goldsmiths
College of London), intitulat l n-Yer
Face Theatre (într-o traducere, din
nou aproximativă, ..Teatrul care te
agresează "). Ideea principală a l u i
Sierz este c ă teatrul britanic contem
pora n continuă epoca ,.tinerilor
fu rioşi " (cei mai de seamă, John
Osborne, Edward Bond, Arnold
Wesker, au fost lansaţi de Royal Court
în anii '60). După părerea lui, în cen
trul noului val angry se află Sarah
Kane şi Blasted, alături de care Sierz
include (tot cu capitole de sine
stătătoare, ca şi în cazul Kane) pe
Mark Rave n h i l l şi pe Anthony
Neilson.

Ochi În ochi
cu Meduza
Exasperat de obiecţiile criticilor,
acum 6 ani, regizorul James Mac
donald motiva alegerea pentru
scenă a lui Blasted după cum ur
mează: ,.Este scris doar ca să şo
cheze? Nu, noi am simţit că vorbeşte
deschis despre violentă, dar pentru a
face asta trebuie să şo cheze" . În con
cluzie, pare a spune Macdonald, să
ne vindecăm de violenţă· prin vio
lenţă. Sau, mărturiseşte Sarah Kane,
cu mult mai direct: ,.Uneori trebuie să
coborîm cu imaginaţia în iad, ca să

evităm să ajungem acolo în realitate.
Pentru mine, este crucial să imorta
lizez evenimente pe care nimeni nu
le-a trăit, ca să evit întâmplarea lor
efectivă. Prefer să risc supradoza în
teatru, decât în viaţă" .
Ei, aici lucrurile se arată delicate, aşa
cum, de fapt, au fost din capul locu
lui. Grav, în piesele lui Sarah Kane, nu
este ce vedem cu ochii (nici mai rău,
dar, atentie, nici mai nevinovat decât
emisiuni l e de pe Adult Channel).
Îngrozitor, de-a dreptul, e ca aceste
lucruri să fie gândite/povestite în
replici livrate publicului. Aleks Sierz
spune că, îndată ce a terminat de
scris capitolul ,.Sarah Kane " din carte,
a aflat că autoa rea s-a sinucis. ·
Alegerea lui, mărturisită, este să nu-i
discute opera din această perspec
tivă, a morţii violente. Eu cred că toc
mai acesta este unghiul (şi, de altfel,
criticii eng lezi recunosc că mare
parte d i n reabilitarea lui Kane se
explică prin sfârşitul ei tragic). În rea
litate, piesele lui Sarah Kane sunt
declaraţi ile unei sin ucigaşe (s-au
făcut speculaţii mai ales în legătură
cu ultimul ei text, 4.48 Psychosis).
Bine puse în vorbe şi încadrate în
structura d ra matică, uneori de o
poezie emoţionantă, scrierile ei sunt
fragmente răspicate dintr-u n jurnal
făcut public, în care S.K. îşi toarnă
toată d isperarea şi dezamăgirea.
Textele ei nu se adresează unui pu
blic: ,.N u cred că am o responsabili
tate faţă de public. Responsabilitatea
mea este faţă de adevăr, oricât de
dificil este acesta " . Sunt o necru
ţătoare aplecare asu pra sinelui. A
crezut că, scriind, se poate '{indeca.
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Nu i-a trecut însă. Cronicarii englezi au
spus, la debutul ei, că problema ei ar fi
de natură medicală. Aş califica-o, mai
curând, ca fiind duhovnicească. În sala
de la Royal Court, au fost momente în
care vorbele de pe scenă au sunat
sfâşietor. Alteori, aceleaşi vorbe au
părut că taie în carne vie, purtând o
încărcătură a păsătoare, provenind
direct din ... lumea morţilor. De cele
mai multe ori am avut însă convin
gerea că urletul de revoltă al lui Kane
are forţa malefică a ochilor Meduzei:
de îndată ce i-ai privit, căderea în gol e
inevitabilă. Iar de acolo, nu ai decât
două variante: să te zbati în întune
ricul irecuperabil, sau să cauţi lumina.
La fi nalul lui Blasted, actorii Neil
Dudgeon şi Kelly Reilly, fenomenali în
timpul reprezentaţiei, mi s-au părut
eroi. Dincolo de curajul încarnării per-

sonajelor cu pricina, m-a uimit că au
ieşit vii din ele. Că şi-au putut îndrepta
spatele la aplauze, că ochii nu le erau
prea tulburi, că sunt dispuşi să o ia de
la capăt, data viitoare.
Întrebarea nu este dacă e " nevoie " 
aş spune altfel: e "drept " să existe u n
astfel de teatru? Pentru Sara h Kane
n u a fost. A premia astăzi arta ei
sună ca şi cum ai lăuda-o pentru că
s-a sinucis, ca şi cum i-ai minimaliza
moartea. Nu vi se pare că teatrul " in
yer-face " sună artificial în gu ra/pe
niţa altora? Supradoza în artă (mă
refer la cea autentică) duce la su
pradoza în viaţă. În conseci nţă, dacă
se poate, prefer un Meşter Manole
uşor demodat şi fictiv, decât u n u l
care, l â n g ă u mărul meu, î ş i adaugă
cu fiecare cuvânt scris câte o scân
d u ră la sicriu.

Turism

si
�

Ce nu a ştiut
Kane._
Englezul, în a rtă ca şi în viaţă, este o
persoană destul de conservatoare.
Privind lucrurile din această perspec
tivă, consternarea pe care a stârnit-o
Sarah Kane este explicabilă. În plus,
scrierile sale nu lansează un alt fel de
teatru. Din punct de vedere tehnic,
de pildă, îl consider pe Michael Frayn
mai revoluţionar. Poate în plan te
matic, doar, contribuţia ei este uşor
diferită, şi asta nu calitativ, ci cumva ...
cantitativ (concentraţia situaţiilor
d ra matice şocante este mai mare
decât de obicei).
Sarah Kane îl scutură bine de " praf"
pe spectator, dar nu modifică nimic
în plan teatra l . D i m potrivă, Peter
Brook, de pildă, care s-a apucat să
experimenteze tot ca o reacţie la
tradiţionalismul englez, ca şi Kane,
foloseşte nuanţa (pe care Kane nu o
cunoaşte) şi chestionează din temelii
spectacolul şi rolul lui, azi. El înţelege
un detaliu esenţial: teatrul nu este în
stare să schimbe viaţa oamenilor, dar
se poate primeni pe sine, ca artă. Şi
asta e suficient.
Mirona Hărăbor

cultură

Shakespeare
Al

�

n Stratford-u on-Avon, William
Shakespeare este o a utoritate.
N imeni nu îndrăzneşte să-i demi
tizeze imaginea, chiar dacă mulţi se
folosesc de ea ca să-şi crească înca
sările şi să-şi sporească numărul cli
enţilor. E adevărat că, oriunde te-ai
învârti, te urmăresc fie chipul cele
bru, fie titluri/citate/ nume de perso
naje din opera lui (vezi casele de oas
peţi denu mite Hamlet, i\ll's Well,
Cordelia's Cottage), fapt ce pare a-1
arunca pe Will într-o zonă a derizoriu
lui. Nici gând. Pentru cine nu se încă
păţânează să adul mece izul turismu
lui, în aer pluteşte un fel de respect
tăcut adresat, prin ani, d ra matur
gului. În acest cult intervin, fireşte, şi
mici neînţelegeri. De pildă, recent s-a
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descoperit că locui nţa l u i M a ry
Arden, mama lui Shakespea re, nu
este chiar aceea vizitată de-a lungul
anilor de sute de turişti, ci alta. Nu-i
n imic, e vreo diferenţă? Muzeul îşi
m ută exponatele în cătunul vecin,
turiştii - interesul, tot acolo, iar cultul
merge mai departe.

Shakespeare
in original
Printre instituţii le serioase care se
ocupă cu latura culturală a mitului
Shakespeare, cea mai de seamă (în
afară de Institutul Shakespeare,
despre care am mai scris) este Royal
Shakespeare Company, "filiala" din

Stratford (mai exista una, la Londra,
sub oblăduirea lui Barbican Centre).
Compania îşi îm parte prog ra m u l
artistic î n două stagiuni, d e iarnă şi d e
vară (cu două " pachete " de specta
cole pentru fiecare), şi în trei direcţii,
potrivit cu cele trei clădiri pe care le
deţine: Royal Shakespeare Theatre
(teatrul " principal ", cum i se m a i
spune, un fel d e Sala Mare), Swan
Theatre (clădi rea veche) şi The Other
Place (care se ocupă cu "altele ", adică
spectacole pe texte noi sau montări
"
" mai altfel pe texte clasice).
Din câte am putut vedea în stagiu nea
de iarnă, şi teatrul dedicat lui Shake
speare, ca şi oraşul, pare a se a linia
mai sus pomenitei politici, destul de
tradiţionale şi condescendente faţă

de Will. Spre exemplu, nu se înghe
suie nimeni să-i taie sau să-i " re
voluţioneze " textele. Asta, pe de o
parte, pentru că în Anglia nimeni
nu-şi face probleme în legătură cu
lungimea spectacolelor, ba chiar se
poartă trilogiile, tetralogiile etc., iar
pe de altă parte, pentru că, m i se pare
mie, englezii preferă să monteze te
meinic un text decât să-I fuşerească
sub o pojghiţă "alternativă ".

Unitatea de timp
Maniera discretă, dar eficientă de a
face teatru este la ea acasă în trilogia
Henric al VI-lea, la care se adaugă
Richard al 111-lea, toate cele patru
piese regizate de acelaşi regizor, cu
aceeaşi trupă de actori, în aşa fel în
cât să reconstituie toată felia istorică
pe care a imaginat-o Shakespeare.
Tetralogia este un fragment al pro
gramului "This England. The Histo
ries", care mai conţine, la adresa lon
doneză a teatrului, Edward al 111-lea,
Henric al IV-lea (din nou, ambele
părţi) şi Henric al V-lea.
In cele patru producţii nimeni nu se
g răbeşte să plece acasă, de la Shake
speare la directorul de scenă, inter
preţi şi public, aşa că fiecare dintre
spectacole du rează peste trei ore.
Măsura timpului este, probabil, alta
decât cea românească, în aşa fel încât
nu prea te plictiseşti, deşi, de cele
mai multe ori, nu ai parte de spec
taculozităti teatrale, ci de monolo
guri lung i în limba renascentistului
Will (apropo de limbă, după ce as
culţi piesele în original, traducerea
cunoscută în româneşte este, la lec
tură, îngrozitor de desuetă).
Ai de ce te bucura, însă. Tn primul
rând, de spaţiu l în care te afli. Clă
d i rea Swan este o m i n u nătie
' arhi
tectonică ce se întinde mai mult pe
vertica l ă decât pe orizonta lă, cu
două râ n d u ri de balcoane care
înconjoară spaţiul scenic d i n toate
părţile, în aşa fel încât, dacă stai sus,
ai senzaţia că te afli în pa rtea supe
rioa ră a u n u i c i l i nd r u . Apoi, de
dictiunea si
' miscările controlate ale
acto rilor, de e lega nţa cu care se
m işcă 9e-a l u ng u l şi de-a latul
scenei. I n special pe Henric e o plă
cere să-I urmăreşti: foarte fâ nărul
actor de culoare păşeşte reţinut, ma
jestuos, înfăşurat într-o haină lungă,
albă. N u în ultimul rând, te bucură
coloana sonoră live (compusă de
James Jones, a bsolvent de Con
instrumentist în orches
servator si
'
trele City of Birmingha m, Symphony
Orchestra,
B BC
P h i l harmonic),
armonii cu totul nemaiauzite ieşind
din nişte instrumente inventate de
compozitor şi având un rol esenţial
în emoţiile construite pe scenă.

Deus ex machina
contemporan
Producţia e un fel de divertisment
mai elevat, pentru că nu se intră în
ungherele întunecate ale conştiinţei.
Accentul se pune pe poveste în cu
loarea timpului ei (termenul history 
un fel de istorie şi personală, şi uni
versală - spune totul), ceea ce nu
încetează să-i fascineze pe englezi.
Cu toate astea, concepţia regizorului
Michael Boyd despre teatra l itatea
istoriei este destul de ciudată, mai
ales în trilogia Henric al VI-lea. Aşa se
expl ică, aici, u rmătorul a mestec:
enorm de mult sânge artificial, ca
pete/membre tăiate, organe de bu
taforie scoase, fără menajamente
aristotelice, în văzul publicului (aşa se
face că domnii din sală îşi caută din
ochi, protector, tovarăşele de viaţă,
care, dezgustate, privesc în lături):
schimbări de lumini şi culori, valuri
de fum albastru (în tunelul mortii) si
roşu, panglici şi petale care pl � te c
din tavan, actori care-si dau drumul
de sus în chingi ori "fix ţi " în cadre ca
rama de tablou, alţii care coboară în
subsol ca în Hades etc.

s
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Aţi mai văzut
un Richard al III-lea
frumos?
Richard al III-lea este un spectacol
m u lt mai potolit d i n punctul de
vedere a l efectelor speciale. Se ba
zează mai curând pe jocul protago
nistului, Aidan McArdle, şi el un actor

foarte tânăr, cu totul special, plin de
temperament şi de o forţă de-a drep
tul
înspăimântătoare,
u neori.
Plantagenet al lui este un sfredel pir
piriu, smead, cu trăsături armonioase
(aţi mai văzut Richard frumos, de-a
dreptul?). Combinaţia dintre aspec
tul atrăgător şi machiavelismul fe
roce duce într-o zonă stranie, în care
Puterea şi Răul devin, dacă se poate
spune aşa, seducătoare, atât pentru
Richard cât şi pentru cei de lângă el.
Scena încoronării este foarte i ntere
sant croită: se petrece nu doar în rea
litate, u nde Ann, fascinată, umblă
nesigur, ca sub hipnoză, ci şi în imagi
naţia lui Richard, u nde toată istoria
Angliei îl proslăveşte - i nclusiv
Henric al VI-lea, în lunga-i robă albă,
care se întinde la picioarele lui şi
sărută pământul. Tensiunea care se
înnoadă când McArdle este pe scenă,
ca actor şi personaj, se spulberă în
momentul când Richard e ucis.
Atunci toate luminile se aprind, se
face linişte perfectă pentru câteva
secunde bune, încât te gândeşti că
probabil aşa va fi fost după ce Sfântul
Gheorghe a omo.rît balaurul.

Profesionalismul
experimentului
Al treilea Shakespeare văzut la RSC
este Furtuna care, montat la The
Other Place, trece probabil, pentru
localnici, drept o viziune modernă
asu pra orig i n a l u l u i . Di rectorul de
scenă, James Macdonald, este regi
zor asociat la Royal Cou rt, u nde,
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printre altele, a montat trei texte ale
lui Sarah Kane: mai vechiul Blasted şi
ultima ei piesă, 4.48 Psychosis. Există
o multime de amănunte destul de nu ra d ical - neconvenţionale. Cel
mai original este fondul sonor ne
melodic (se pare că englezii exce
lează la acest capitol), semănând într-o
măsură cu jazz-ul, construit de vocile
actorilor din cor. Fără să apară pe
scenă, bântuind de fapt de jur-împre
jurul ei, aceştia u m p l u scena cu
efecte felu rite, a mestec de tri l u ri
păsăreşti, foşnet de frunze sau pur şi
simplu sunete pe care nu ştii de unde
să le iei, dar care te învăluie din toate
părţile, de parcă ai fi chiar pe o insulă
fermecată. Noi, românii, suntem
obişnuiţi cu experimentele. De pu
tine ori, însă, cu cele profesioniste,
cum s-a dovedit cel de faţă. ln rest,
lucruri ştiute, nespectaculoase, dar şi-mi vine să repet la nesfârşit - bine
făcute: insula e sugerată de un decor
vălurit, alb, pe care proiecţiile de
lumină şi culoare (cu schimbări multi
ple şi de efect) imaginează valuri,
plante etc.; Prospera este u n fel de
bătrânel cu piele alb-roz de Moş
Crăci u n şi barba aferentă, care-şi
pune haina de magician (uzată, ca un
costum de teatru) peste pulover şi
bretelele de la pantaloni; Miranda,
Ariel şi spiritele (ca fiind mai aproape
de tainele universul ui) sunt jucaţi de
actori negri, aşa încât îţi vine să te
gândeşti: da, albii au cam pierdut
contactul cu vrăjile şi misterul; inter
pretul lui Caliba n îşi recompune şi

contorsionează întreaga statură, cu
membre şi vârfurile degetelor cu tot,
în aşa fel încât băştinaşul insulei pare
foarte de c u râ n d coborît d i n
maimuţă.

Dincolo şi dincoace
de text
Trebuie să spun că, văzând specta
colele de la RSC (şi nu n u mai), a m
început s ă - m i p u n întrebări în
legătură cu obiceiurile d i n . teatrul
românesc. Nu contest, regizorii
români au, în legătură cu textele,
idei care mai de care mai originale;
d i n nefericire, însă, adesea le spun
scenic neclar; fără cap şi coadă.
Eng lezii, d i m potrivă, n u vor nea
părat să transmită alt mesaj decât
cel cuprins în vorbele d ra maturgu
l u i, aşa că se concentrează ca
punerea în scenă să sublinieze, să
limpezească, să pună în valoare po
vestea. Până de curând, nu eram o
mare admiratoare a perspectivei lor
asupra teatru lui. Ce fac ei pare sim
plist şi u neori comercia l , tocmai
pentru că e deosebit de discret, fără
artificii şi tumbe metafizice. Dar este
foarte bine echipat tehn ic d i n toate
punctele de vedere, spre deosebire
de mare parte d i ntre spectacolele
româneşti, care încep şi sfârşesc, îmi
pare rău să o spun, în zona vagu lui
neprofesionist.
M i ro n a Hără bor
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