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o marca

Înregistrată

orina Crişan Rusu nu
este nici primul, nici
singurul artist
compozitor de muzică
pentru spectacol care apare
pe scenă acompaniind,
stimulând, dirijând, jucând
laolaltă cu actorii. Dar o
face cu asemenea
intensitate, încât prezenţa
ei a devenit un fel de
"marcă înregistrată", un
element teatral cu
puternice trăsături
specifice, pus în slujba unui
ansamblu căruia îi
potenţează valorile şi
energiile. E prezentă alături
de actori fără a mima şi fără
a-şi construi un personaj;
ea pătrunde în convenţie
asa cum este, în calitatea ei
de autoare şi realizatoare a
componentei muzicale a
spectacolului şi adevărul
personalităţii ei, armonia
impusă cu farmec şi
autoritate prelungeşte
ecoul replicilor în sfera
unde artele se
îngemănează în sufletul
omului.
Dorina Crişan Rusu nu scrie
doar muzică pentru teatru,
ea descoperă muzica
teatrului în straturile de steril
care îi sufocă nu de puţine
ori fiinţa fragilă. Lucrează
mult cu actorii,
completându-le pregătirea
din şcoală, asigurând
necesarul antrenament
profesional, dându-le
interpreţilor bucuria
cunoaşterii de sine,
spectacolul propriei depăşiri.
E adevărat, nu se potriveşte
cu toţi regizorii şi cu toţi
interpreţii (probabil că nici
cu toţi directorii), dar este
alături de cei mai buni, de
cei cu adevărat deschişi,
disponibili, interesaţi de
performanţă.

D

Magdalena Boia n g i u

Dusmanii
�

interni

au prioritate

acă observi raporturile individului, ale instituţiilor, ale societăţii, are statului cu mediul
înconjurător, constaţi că nimic din ceea ce ne înconjoară nu ne poate face atâta rău cât
ceea ce se află înăuntru l nostru.
Frigul bezmetic sau căldura strivitoare nu pot acţiona asupra organismu lui uman, cel mai adap
tabil dintre toate, dacă nu li s-a deschis drum de către duşmanii interiori: oboseala, disfuncţia
organelor interne, microbii.
În cazul ţării noastre, nu ruşii, ungurii sau bulgarii ne împiedică să ne apropiem de Uniu nea
Europeană, ci, mai curând, duşmanii dinăuntru: lenea, corupţia, nepăsarea, incompetenţa, into
leranta, sovinismul.
'
Iar d acă stăm şi ne gândim bine, duşmanii teatrului românesc nu sunt doar lipsa subvenţiilor şi
lipsa spectatorilor, ci mai ales nepăsarea, indisciplina, lipsa de exigenţă, spiritul neconcurenţial,
spiritul de gaşcă şi, nu în ultimul rând, sindicalismul înţeles ca o perpetuă luptă împotriva ordinii,
a valorilor si a calitătii actului artistic.
Cunosc câteva teatre în al căror staff sindical au pătruns scandalagii notorii, uniţi între ei prin ati
tudinea refractară faţă de orice organizare şi prin atitudinea favorabilă faţă de pahar. Aceştia au
creat tensiuni lăuntrice, au asaltat organele admin istrative locale cu memorii, reclamaţii şi
delaţiuni stupide, producând presiuni din afară împotriva conducerii teatrelor respective. Unii
s-au ales cu procese îndelungate şi epuizante, a lţii cu sfărâmarea solidarităţii artistice, cu
divizarea trupei în fracţiuni inamice, iar unii chiar au reuşit, ca în cazul teatrelor din Galaţi sau
Piatra Neamţ, să provoace demiterea conducerii instituţiilor în cauză. Ce u rmează? Bineînţeles
că s-a declanşat (sau se va declanşa în scurt timp) războiul împotriva noilor conduceri, pentru că
în aproape toate trupele teatrale există indivizi care sunt nemulţumiţi din principiu (la antipodul
nemulţumirii creatoare) şi care nu urmăresc neapărat schimbarea anumitor oameni, ci pul
verizarea oricărei ordini şi organizări stabile, pentru a-şi ocroti propriul simţ anarhic şi propria
mediocritate.
De cele mai multe ori, când în teatre au loc dereglări importante, trebuie căutată nu presiunea
bugetară sau fluctuaţia publicu lui, ci microbii care produc infecţia internă.

D
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Ce-am avut
SI ce-am pierdut
•

�

-Teatrul şi spectatorii săi
Am avut mereu senzaţia, la toate dezbaterile (vezi numerele de pierdere de ideal şi de suflet.
Astfel s-ar putea răspunde din prima
anterioare din Scena"),că rămâne ceva nespus,că trecem pe clipă la toate întrebările. Mai are tea
"
lângă o temă importantă, singura care contează. Din această trul vreun rol educativ, se mai ata
şează vreunui ideal? Răspunsul zilei
insatis facţie s-a ivit nevoia de a pune în discuţie problema va de astăzi este nu". Nu mai are nici un
"
lorilor, a sensului, cu tot riscul de a cădea în ridicol care reper în metafizic sau într-un sistem
ideologic oarecare. Impactul real, de
pândeşte asemenea proiecte. Doi tineri regizori-Ada Lupu şi numit
de noi cultură teatrală, adică
RaduApostol-,un regizor şi profesor- Cornel Todea -,critici felul cum, la un moment dat, proble
practicanţi, de toate vârstele şi toate înclinaţiile - Ludmila mele comunicate de teatru devin
bunuri ale unei comunităţi, dispare.
Patlanjoglu, Doru Mareş,Sebastian-Vlad Popa-,şi un critic de Cultura teatrală dispare, deşi teatrul
teatru specializat în management- Corina Şuteu - , un dra . românesc produce din când în când
spectacole extraordinare. Există ten
maturg,postmodern cât cuprinde- Horia Gârbea -, vegheaţi tatia de a spune că, probabil, era cul
îndeaproape de toţi membrii redacţiei, au pro fitat de tu'rii e pe sfârşite. Tn era noastră, valo
se vor cristaliza în altă zonă de
găzduirea UNITER şi de generozitatea sponsorului Drupo S.A. rile
interes şi de dezbatere. Eu nu ştiu
Ca de obicei,de la valori şi sens s-a ajuns la demiteri şi bani.
unde. De aici disperarea noastră, care
fost anulat nu numai idealul, ci şi
conţinutul unor valori esenţiale pen
tru definirea umanismului, valori în
Magdalena Boiang iu: Ştiu că tema
anunţată era destul de vagă, ceva jurul cărora se articulează morala in
despre valori şi tradiţie. Părea că vom dividuală a celor ce vor să doarmă li
avea un seminar post-datat şi prost niştit noaptea şi să se poată uita se
datat. Nu ştiam nici eu cum să for nin în oglindă dimineaţa. Poate juca
mulez sentimentul creat de lectura teatrul, prin mesajul său (alt cuvânt
meselor rotunde şi a anchetei despre devenit respingător!) un rol în clarifi
postmodernism din revista "Scena", carea acestei confuzii? Ajungem ast
numerele 6 şi 7. Teoreticieni şi practi fel la rolul său educativ. Tn ce fel poa
cieni ai scenei încercau să aplice te teatrul să educe? Şi dacă nu poate,
acest concept la actualitatea teatrală cum este acel teatru care nu educă?
şi reieşea că teatrul a fost postmo Sebastian-Vlad Popa: Am văzut
dern încă de pe vremea când era cla acum câteva zile un film franţuzesc
sic: procesul de translare a unui text despre generaţia şaizecişioptiştilor,
pe scenă implică polisemia, distan- acum în jur de 50 de ani. Tinerii
. ţarea, ironi9, o altă atitudine faţă de protestatari de atunci şi-au pierdut
istoricitate etc. Dar cred că discutia elanul, s-au integrat în structurile
despre estetica postmodernă, simul institutionale, contestate atunci. Iar
tană cu trăirea postcomunismului, ultimu'l cuvânt îl are anarhistul ne
pune o problemă specială: absenţa bun, care formulează mesaje ame
sensului este un sentiment al întregii nintătoare la adresa fostilor săi tova
societăti, trăit acut în viata socială si răs( de rebeliune. Mora' la acestui film
politic�, unde căutarea idealulu'i, răspunde la întrebarea de aici: gata,
necesitatea coagulării în jurul unei am depăşit era ideologiilor, a marilor
idei îmbracă forme adesea patetice. construcţii, deci a marilor repere şi,
Deceniile de propagandă au creat în implicit, a marilor metafizici. Nu ne
noi o reacţie de respingere, de refuz mai raportăm la ele şi, prin forţa
fată de orice ar semăna cu un ideal, lucrurilor, artele îsi trăiesc criza de
cu solidaritatea, cu devotamentul. A marginalitate sau, de marginalizare,

Noi şi generaţia '68
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seamănă cu cea a generaţiei '68: unii
se refugiază în donjuanism, alţii se
mulţumesc cu statutul mic-burghez.
Magdalena Boiangiu: Există, totuşi,
nişte diferenţe. Oricum ar fi judecată
astăzi, din punctul de vedere al expe
rienţei individuale,· mişcarea anului
'68 a transformat Occidentul, crite
riile şi valorile întregii societăţi. Nu a
fost un eşec, chiar dacă, raportată la
propriul destin, poate părea aşa.
Doru Mareş: E o experienţă comună
tuturor revoluţionarilor. Recitiţi-1 pe
Caragiale: Coriolan Drăgănescu a fost
anarhist la tinereţe şi zbir pe urmă. Tn
ceea ce ne priveşte, ar trebui să con
statăm esecul ideii de cultură de
masă, pe care, personal, nu o regret.
Ar fi groaznic ca teatrul să fie o com
ponentă a culturii de masă: să vină la
teatru douăzeci si trei de milioane de
oameni şi să umple sălile. Există o co
munitate restrânsă care gustă me
sajul prin teatru. După părerea mea,
această comunitate este foarte fi
delă. Tsi face treaba, adică vine la tea
tru când are bani şi când spectacolul
începe la o oră convenabilă şi nu se
termină prea târziu.
Magdalena Boiangiu: Problema este
dacă acestui public fidel teatrulu dă
ceea ce el aşteaptă.

Doru Ma reş: Eu detest şi contest sin
tagma " Măria sa, publicul ". Dacă ve
dem actul artistic ca pe o comandă
socială, probabil că publicul nu pri
meşte la teatru ceea ce vrea. Arta nu
este o comandă socială, ci un produs
al "glandei " artistul ui.
Marinela Ţepuş: Şi artistul creează
pentru el însuşi?
Doru Mareş: Da, ţinând seama însă
de probabil itatea ca, totuşi, cineva să
aibă nevoie de el.
Magdalena Boiangiu: Şi dacă un
creator nu-şi găseşte publicul în
seamnă că n-a înţeles comanda so
cială sau că n-a avut talent?
Doru Ma reş: Fireşte că n-a avut ta
lent. Lipsa de talent se piteşte sub co
manda socială. Talentul nu a re ne
voie să se ascundă. Ca si
' în cazul unei
raze de soare: în " luptă " cu un bec de
20 de waţi, becul are nevoie de pu
blicitate.

înjurând. Am emoţii, nu sunt liniştită
până la final, dar îmi place această
nelinişte. Eu nu vreau ca publicul să
mă iu bească, vreau să înţeleagă că în
viaţă sunt situaţii a bsolut neobiş
nuite şi că, înainte de a condamna,
trebuie să înţeleagă.
Doru Mareş: Simţi că ai vrea şi să te
urască?
Marinela Ţepuş: Dar tu, ca director
de teatru, îţi doreşti să fii înjurat?
Doru Ma reş: Întrebarea e bună,
"
"adrisantul e greşit. Eu am o funcţie
administrativă şi doresc să fie lăudat
produsul oamenilor a căror activitate
o administrez. Ca poet sau critic, aş
dori ca măcar 30% dintre cei la care
ajung semnalele mele să nu mă înjure.
Magdalena Boiangiu: Mi se pare că
intrăm într-un cliseu: esti lăudat sau
înjurat, altă atitu d ine n u e posibilă.
Nu ne adresăm căteilor,
de casă sau
'
vagabonzi, ci unor oameni dotaţi cu

raţiune. Există şi o a treia posibil itate:
prezentarea unor realităţi inedite
pentru omul obişnuit; atunci, di lema
morală expusă de artist la teatru îl
poate determina pe spectator să
definească un raport nou cu l umea
înconjurătoare ...
Sebastia n-Vlad Popa: Artistu l nu
este un mijlocitor, un activist caritabil
împărţind câte ceva tuturor. Aş pleda
pentru acel eu antipatic şi strict
delimitat al artistului.
Alice Georgescu: Mi se pare intere
sant că asemenea opinii vin d i n
partea criticilor, î n timp ce creatoru l,
adică Ada Lupu, sing ura care a vorbit
până acum, a spus cu totul şi cu totul
altceva . . .
Ada Lupu: N u cred că pot fi excluse
idealurile, fără ele nu se poate trăi,
chiar dacă, în anumite perioade din
istorie, au lipsit. Mi nimalismu l va
trece. Eu sunt foarte optimistă: nu

Unora le place
să fie Înjuraţi,
altora le e frică
de Înjurături
Lipsa de talent
se ascunde cu succes şi în "g landa "
unora care se cred artişti.
Ada Lupu: Aş vrea să spun de ce îmi
face mie plăcere să fac teatru. La 27
de ani, eu cred în ideal, cred că am
nevoie să construiesc ceva. Pentru
asta merge lumea la teatru. Eu vreau
să văd sala pli nă; când e aproape
goală e îngrozitor şi mă întreb dacă
nu cumva e din vina mea. Pe de altă
parte, dacă pornesc de la premisa că
omul cu care vorbesc e incapabil să
mă înţeleagă, dialogul devine impo
sibil! Dacă eu îmi desconsider inter
locutorul, de ce să mă mai adresez
lui? Dacă nu mă adresez unui public
pe care-I respect, de ce să mai fac un
spectacol? Înseamnă că nu mă res
pect pe mine. Mă interesează ce se
întâmplă cu spectatorii spectacolelor
mele: la Piatra Neamţ, doi oameni se
certau în sală şi au ieşit. Poate că
aveau probleme de cuplu.
Doru Ma reş: Dar spectacolul tău nu e
făcut ca să rezolve problemele de
cuplu. E făcut ca să rezolve proble
mele tale, cu condiţia ca el-e să rezo
neze cu ale publicului.
Ada Lupu: Eu vreau să-i provoc să
rezoneze. Vreau să merg spre sufletul
lor, să vorbesc despre ceea ce-i
interesează pe ei. Nu-i desconsider.
Meseria se face cu pasiune şi cu pro
fesiona l ism, dar pentru relaţia cu
publicul este nevoie de sinceritate.
Si nceritate faţă de noi şi faţă de
ceilalţi. De câte ori merg la specta
colul meu M Butterfly, mi-e o frică
îng rozitoare că, la un moment dat,
ci neva o să scoale şi o să plece
Magdalena Boiangiu:
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cred că se poate fără măreţie, fără re
pere, fără idoli. Sunt sigură că va fi
bine, pentru că eu am nevoie să fie
bine.

Legea gravitaţiei
pentru imbecili
Doru Ma reş: Eu n u cred că s-a
epuizat importanţa actului artistic ca
act educativ. Dar să nu uităm că ele
vii îl iubesc mai mult pe profesorul
care predă cinci minute şi pe urmă îi
lasă să joace fotbal. Pentru a provoca
plăcerea cunoaşterii e nevoie de di
plomaţie, dar şi de noroc.
Sebastian-Vlad Popa: Relaţia cerere
ofertă nu ţine seama de necesitatea

de a crea perplexitate. în aceeaşi
refuzăm realitatea binomului cerere
ecuaţie intră şi l imbajul de lemn pe ofertă, care implică profesionalism şi
care artistii
îl folosesc în cantităti calitate. Cred că tocmai asta îi lip
'
enorme când se referă la propria seşte teatrului românesc, iar aspiraţia
creaţie. Acuma iar dau un exempl u spre ideal, visurile nu sunt antino
din televiziune: la Euronews s-a dat mice fată de această cerintă de bază.
un reportaj despre Bienala de la Prefer un gen de teatru ca re să spună
Veneţia. Un bulgar a venit cu o insta mai puţin, dar să fie ireproşabil din
laţie: o cameră a l bă, nişte tipi o punct de vedere tehnic, decât o artă
vopsesc în negru, d upă care o cu un conţinut nemaipomenit de
vopsesc în alb şi tot aşa. Apoi, artistul profund, dar inform.
bulgar îşi explică propria creaţie şi se Doru Ma reş: Dar dacă e perfect şi sub
face de râs: " Camera asta o pictăm în raportul formei?
alb şi pe urmă în negru, zice el, pen Mirona Hără bor: Atunci nu mai avem
tru că aşa e viaţa, în alb şi în negru " . - mese rotunde, ci artă adevărată.
Păi dacă în artă e ca în viată,
' eu o vorbă.
' nu mai e Horea Gârbea: Zic si
nevoie de Bienala de la v eneţia. Tră (Râsete.) Este necesar să fim inteligi
ieşte-ţi viaţa, stimate artist bulgar!
bili, fie că scriem piese, fie că le regi
M i rona H ă răbor: N u ştiu de ce
zăm. Oricât de mărete sunt idealurile
mele si oricât de in d iferenti îmi sunt
ceilalţ pentru că am tăria opiniunilor
şi convingerilor mele, ţin neapărat ca,
atunci când scriu, să fiu priceput de
către ceilalţi. De aceea şi scriu în
româneşte, şi nu în altă limbă sau în
alt cod, inteligibil doar mie. Eu vreau
ca mesajul meu, indiferent de codul
folosit, să poată fi înţeles. Când pre
dau legea gravitaţiei, trebuie să de
monstrez, pe înţelesul tuturor, ade
vărul că forţa este egală cu masa în
mulţită cu acceleraţia.
Doru Mareş: Să ştii că unei clase de
imbecili nu poţi să-i explici nici o lege!
Sebastian-Vlad Popa: Dar dacă în
clasă sunt şi imbecili, şi inteligenţi?
Doru Mareş: Încerci să " prinzi " mijlo
cul şi-i laşi în plata lor pe cei de la vârf
şi pe cei de la bază.
Horia Gârbea: Da.
Ada Lupu: Eu am făcut Liceul Peda
gogic. Aici este vorba despre "tratare
diferenţiată ". Dar în teatru comuni
căm cu oameni normali, care înţeleg.
Sebastian-Vlad Popa: Domnilor,
unde aţi plasa teatrul în spectrul poli
tic? Social-democraţie, l i bera lism,
dreapta, socialism? Am înţeles că
H oria este social-democrat, uşurel
stânga ...
Cornel Todea: Pentru mine, care am
venit mai târziu, dialogul vostru pare
de un absurd desăvârsit,
desi sună
'
teribil de inteligent. N u mă treceţi la
imbecili, vă rog! Aici sunt minţi lumi
nate, care au voluptatea jocului, cu o
notă de gratuitate, şi n-am detectat
dacă vorbiţi despre talent, despre
relaţia cu publicul, sau despre imbe
cilitatea publicului . . . Dar nici o afir
maţie nu e lipsită de har şi de
pitoresc.
Doru Mareş: Eu, ca director de teatru,
am un singur scop: oamenii din tea
tru să-şi ia leafa. Să le dau dreptul să
existe. �i ofer spectacole pentru
treapta de mijloc, fără a face rabat de
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la un minimum de estetică, de etică,
de profesionalism. Dar ţinta mea este
permanent mai sus, pentru că, altfel,
artistul devine el însuşi mediocru ...

Puric şi
"Vacanţa mare"
Nu cred în ţinta me
die: ea stimulează incredibile canti
tăţi de grosolănie, într-un delir con
curenţial vizibil la toate posturile de
televiziune. Cred că rafinamentul are
o şansă, dacă prin rafinament nu în
ţelegem discursul de tip H ă u l ică:
după părerea mea, el hăuleşte, dar
năuceşte. Oferta de tipul Toujours
l'amour al lui Puric, o bijuterie cu
multe faţete, îi încântă şi pe cei care
înţeleg citatele şi referinţele, dar şi pe
ignorantul ajuns acolo întâmplător,
fericit că descoperă în el un apetit
necunoscut până atunci lui însuşi.
Am trăit această aventură cu ocazia
festivalului de la Costineşti de acum
trei ani, unde eram la concurenţă cu
discotecile. Cu o seară înainte de
Puric fusese "Vacanţa Mare ". Presim
ţeam o catastrofă: noi propuneam un
spectacol în două personaje, fără nici
o concesie faţă de public. Ei bine, am
fiteatrul de la Costineşti a fost încân
tat, a aplaudat în picioare şi oamenii
nu mai plecau acasă. Vreau să spun
că nu se verifică judecata dispreţui
toare de pe poziţia intelectualului ra
finat, învăţat, creator, ştiutor, cu un
acut sentiment al superiorităţii năs
cut din presupunerea că spectatorul
are calitatea subproduselor ce-i sunt
oferite: o mâncare consumată şi, mă
iertati,
' vărsată de vreo trei ori. Mese
ria n osatră nu trebuie să bucure pe
toată lumea. Când vorbeşti cu experţii,
cu specialiştii care au trăit o viaţă în
bibliotecă, foloseşti un limbaj care ar
putea fi o criptogramă pentru spec
tatorii de la Costineşti.
Magdalena Boiangiu: Publicul expert
refuză limbajul foarte nou şi consi
deră o blasfemie Scrisoarea pierdută
a lui Tocilescu. Publicul din bibliotecă
detestă acest spectacol.
Cornel Todea: E publicul care a stat
în bibl iotecă de pomană! Eu mă
bucur că a apărut varianta năucă a lui
Tocilescu. Dacă vom reface la nes
fârşit spectacolul l u i Sică Alexan
drescu, cu mici variaţiuni de perspi
cacitate, n-am realizat nimic.
Magdalena Boiangiu: Lângă mine
tace tânărul regizor Radu Apostol.
L-am invitat tocmai pentru că el este
posesoru l unei experienţe noi în
România. El a adus în teatru, pe scenă
şi în sală, oameni din categoria celor
consideraţi de Doru Mareş oricum
pierduţi: teatrul nu e pentru ei. Vreau
să-I întreb pe Radu dacă simte că, la
capătul acestui proces, teatrul i-a
Cornel Todea:

Radu Apostol: E foarte trist când sala
e goală. Mi se întâmpla la " Casandra "
şi mă supăram rău de tot. Pe mine
nimic nu m-a impresionat mai mult
decât reacţia acestor copii-actori

renunţat la o serie întreagă de li
bertăţi din programul lor obişnuit.
Când experienţa s-a transformat în
spectacol, mi-am dat seama că avem
o responsa bil itate faţă de aceşti
copii, imposibil de părăsit după ce
ţi-ai făcut treaba şi care nu se mai
puteau întoarce la condiţia ante
rioară, pentru că nu-i mai aparţineau.
Copii, adolescenţi, aurolaci, ei lo
cuiau în canale şi au avut conferinţa
de presă la Hotel Marriott! Era o

când i-am dus pentru prima oară la
teatru, la Omul din La Mancha. Poate
că o exprimau cu gândul la interesul
material, deşi nu cred; o făceau, cate
goric, pentru că simţeau că li se dă
ceva ce nu li se mai dăduse niciodată
până atunci. În Omul din La Mancha
joacă unii colegi de-ai mei şi aveam
acces mai liber în Teatrul Naţional;
copiii au văzut toată clădirea şi au zis:
"
"A cui e sala asta?'' " Păi, a statului. "Şi
de ce e aşa de mare holul? " Eu cred
că eşti artist pentru că ai har şi, dacă
ai har, n-ai cum să nu fii generos, iar
atunci nu-i poţi anula pe ceilalţi, chiar
dacă sunt mai jos decât tine. Cred că
experienţa i-a schimbat pe copiii cu
care am lucrat - nu pe toţi, evident.
Da r îşi doresc să mai joace, mă
întreabă tot timpu l: "Când jucăm?".
După un spectacol, I-au întrebat pe
domnul profesor Todea: " Noi ce-o să
facem de-acum încolo?" .
Cornel Todea: A fost o experienţă
extraordinară. Dialog u l lor cu Radu
era convivial şi, brusc, devenea extrem
de dur, pentru că l umea lor anarhică
trebuia să se supună unei discipline.
Au înţeles principiile lucru l u i în
echipă, s-au acceptat unii pe alţii, au

situaţie incong ruentă, deşi ei s-au
schimbat foarte mult.
Magdalena Boia ngiu: Aceşti copii
pot acum să citească?
Radu Apostol: Ei, de fapt,-trebuie să
rea lizeze că le e util să citească.
Atunci când crezi despre tine că ai un
har, nu poţi să suporţi ideea că, lângă
tine, oameni de aceeaşi vârstă cu tine
sau cu cinci ani mai mici nu ştiu să
scrie şi să citească. Nu se poate să ţii
harul numai pentru tine, să nu-l d uci
către ei sau să îl păstrezi numai pen
tru anumiţi oameni. Eu cred în rolul
educativ al teatrului, dar, aşa cum aţi
spus şi dumneavoastră, nu în ceea ce
se înţelegea prin asta acum câţiva
ani. La primul spectacol de la Teatrul
"
"Crea ngă , erau în sală patru sute de
copii, unii de la casele de copii, alţii,
copii obişnuiţi, cu părinţii lor. Dintre
cei din urmă foarte mulţi au plecat;
au zis: "Aici se înjură, eu am venit cu
copilul ca să-I educ!" . Dar, dacă edu
caţia nu se referă şi la cunoaşterea
altor realităti. decât cele familiare, fie
acelea şi respingătoare, ea nu are nici
un efect. Dacă oamenii merg la tea
tru doar ca să vadă ceea ce au mai
văzut şi nu trăiesc nici o experienţă a

modificat pe copiii străzii, actori în
spectacolul lui, Acasă.

Tristeţea
sălilor goale
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rotundă
sufletu lui, a spiritu lui, totul e degea
ba. "Copiii străzii" din sală veniseră
poate să vadă teatru, poate doar să-i
vadă pe prietenii lor, nu ştiu. Dar
experienţa i-a marcat. Dacă nu-ţi do
reşti să-i schimbi pe oameni într-un
fel, înseamnă că harul ţi-e dat degea
ba. Oricât de încriptat ar fi limbajul
creatorului, el tot speră să găsească
suflete care să-I înţeleagă.
Doru Mareş: Ei, asta nu se ştie! N u
cred c ă experienţa lui Radu Apostol

capului în faţa " Măriei sale, publicul ",
care, de fapt, nu există.
Horia Gârbea: Acceptarea unui cod
de comunicare inteligibil celorlalţi nu
înseamnă să pleci capul. Nu cred că
acum eu fac o concesie dacă accept
ideea să vorbesc româneste
' ca să ne
înţelegem. Ascultându-1 pe domnul
Todea, m-am gândit că, de fapt, noi
vrem să prindem un spectru cât mai
larg de receptori, căci există mai
multe paliere. Atunci, fără să plecăm

poate fi generalizată: el a lucrat cu
câţiva di ntre cei 50 000 de copii fără
familie şi fără adăpost care există în
România. Sigur că, la modul ideal,
fiecare vrea să comunice cu toată lu
mea, dar rezultatul este parţial. Par
tea de sus a urbei aşteaptă confir
mări, nu poţi să-i înveţi ceea ce pro
babil că stiu mai bine decât tine. Si
publicul , mediu " aşteaptă doar ceea
ce cunoaşte. Dacă îi dai altceva, îl
contrariezi. Iar contrarierea creează
plăcere doar firilor masochiste - şi eu
sunt una dintre ele, de-aia îmi plac şi
Hausvater, şi Ada Lupu ... Aşadar,
educaţia e posibilă, dar fără plecarea

capul absolut deloc, încercăm să
creăm o operă de artă piramidală, în
care să prindem cu " baza " un anumit
segment, �:u mijlocul un altul etc. Nu
e vorba de a face concesii, sau un act
de milă, sau unul elitist, ci de a face o
operă care să ne exprime. La Scri
soarea pierdută a lui Tocilescu am
văzut cât de tare se amuzau oamenii
fără să fi citit piesa, sunt sigur. Râ
deau cot la cot cu cei care ştiau
foarte bine textul şi montările ante
rioare, ca mine, si totusi se distrau
foarte bine.
Doru Mareş: Cod u l comun n u e
limba română, ci educaţia noastră,
care ne permite să comunicăm stând
la aceeaşi masă.

:

·

·

Căpuşele ucigaşe şi
sufletele nevinovate
Ludmila Patlanjoglu: O s-o iau me
todic, începând cu locurile comune.
Cred că teatrul nu poate exista în afara
relaţiei creator-pu blic. În această
relaţie, importantă e calitatea comu
nicării, harul, talentul, personalitatea

artistului, liberă de orice fel de cen
zură. De asemenea, e important şi
orizontul de aşteptare al celui căruia i
te adresezi. Trebuie să existe doi
parteneri - în asta stă minunea tea
trului. La Festivalul Uniunii Teatrelor
Eu ropene de la Cracovia am revăzut
spectacol u l l u i Darie Trei surori.
Publicul a reacţionat extraordinar,
deşi spectacolul era în româneşte.
Atunci, Strehler a spus că, chiar dacă
teatrul va fi marginalizat, concurat de
alte medii artistice, în nebunia unei
civilizaţii dominate de valorile mate
riale, de neînlocuit va ră mâne con
tactul direct cu publicul, pe care cele
lalte arte nu-l au. Idealul său era un
teatru de artă popular. Este un ...
Magdalena Boiangiu: ...oximoron.
Ludmila Patlanjoglu: Cred că o
acţiune teatrală cum este cea a lui
Radu Apostol e o lecţie şi pentru
maeştri, pentru a rtiştii obosiţi şi ci
nici, resemnaţi, dar şi pentru tinerii teri
bilişti, "originali şi neînţeleşi ". Proiectul
de la Teatrul "Creangă" e genul de
spectacol-semnal. în criza noastră se
amestecă indiferenţa receptorului şi
neputinţele artistului, dar de vină este
şi aparatul care trăieşte de pe urma
artei, acţiunea distrugătoare a "că
puşelor", cu consecinţe dezastruoase şi
pentru artist, si pentru public.
Magdalena Boiangiu: În ce fel?
Ludmila Patlanjoglu: Aceas.tă relaţie
e parazitată.
Magdalena Boiangiu: Cum?
Ludmila Patlanjoglu: Prin inflaţia de
manageri, de festival uri, de şcoli de
teatru, de emisiuni TVcare degra
dează cultura română. Sunt mulţi oa
meni valoroşi, dar· şi mu lţi care para
zitează ...
Magdalena Boiangiu: Şi cum se ho
tărăşte cine e valoros şi cine parazi
tează?
Ludmila Patlanjoglu: Parazitează cei
care cultivă în mod deliberat întune
ricul în sufletele celor care vor să
construiască. Ce se face cu aceşti
artişti este de neiertat!
Mirona Hărăbor: Eu cred că· " sufle
tele" îşi creează singure şansele.
Ludmila Patlanjoglu: Nu sunt purtă
toarea unei viziuni apocal iptice, dar
fenomenul este foarte dureros. El e
favorizat şi de absenţa solidarităţii
între oamenii de valoare; în timp ce
lichelele şi cei netalentaţi pactizează
imediat, oamenii de valoare, intelec
tualii, nu.
Doru Mareş: Eu sunt de acord cu
doamna Patlanjoglu. Anumiţi spon
sori şi mecena, particulari sau insti
tuţional i, sil uiesc teatrul, fac să scadă
nivelul actu l u i teatral şi distorsio
nează comuniccu dintre artişti.

Sebastian-Vlad Popa: Cum?
Doru Mareş: Chiar vrei să vulgarizez?
Dacă directorul nu face repertoriul
cum a zis primarul, ăla îi taie banii!
(Rumoare.) Se sponsorizează anumite
forme artistice corespunzând orizon
tului lor de aşteptare. Pe de altă
pa rte, un mare regizor - n u dau
nume! - pe care-I iubesc, deşi el nu
mă mai i ubeşte foarte tare, de când a
dat de gustul banilor lucrează din ce
în ce mai prost. Dar cred că, aşa cum
există pastile împotriva ţânţarilor, ne
putem apăra şi de aceşti paraziţi. Şi,
dacă eu nu sunt în stare să mă apăr,
nu e nimeni de vină.
Magadalena Boiangiu: Mi se pare
falsă afirmaţia conform căreia proli
ferarea ucide. Proliferarea e singura
şansă. Doar aşa se va alege cine-i bun
şi cine-i rău.

Dacă ar fi numit
acum, Andrei Şerban
ar fi din nou demis
Corina Şuteu: Eu sunt într-o situaţie
privilegiată, pentru că văd lucrurile
de la oarecare distanţă. Din discuţie
reiese cât de mare e confuzia care
domneşte la toate nivel urile de
responsabil itate - instituţională,
umană, intelectuală -, într-o socie
tate pe cale să se reconstru iască.
Societăţi cum sunt cea bulgară, cea
croată, cea albaneză - studiate com
parativ - împărtăşesc acelaşi tip de
dileme. Sârbii sunt o excepţie, pentru
că ei reuşesc să-şi apere valorile iden
titare, devenite la un moment dat
dogmă, manifestare a fanatismului
etc. Aşa că aceste probleme nu există
"
" numai la noi , ci şi la bulgari, alba
nezi, ruşi. Noi amestecăm respon
sabilitatea instituţiei teatrale cu
aceea a ministerului, a artiştilor etc.
Ele ar trebui să fie coerente într-un
sistem. Nu artistul este întotdeauna
vinovat că nu vine publicul la teatru 
la "Casandra", de pildă. Asta e datoria
instituţiei. Pe de altă parte, oferta e
foarte săracă. Experienţa occidentală
e foarte diferită. Noi tot timpul am
avut reacţii de respingere faţă de
comisiile de experţi; Franţa, cea mai
leg iferată, cred, ţară din l u me în
materie culturală, foloseşte... experţii
în cadru l u n u i concept cultural
extrem de dirijist. Tn Olanda e cu totul
altfel. Important e că în fiecare din
aceste ţări organismele de decizie îşi
cunosc teritoriul de responsabilitate,
funcţia. Dacă acestea sunt încălcate,
individul poate cere socoteală. Cât
despre cultura teatrală, ar trebui să
trăim într-o sinergie artistică: ceea ce
se întâmplă în teatru ar trebui să con
vietu iască alături de ceea ce se
înt� mplă în artele plastice etc. Există
însă o criză instituţională atât de pu-

ternică încât aceste iniţiative rămân
definitiv separate între ele.
Doru Mareş: Tot termenul " căpuşe" e
cel mai bun!
Corina Şuteu: Studenţii care au făcut
cursul pe care-I conduc eu, cum sunt
Cosmin Manolescu, Carmen Croitoru,
Aura Corbeanu, lucrează, dar ... I m
presia mea este că în societatea
românească s-a prod us undeva o
stagnare şi că efortul de construcţie
nu e suficient de intens; oricum, e
mult mai slab decât cel de destruc
turare, groaznic de apăsător.
Voci: Căpuşele!
Magdalena Boiangiu: Acest termen
e total inadecvat. Disfu ncţiile nu sunt
provocate de un factor exterior care
suge sângele unui organism sănătos
şi apoi fuge. Disfu ncţiile sunt a le
organismului.
Voci: Trădarea este înăuntru! Sunt
limbrici, nu căpuşe!
Doru Mareş: Nu uitaţi cum a fost
demis Adrian Lupu! A i ntervenit
atunci şi Ministerul Culturii, şi forurile
locale au făcut tot ce au vrut ele.
Corina Şuteu: Ce mă şochează pe
mine în povestea demiterii lui Dan
Borcia este că s-au folosit aceleaşi
argumente - " incapacitate manage
rială "- ca în urmă cu şapte ani, la
demiterea lui Andrei Şerban, a lui
Sandu Dabija şi a mea... Astăzi, după
guvernarea Opoziţiei ...
Magdalena Boiangiu: Când a guver
nat, nu mai era Opoziţie. (Râsete.)
Corina Şuteu: . . . după o guvernare
mai luminată, încă nu există nişte cri
terii definind ce înseamnă capacitate
manageria lă. Aşadar, nu se poate
spune: " Astăzi nu I-ar mai putea
demite pe Andrei Şerban! " . S-ar pu
tea şi astăzi!
Magdalena Boiangiu: Cu condiţia să
fie numit. Astăzi nu I-ar mai numi
nimeni! (Râsete.)
Corina Şuteu: Revin la problema
responsabilităţii. Astăzi se petrece o
reinstrumentalizare politică a insti-

tuţiei culturale. Pentru ca ea să nu
mai fie posibilă, ar fi trebuit create
nişte garanţii, la timpul potrivit.
Acum guvern ul face zeci de mii de
legi, guvernele care vor veni se vor
strădui să le schimbe şi aşa se vor
pierde încă patru ani.
Doru Mareş: N u există nici un fel de
crevasă între perioadele 1990-1996 şi
1996-2000. Două exemple: Andrei
Şerban a fost demis de două ori, o
dată pe faţă, de puterea lliescu, şi a
doua oară de către cealaltă, când nu i
s-a permis să revină; Dan Borcia a fost
premiat ca manager de British Coun
cil, după ce acelaşi British Council îl
premiase pe Dorel Vişan. După care
amâ ndoi au fost demişi. (Râsete.)
Confuzie există şi la Londra, nu doar
în România. Aşa că British Council
este la fel de vi novat, în situaţii
diferite, ca si Ministerul Culturii. Iar
demiterea d e către Putere nu revoltă
colectivele.
Corina Şuteu: Asta dovedeşte c�
există un oportunism social de ase
menea dimensiuni încât creează o
realitate nouă.
Ada Lupu: Am fost la Piatra Neamţ la
ultimul spectacol cu Beatles ... La un
moment dat, banda sonoră a
început s-o ia razna. Am înnebunit.
De vină era un individ, un tehnician
care nu a vrut să vină la repetiţii,
înlocuit de mine din această cauză şi
care acum îmi arăta pe pielea spec
tatorilor cine e el. M-am dus la dom
nul Borcia, să-i cer să fie dat afară. A
spus că nu se poate, pentru că legea
nu permite. " Păi nu sunteţi director?"
Nu prea era, chiar şi înainte de a fi
demis.
Magdalena Boiangiu: Am declanşat
această discuţie din teama că post
modernismul va distruge şi anula
sensul activităţii şi al vieţii noastre.
Dar noi încă avem sens, din moment
ce Puterea încă ne persecută şi, atâta
timp cât ea ne va persecuta, noi nu
vom ceda. (Râsete.)
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Vlad Mugur: "Eu sunt mai radical"
Scriam, la plecarea dintre noi a lui Vlad Mugur, cu un regret
care se învecina cu vinovăţia, că în revista Scena" nu a apărut
"
niciodată o convorbire cu el; o vinovăţie care ne-a făcut să
răscolim hârtiile, fişele şi fişierele personale şi ale calculatoru
lui, doar-doar vom găsi consemnarea unor gânduri de-ale
meşterului". întâmplarea- în care şi el credea . . . - ne-a ajutat,
"
aşa încât dăm acum tiparului rezultatul căutărilor noastre: un
interviu solicitat lui Vlad Mugur în .preajma începerii
Festivalului Naţional de Teatru din noiembrie 1999, la care fu
sese invitat (în urma selecţionării de către criticul Cristina
Dumitrescu) şi spectacolul său Slugă la doi stăpâni, realizat la
Teatrul Naţional din Craiova. În cele din urmă, din motive
explicate mai jos chiar de către regizor, montarea nu a mai
venit la festival, fiind înlocuită, in extremis, cu un alt spectacol
al lui Vlad Mugur, tot de la Naţionalul craiovean; Sluga
avea
"
f
să ie văzută, urecuperator , de publicul bucureştean, la ediţia
2000 a FNT.Am socotit că, deşi oarecum datat şi, în plus, strict
legat de un anumit eveniment, interviul merită să fie publicat,
pentru că el conţine opinii ale unui mare artist- deloc indul
gent cu sine, dar deplin conştient de valoarea sa - despre
munca în teatru. Şi ni-l aduce aproape, încă o dată, pe omul
fermecător, inteligent, discret şi .. . discret ironic care a fost
Vlad Mugur.
. . .

Domnule Vlad Mugur, ce înseamnă
pentru spectacolul dumneavoastră
Slugă la doi stăpâni includerea în
secţiunea principală a Festivalului
Naţional de Teatru?

Foa rte simplu: selecţionarea în
seamnă o nouă apreciere, mai ales că
este vorba de un număr restrâns de
spectacole. E bine ca ele să fie văzute,
comentate. Este un festival impor
tant. Nu stiu dacă ilustrează tot ce se
întâmpl � în viaţa teatra lă româ
nească - mai sunt nişte spectacole
care nu ştiu dacă există în festival,
cele mai bune spectacole pe care le
am văzut, cred, în u ltima vreme,
spectacole de teatru-dans.
Spectacolele de teatru-dans figu
rează într-o secţiune care se chea
mă "Atelier".
DaDaDans şi Costumele, nu? Există

acolo nişte lucruri care pot fi discu
tate, rămase puţin în urmă . . . Dar,
chiar dacă aceste spectacole vor fi
contestate, trebuie să fie văzute. Eu
cunosc sti l u l din Occident şi pot
spune, comparativ, că sunt bine
făcute. E u n gen care trebuie să
pătrundă şi la noi. Personal, sunt
interesat să ştiu cum se poate mo
derniza teatrul . . . .

Aveţi nostalgia teatrului tradiţional?

Eu nu am fost nici tradiţional, nici
modern, dar tradiţia . . . Chiar şi actorii
ma ri pe care îi cunosc sau i-am
cunoscut - vorbesc de cei din ge
neraţiile mai vechi, pe care nu ştiu
dacă dumneavoastră îi cunoaşteţi -,
parcă erau actori mai mari . . . Era o
echipă de elită. Înaintea acestor ge
neraţii "de aur" a fost o generaţie de
platină, mai puţin conservată de
memorie. . . Reven ind la festiva l,
m-am bucurat să fiu constant pre
zent în ultimii patru ani. Din păcate,
spectacolul anunţat nu poate partici
pa, fiind suferind, bolnav. Cred că
este cel mai g reu spectacol pe care
l-am făcut în ţara asta.
De ce?

Eu cred foarte mult în întâmplare. Dar
ea trebuie întotdeauna stimulată.
Spre deosebire de alte capodopere
ale lui Goldoni, cum ar fi cea pe care
o pun acum în scenă la " Nottara " (Doi
gemeni veneţieni
n.n.), această
piesă a fost scrisă pentru un singur
actor. Recitind-o, mi-am dat seama
că, d upă marele Moretti (Mario
Moretti, interpretul rolului principal
în spectacolul Slugă la doi stăpâni al
lui Giorgio Strehler, văzut şi în
România - n.n), e foarte g reu să mai
faci un asemenea Arlecchino. Nu are
concu renţă, d\iar pe plan mondial.
Avea geniu - aşa s-a născut şi era de
neconcu rat. În Româ nia nu există
actor care să ajungă la virtuozitatea
la care au aj uns ita l ienii. Totuşi,
recitind piesa, mi-a venit o idee, aşa,
peste noapte, cum că Arlecchino este
un şomer. Eliberat de această "dato
rie " , a trebuit să mai caut şi o
"
" şomeră , ad ică o Colombina cu
care Arlecchino a l meu să poată
face pereche. Actorul (Va ler Della
keza - n.n.), având 58 de ani şi fiind
grăsuţ, a trebuit să-i găsesc o parten
eră de 65 de ani (losefina Stoia - n.n.).
Mergând pe această idee, specta
colul a căpătat un anumit tragism,
care implica o altă tratare a textului,
în care şi eroii şi-au pierdut natura
iniţială. Iubitele lor au devenit un fel
de marionete tragice, eroii a u intrat
într-un fel de ridicol mecanic - alt fel
de satiră - şi toată piesa şi-a schim
bat, să zicem aşa, originea-A devenit
-

·

un spectacol mai mult tragic decât
comic, în ambianta unei Venetii
străvezii, care se vede foarte bine i n
scenografia Liei Manţoc. Un specta
col foarte interesant, chiar prin
această reinterpretare a vech i u l u i
text. Era un spectacol important d e
văzut î n acest festival, dar, d i n
păcate, e l s-a denaturat. S-a jucat d e
vreo douăsprezece ori, d a r a m avut o
singură repetiţie generală. La Craiova
au existat probleme reale cu lumina.
După două luni de pauză, specta
colul a fost reprezentat la festivalul
de teatru de la Arad, contrar voinţei
mele. După experienţa nefericită cu
reprezentaţia de acolo, m-am opus
personal ca spectacolul să se joace la
Bucureşti, mai ales că Ilie Gheorghe
nu a putut să se întoarcă în ţară de la
Limoges, unde repetă cu Purcărete.
Şansele de a reface spectacolul erau
inexistente. Initial am vrut să mă
'
retrag din Festiva l u l Naţional d e
Teatru - aşa era corect, cred eu -, dar,
la insistenţele doamnei Alice
Georgescu, am acceptat, destul de
îndoit şi de data aceasta, să prezint
un spectacol făcut de curând, tot la
Teatrul Naţiona l din Craiova, Aşa
este (dacă vi se pare), o piesă jucată
în România cu mu lţi ani în urmă. O
piesă pe care o consider foarte
interesantă şi demnă de un teatru
atelier, de o sală studio - un univers
poliţist, în care construcţia pirandel
liană intervine ca un fel de instru
ment critic. Totuşi, nu cred că este un
spectacol care poate fi jucat în Sala
Mare a TNB. Dacă tot îmi luaţi un
interviu despre festival, vreau să sub
liniez că locul acestui spectacol nu e
acolo. Şi la Craiova se umplea abia
jumătate de sală, pentru că spaţiul se
cerea redus.
Nu s-ar putea găsi un alt spaţiu de
joc la Bucureşti?

Ba da. Ideal ar fi Teatrul Odeon, dar,
din motive legate de planificare, nu
se poate . . . Am încercat să găsim o
soluţie - şi am acceptat în fi nal
soluţia sportivă de a juca pe teren
străin. Vom vedea . . . Eu nu pot ridica
tonul spectacolului, nu pot "creşte"
vocea actorilor aşa încât să se audă
convenabil în Sala Mare de la Teatru l
Naţional. Tonul ar părea forţat şi nu

vreau să văd spectacolul stricat. Aici
aş dori să iau poziţie în legătură cu
festiva l u rile: din şase spectacole
incl use în această secţiune, patru
sunt la ele acasă. Cele aduse se
adaptează foarte g reu. Chiar cu
repetiţii, este foarte greu. Grija cea
mai importantă pentru un festival
este să acorde timpul necesar de
repetiţii. De aceea, cred că, dacă voi
mai fi selecţionat şi voi mai dori să
vin, n-o s-o mai fac decât cu asigu
rarea unui timp obl igatoriu de aco
modare, de repetiţie.
Ce ar trebui să reprezinte, în con
cepţia dumneavoastră, un festival
naţional de teatru?

Eu nu am decât un principiu: să fie
teatru bun! În rest, nu mă prea intere
sează ce genuri, ce modalităţi de
teatru sunt prezentate.

Ar fi bine să fie "oglinda " stagiunii
precedente?

Asta, neapărat. Este primul lucru!
Apoi, dacă ceva nu e bun, nu trebuie
adus; nu contează dacă este din
provincie sau din Bucureşti. De ce mai
vorbim despre un festival, atunci? Eu
sunt mai radical. Şi cu mine însumi
sunt la fel.

Ce propuneţi prin acest text de
Pirandello?

Propun un teatru mai puţin nervos,
mai puţin acut decât la Goldoni. E o
transformare vizibilă a genului prac
ticat.
De către Vlad Mugur?

De către mine şi de către alţii. Se
întâmplă să cunosc mai toate abor
dările pieselor lui Goldoni. Totuşi, nu
cred că se poate face o comparaţie.
La Pirandello nu am vrut să mă aşez
în spatele textului, nu mi-am limitat
libertăţile, dar ştiu cât �e greu este să
"
"transmiti textul său. In tot cazul, am
încercat să mă apropii de rafinamen
tul a utorului. Despre rest, mai tot
timpul se spun banal ităţi: teatru
viaţă, viaţă-teatru . . . Am încercat, ori
cum, să d uc până la capăt toate lu
cru ri le aflate "în perimetrul " autoru
lui. E un spectacol care merită văzut.
Simona Hodoş
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Un suflet de copil cu minte
oi, studenţii lui - îi spuneam
"
"meşterul Vlad , căci el ne-a
" sufletele şi minţile,
meşterit
"
cizelându-ni-le cu îndelungă răbdare
şi har d umnezeiesc. Ne-a pus meseria
de actor în braţe, ca pe o comoară de
preţ, dând sens şi rost vieţilor noas-

N

tre. Ne-a fost deopotrivă prieten
desăvârşit, frate la g reu, tată grijuliu
şi îndrumător neobosit. Mărturie sunt
anii de la Craiova, când, lăsându-si
baltă toate interesele, a plecat cu n o i
întru ucenicie.
Vlad a fost un regizor excepţional şi

un mare profesor de teatru. Deosebit
de cult, strălucitor de inteligent, fer
mecător, plin de umor, ne strecura
mereu, cu inconfundabila sa vervă
mucalită, câte o perlă din nesecata
lui bogăţie lăuntrică. Generos, sensi
bil, romantic, uneori naiv până la vul13
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nera bilitate sau tipic poet boem, lăsa
adesea să i se întrezărească sufletul
de copil cuminte, prea-bine educat şi
tocmai de aceea pus pe şotii - acel
suflet specific marilor artişti dăruiţi,
pe lângă talent, cu o divină fantezie.
Lucrul cu Vlad era o încânta re perma
nentă, ca o incursiune în l u mea de
basm a ficţiun ii, cu descoperiri atât
de surprinzătoare şi de interesante
încât dificultăţile inerente muncii nici
nu mai contau, erau ceea ce Brâncuşi
numeşte "starea de creaţie".
Doamne! Cât de mult mi-am dorit,
acum, la maturitate, să mai lucrez cu
el măcar o dată! De câte ori ne întâl
neam, îmi spunea că încă nu are un
rol potrivit pentru m i ne, pentru
Joppa Hanover - aşa mă poreclise în
Institut, explicându-mi că Joppa era
o iepşoară de curse, deloc spectacu-

•

Joasă, pe care nimeni nu dădea doi
bani, dar care reuşea de fiecare dată
să aj ungă la potou măcar " cu o
mustată" înaintea celorlalti cai.
" Nu-i n imic, meştere - îi r� spundeam
- eu aştept... "
�i iată-mă nevoită să completez:
"
"Aştept... să îmi vină rândul! . Până
atunci, meştere scump, te îmbrăţişez
cu nespusă tandreţe, recunoştinţă şi
smerenie şi îţi doresc să te linişteşti.
Odihneşte-te în Paradis! Ai tot drep
tul şi tot timpul... Acum, aşteaptă-mă
d u m neata pe mi ne! ... Iar când ne
vom aduna cu toţii, o să faci un spec
tacol magnific cu distribuţia de aur
pe care o ai acolo, o distribuţie în care
sunt sigură că vei găsi şi pentru mine
rolul potrivit.
Sanda Toma

Lu mina mea este spi ritul lui
-am întâlnit, prin voia destinu
lui, în anul 1963, la Bacău. Venise
acolo să monteze A douăspre
zecea noapte. Nu mă cunoştea, dar,
văzându-mă j ucând Don Carlos şi
Trigorin, mi-a încredinţat rolul bu
tonului Feste, care avea să însemne
pentru mine o cotitură definitivă în
carieră. Spectacolul a avut un succes
"
" provincial care a răsunat până la
Bucureşti. Aceasta mi-a dat şansa de a
mă transfera imediat în Capitală, la
Teatrul CFR Giuleşti. Întâmplător, îl
întâlnesc pe Vlad, îi vorbesc despre
această perspectivă şi, ca unul dintre
puţinii regizori români înzestraţi cu

L

harul formării şi instruirii actorilor spre
performanţă, îmi spune: "Tu nu eşti
actor de Giuleşti, vii cu mine la Cluj,
mai avem multe de făcut împreună.
La Bucureşti ne vom întoarce amân
doi, dar la Teatrul Naţional ". Iar cum,
de mult, el devenise pentru mine un
vrăjitor, un magician al teatrului, în
care credeam ca în Dumnezeu, am
abandonat intenţia pripită de a mă
muta la Bucureşti şi l-am urmat la Cluj,
unde am lucrat împreună timp de
şapte ani, din 1964 până în 1 97 1 .
Aceea a fost perioada d e vârf a
maestrului, nu numai ca regizor, ci şi
ca director de teatru.

Sunt cunoscute succesele noastre de
atunci cu Constructorul Solness, lfi

genia în Aulis, Caligula, Un vis în
noaptea miezului de vară, Pisica în
noaptea Anului Nou. Cu ultimul, am

luat amândoi premii la Festivalul Na
ţional de Teatru, iar cu Caligula şi cu
Visul.
am fost în câteva .turnee
importante.
Eram la mijlocul pregătirii specta
colului cu Hamlet când Vlad a plecat
de la Cluj, îngrozit fiind, pesemne, de
perspectivele sumbre ale culturii ro
mâneşti, după Tezel.e de la Mangalia.
A preferat cenzurii aberante de aici,
hazardul Occidentului. N u-l ştiam
atât de curajos. M-a surprins şi m-a
şocat puternic plecarea lui.
Vlad Mugur rămâne în amintirea mea
ca un părinte, dar şi ca un mit. De la
el am învăţat să descopăr misterele
profesiunii, cum se dezvoltă inteli
genţa artistică, am învăţat cititul
pri ntre rând uri şi d incolo de ele.
·
Talentul, gustu l şi gândirea l u i se
înscriu, astăzi, într-o estetică teatrală
aparte, într-o şcoală inconfundabilă.
N u te voi uita, Vlad, niciodată!
Tu pentru noi n-ai murit, ai plecat,
numai, pe alte meleaguri. Toată viaţa
ai fost un pelerin. Spiritul tău este în
noi ca o icoană, o mărturie vie şi
obsedantă, un reper, o călăuză.
Sunt sigur că, acolo unde te-ai dus
acum, în ceruri, poate pe vreo altă
planetă, îţi vei deschide un teatru şi
vei coborî iar printre noi, ca un duh,
ca un extraterestru.
•.

George Motoi
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Ca Zanetto, maestre
e regulă, pleca toamna târziu,
sau la căderea primei zăpezi,
şi se-ntorcea primăvara, cu
prima adiere caldă, când crengile
erau pline de muguri. Mă despăr
ţeam greu de el, cu plimbări lungi şi
discuţii aprinse despre viaţă, despre
moarte, despre teatru, despre actorii
care-i erau dragi dar care nu mai erau
în viaţă şi despre prietenii mai noi,
legate la Bucureşti sau la Craiova. Tmi
plăcea enorm să-I aud povestind.
O dată cu Anul Nou începeam să nu
măr nopţile care mai erau de dormit
până când se-ntorcea.
Amintirile cad avalanşă peste mi ne.
Stau stingher în faţa cuvintelor, care
par banale, neîncăpătoare pentru a a;
le cu prinde. Mi-e g reu să aleg una... �
Era premiera spectacolului Doi ge- �
meni veneţieni. Stăteam în cu lise, �
aşteptam să intru în scenă şi eram alb
din cauza emoţiilor. Tn spatele meu .§
pendula el, atent la spectacol, oprin
du-se, din când în când, la o replică
nu prea reuşită, când, dintr-o dată,
mă întreabă: " Intri acum?" " Da, ma
estre", i-am răspuns. "Ca Tonino sau
ca Zanetto?" "Ca Zanetto, maestre."
A fost puţi n surprins de răspuns, dar,
înainte să-şi continue drumul, mi-a
mai şoptit, cu un zâmbet straniu:
"
" Bine, să ai grijă! .
Tn acea clipă m-a cuprins o lin işte
profundă. Era o l i n i şte în care
simţeam cum îmi bate inima în gât,
dar tot linişte era.
O linişte care se destrăma la sfârşitul
fiecărui spectacol, dar pe care am

D

regăsit-o ori de câte ori era prezent.
Ştiam că nu se poate întâmpla nimic
rău. Atunci când era lângă mi ne,
aveam senzaţia că mă pricep, cât de
cât, la teatru.
L-am văzut plângând, l-am văzut
râzând în hohote, l-am văzut si slab, si
extrem de puternic, l-a m văz u t
supărat, zvârcolindu-se, şi l-am văzut
lin ca apa unui lac, cu o înţelepciune
tibetană, l-am văzut înţelegător şi
nemilos, l-am văzut obosit, îmbă
trânit şi l-am văzut extrem de tânăr în
felul cum gândea despre lume, dar nu
l-am văzut niciodată trădându-se ca
artist. Cu timpul, strivit de roluri, de

mai ştiu eu ce, mi-am pierdut, treptat,
acea linişte. Paradoxal, o regăsesc
abia acum, când şi-a schimbat obi
ceiul de a pleca toamna târziu, sau la
căderea primei zăpezi. Tncerc să mă
obişnuiesc cu gândul că nu mai e.
Dumnezeu ni 1-a dat, Dumnezeu ni 1-a
l uat. Aş vrea să-I ştiu pendulând, în
spatele meu, când nu mai ştiu să intru
pe scenă şi, cu un zâmbet straniu, să
mă întrebe: "Zsolt, intri acum? Ca
Tonino sau ca Zanetto? Ai grijă!"
Iertaţi-mi, maestre, egoismul, fie-vă
ţărâna uşoară, odihniţi-vă în pace!
Bogdan Zsolt

�

De m-ati iu bit vreodată
1

vară. Teatrele sunt pustii. Ceva
nedesluşit mă cheamă spre
frumoasa sală barocă a Naţio
nalului clujean. Mă u it la scena goală
şi-1 simt pe Meşter alături: "Ce sală
frumoasă! Să nu cumva să-i laşi să
vopsească pereţii scenei! U nde mai
găseşti o uşă de fier imensă, ca a
noastră, în fundul scenei? Cum vom
juca Hamlet în deplasare fără ea?
Trebuie să îl rog pe Sturmer să ne
facă una . . . "
Nu-mi vine să cred că n-am să-i mai
aud paşii uşor târşâiţi pe coridorul
di nspre scenă şi că n-o să-mi mai
spună, dimineaţa, înainte de începe
rea repetiţiilor, cu vocea lui caldă şi
puţin obosită: " Hai să intrăm în cabi
na doamnelor, să-mi trag sufletul,
n-am dormit toată noaptea. Cred că
trebuie să schimbăm scena Fante
mei. Tncepem de aici " .

E

Nu-mi vine să cred că nu ne vom mai
plimba pe sub teii şi castanii înfloriţi
din parcul oraşului, să-mi arate casa
pe care voia să şi-o cumpere şi s-o
aranjeze e l ega nt, loc de întâ l n i re
pentru actorii lui iubiţi şi loc de răgaz
între repetiţii la cele două teatre din
Cluj, pentru care mai avea atâtea şi
atâtea proiecte . . . N u-mi vine să cred
că n-o să mai stăm de vorbă, la o
pizza, şi n-am să-i mai văd degetele
fine desenând pe faţa de masă con
tururile mult-iubitei lui coaste malfi
tane . . . N u-mi vine să cred că n-am
să-i mai citesc în ochi bucuria, însu
fletirea la reusita rezolvare a unei
sce ne sau în corda rea cu care u r
mărea evoluţia interpreţilor, ce-i tre
zeau spontan entuziasmul sau mâh
nirea. Neliniştea, frământările pentru
fiecare amănunt artistic sau tehnic a
cărui nerezolvare i-ar fi primejduit

spectacolul. N u-mi vine să cred că la
premiera spectacolului Hamlet, din
toamnă, locul său din loja-avanscenă,
în semium bră, ascuns privirilor isco
ditoare, va fi gol şi că n-am să-i mai
aud, la începerea spectacolului, răsu
flarea întretăiată de emotie, si n-am
să-i mai văd, la final, în ti m pu i aplau
zelor, privirea pătrunzătoare, mulţu
mită cu care-şi panorama interpreţii,
vrând parcă să-i ia cu el, în ochii
minţii.
Şi atunci îmi răsună ca un ciocan în
urechi întrebarea repetată de fiecare
actor la năprasnica veste a trecerii în
nefiinţă a Meşterului Vlad Mugur, la
exact o l u nă de la ava n prem iera
spectacolului Hamlet, din 22 iunie, zi
în care aniversase 74 de ani: " Si
' acum,
noi ce ne facem?" .
Iar răspunsul îmi vine tot din partea
Meşteru lui, dintr-o repetiţie, nu cu
15
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1a
mult înainte de terminarea specta
colului. Lucra ultima scenă, ultimele
replici ale lui Hamlet. Îi spunea
tânărului actor Sorin Leoveanu, inter
pretul l u i Hamlet: " Eşti m u lt mai
emotionant, când mori, dacă esti
' viu
şi te � iţi la ei, de la unul la altul, decât
dacă te laşi în moarte". După care s-a
întors spre sală şi mi-a spus: " Ştii care
e replica-cheie sau, dacă vrei, replica
sinteză a concepţiei mele despre
spectacol? Această ultimă replică a
lui Hamlet:
« ... de m-ai iubit vreodată,
Li pseşte-te de fericire o clipă
şi-n lumea aceasta crudă
Mai respiră o vreme
Să spui povestea mea ...
Doar fapte, fapte...
Restul e tăcere...»"
Demn, senin, de o bogăţie imensă în
talentul pe care îl dăruia cu elan
tineresc, înnobilându-i pe toţi cei cu
care a l ucrat acest regizor de actori,
cum singur îşi zicea, Vlad Mugur a dat
stră lucire teatrelor prin care a trecut,
nu numai prin spectacolele pe care
le-a creat, ci, mai ales, prin actorii pe
care i-a descoperit şi i-a modelat,
lăsând în urmă o trupă cu stil.
Încerc să-mi suprapun în gând ima
ginea Meşterului, aşa cum mi s-a

•

scenei
imprimat în memorie demult, în ado
lescenţă, cu cea de acum, de la
repetiţiile la Hamlet - şi, curios, ele nu
se potrivesc. De obicei, persoanele
care te-au impresionat în copilărie îţi
par, după trecerea anilor, mai puţin
dominatoare. Ca să-I parafrazez pe G.
Călinescu, copil fiind, am presimţit
omul mare ca' păsările, furtuna. Atunci
m-au impresionat spectacolele l u i

Constructorul Solness, Evantaiul
doamnei Windermere, Caligula,
lfigenia în Aulis, Un vis în noaptea
miezului de vară, de la Teatru l

Naţional din Cluj, teatru p e care "am
deschis ochii ", dar de el îmi era teamă.
O teamă pornită din subconştientul
ce-mi interzicea orice comunicare cu o
personalitate la a cărei înţelegere nu
mă puteam ridica. Şi acum, după atâţia
ani, mi se părea· mult mai mare, la pro
priu, mai impozant, de o nobleţe �i un
farmec izvorîte din simplitate. lnfă
ţişarea lui, fără să fie vorba despre fru
museţe, avea ceva plăcut. Degaja ele
ganţă, eleganţa bunei educaţii, care
nu are nimic din artificiul mondenităţii.
Era de ajuns să-I priveşti pentru a-ţi da
seama lângă ce fel de oameni şi în ce
mediu s-a format si a trăit. Oboseala
bolii şi a vârstei îi a ccentua delicateţea
mişcărilor şi îi dădea un anumit rafina
ment. Vocea, accentele, frazarea erau

caracteristice clasei din care făcea
parte: clasa marilor artişti. Era imposi
bil să-I asociezi cu cea mai palidă idee
de vulgaritate. Ascultându-1, mă gân
deam la Shakespeare: "Anii nu-l pot
ofili, nici obişnuinţa nu-i poate toci
nesfârşita varietate".
Imag inea dăinuie, dar cercul s-a
închis, cu Hamlet, la Cluj. O piesă-tes
tament, o piesă-meditaţie despre răul
din lu me, la graniţa dintre normalitate
şi anormalitate, o piesă despre artă,
singura în stare să ne salveze şi să ne
apere de trivialitate. Hamlet, cu actori
tineri în rolurile principale: Sorin
Leoveanu, Elena lvanca, Bogdan Zsolt,
Vlad Zamfirescu, Luiza Cocora, alături
de mai experimentaţii Melania Ursu,
Miriam Cuibus, Anton Tauf. Pentru că,
spunea deseori Meşteru l: " Eu nu fac
diferenţe între actorii tineri şi actorii în
vârstă. Nu socotesc că trebuie să
lucrez doar cu actori tineri. Mie îmi
plac actorii talentaţi şi actorii mari" .
Şi actorii vor spune mai departe
povestea Meşterului, după ce vor fi
coborît în adâncul firii lor şi vor fi rede
venit adevărati ca atunci când erau
copii, ca florile:
" .. .Doar fapte, fapte ...
Restul e tăcere" .
Roxana Croitoru

Îti mu ltu mesc că m-ai învătat
1

1

1

u ştiu ... nu ştiu c u m să-ncep,
N u ştiu ce să spun, poate
n-ar trebui să spun n i m ic.
Poate o să fie bine. Este prima oară
când încerc să fac asta şi, cu sigu
ranţă, şi ultima. Mă tot gândesc de
zile întregi şi nu-mi pot o rdona
gâ ndurile ... Tot ce vreau şi încerc e
să fi u sincer cu mine. Sunt mu lţi
tineri care ar trebui să a i bă o sansă
în l u mea asta urâtă. Mă uit la pozele
din Hamlet şi am senzaţia că nu s-a
termi nat, că, în octombrie, Meşterul
o să mai spună ceva, o să mai
schimbe, o să râdă, mi-ami ntesc(de
parcă aş putea u ita . . . ) de zilele şi
nopţile când mă lăsa să sta u pe
l â ngă el, de toate vorbele şi
poveştile, nervii şi u m i l i nţele, de
peşte l e gătit de e l în aj u n u l
Paşte l u i, d e nopţi le c u bere şi d e
toate acele " vieti " p e ca re le-a m
trăit. Îmi vin în m inte mereu. S u nt
(am fost) u n norocos; apropo, toţi
îmi spun asta. Teatrul' ori îl faci per
fect, ori nu-l mai faci, că teatrul
mare este rar, că teatru l fi n este rar,
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că în viaţă, dacă nu te aperi sing ur,
nu te apără ni meni, că teatrul nu se
face dacă n u i u beşti ca u n nebun,
că teatrul şi viaţa sunt pline de
mediocrităţi şi mai. trăim şi printre
genii, că actori şi oameni există, că
nu poţi trăi fără prieteni, dar sunt
momente când e mai bine să fi i sin
gur . . . e m u lt mai bine, Meştere. Ce
păcat că Echipa n u există mereu,
sau peste tot! Ce groaznic că n u ne
respectăm unii pe alţii şi că" sinceri
tatea doar se scrie! Mai erau atâtea
de făcut, dar poate că e mai bine
aşa. Încerc să mă o p resc şi să
păstrez restul numai pentru mi ne.
lţi m u lţu mesc că m-ai învăţat, că
prin tine am cu noscut şi i u b it
oameni fru mosi, că a i avut în
credere în min e, că i-ai i u bit şi i-ai
respectat pe tineri, că m-ai lăsat să
te cu nosc, m u lţu mesc că m-ai lăsat
să fi u... Te sărut şi te îm brăţişez,
Meştere, şi ne vedem la spectacol.
La fiecare spectacol.
Sorin Leoveanu

Întâ lniri cu Vlad Mugur
Iad Mugur - Meşterul, cum i se
spunea - venise la Cluj ca
director al Naţionalului şi înce
puse să închege aici o "trupă de aur".
Teatrul National a cu noscut atunci
unul dintre vârfurile lui de străl ucire
şi. mărire. Nu ştiu cum, dar ne-am
simpatizat din prima clipă. Eram prie
tenul actorilor, al teatrului, mereu
prezent la repetiţii. În 1 970, l-am
rugat să-mi citească o piesă, Regele
cel Mic şi Regele cel Mare, un pam
flet politic în registru comic-grotesc,
despre înlătu rarea brutală a l u i
Dubcek şi sugrumarea Primăverii d e
l a Praga. Au trecut şase săptămâni ş i
Meşterul, încurcat, stânjenit, m ă tot
amâna, îmi mai cerea un răgaz. Am
dedus că piesa e proastă şi că el se
1enează să-mi confirme s u poziţia.
Intr-o zi, mă întâlnesc cu prietenul
meu de-o viaţă, taragotistul Dumitru
Fărcaş, care îmi spune râzând în
hohote: "Viorele, ţi-am citit piesa. E
mare, domnu le, am râs până m-a luat
cu rece pe şira spinării. .." " Ce piesă?"
"Aia cu regele mare şi mic ... A uitat-o
Vlad Mugur la cabana Făget. Au citit-o
şi chelnerii şi m-au rugat să i-o dau lui
Vlad sau ţie; le era frică s-o mai
păstreze acolo." Când i-am dat textul,
Vlad a zâmbit vinovat şi mi-a spus:
"Te rog să mă ierţi, am căutat-o peste
tot, nu mai ştiam ce-am făcut cu ea ...
O citesc în două zile. De fapt, prima
parte am citit-o pe nerăsuflate şi
voiam să le citesc unor amici nişte
scene din ea, să ne amuzăm ... " Exact
după două zile, m-a chemat seara la
teatru, în biroul lui. Mi-a analizat tex
tul cu minuţie: "Aici trenează, scena
asta nu are rost; scrii altă scenă, aici,
să argumentezi ideea pe care doar o
enunţi şi nu o demonstrezi, la final
renunţi, ai alt final, în partea a doua, ţi
l-am subliniat, cu el închei. Regele
mare să fie la început altruist, să pară
chiar deştept şi pe urmă îl divulgi, dai
cu el de pământ, d upă ce spectatorul
e tentat să-i ţină partea " . Am refăcut
piesa şi a recitit-o, promiţându-mi un
loc în repertoriul stagiunii 1 97 1 - 1 972.
În mai s-a desfăşurat celebra plenară
de la Mangal ia; Meşterul mi-a spus:
" Piesa asta nu se va juca în România
nici peste 20 de ani. La Paris sau în
altă parte, în Vest, da. Acolo putem fi
mari amândoi. Aici se lasă noaptea ..."
În acea toamnă, Meşterul a plecat.
Alesese exilul.
În serile când stăteam împreună la el
în birou, în teatru, intram de două
trei ori în sala de spectacol. " E scena
cutare, hai să vedem puţin cum
arată! ". Rămânea ascuns d upă drape
ria roşie. Închidea och i i şi stătea
nemişcat câteva minute; apoi se uita,

V

trăgând uş? r perdeaua, la chipurile mai l i n i ştit... Se a propie fi nalul. .. "
oamenilor. I n sfârsit, reveneam în hol " Lasă, meştere, încă nu cade cortina.
şi mergea, în spatele sălii, între cele Mai sunt spectacole, ne vom mai
două staluri; de acolo privea scena, bucura ..." " S u nt m u lte în urmă şi
jocul actorilor. Îl întrebam: "Ce e asta, nimeni nu ştie ce va fi mâine ... Şi
meştere?! " Îmi răspundea răbdător: viaţa unui om e un spectacol - ratat
" Dragul meu, să scrii teatru văd că-ţi
place. Şi eşti în stare să stai ore întregi
aici, ca să înţelegi totul. De ce zic să �
scrii? Ai două calităţi: replica dumi- �
tale e scurtă, percutantă, umorul pro- :ii
fund; replica intră în gura actorilor şi ·g
asta e extrem de important; apoi, ai o 0
căldură interioară deosebită. S u nt
lucruri pe care nu le înveţi, cu ele te
naşti. De ce mă uit în sală pe furiş?
Poate că matale ţi se pare comic sau
stupid gestul meu. Explicaţia? Ascult
si îmi dau seama, fără să văd nimic,
dacă actorii spun replicile aşa, ca să
termine, sau trăiesc rolul, dacă vor
bele lor vin dinăuntru, si mtite,
cu
'
emoţie şi căldură, sau sunt reci, ca
nişte lemne aruncate lângă gura so
bei. Mă uit la spectatori şi-i privesc din
faţă: dacă sunt atenţi, ochi şi urechi, la
scenă, e bine, e ideal; dacă dorm,
dacă se mişcă, tuşesc sau se uită pe
pereţi, în scenă nu se joacă teatru!
Când mă d uc în spatele sălii, privesc
scena şi îmi dau seama dacă mişcarea
se face în concordanţă cu textul şi
trăi rea sau e doar o plimbare de colo
colo ..." Zile şi seri în şir am stat la
repetiţiile Meşterului şi am învăţat
teatru, lucru pentru care i-am fost şi-i
sunt recunoscător. Dar serile acelea
de vis, de boemă şi farmec, petre
cute, de obicei, la Continental, alături
de Meşter şi de prietenii lui: Motoi,
Valenti no Dain, Zighi M u nte, lo
nescu-Gion (care repeta în piesa lui
D.R. Popescu Pisica î n noaptea
Anului Nou)? ... Mai veneau acolo
Ioan Taub, Val Mugur, tatăl lui Vlad, şi
alţii, pe care-i rog să mă ierte că nu-i
amintesc... Se discuta despre fine
ţurile artei culinare, despre teatru şi
film, despre viaţă... Niciodată nimic
despre politică. Biftecuri tartar şi vi
nuri bune împodobeau masa...
În toamna lui 1 999, mergeam la Bu sau epocal -, care se încheie cu o
cureşti; în compartimentul alăturat, cortină. A mea e pe undeva pe-a
călătorea Vlad M u g u r. Ne-am îm proape ... " Ca să-I înveselesc, i-am
brăţişat şi am rămas la vorbă vreo spus nişte bancuri cu ardeleni. A
două ceasuri. "Vezi, a zis Meşterul. zâmbit şi a rămas adâncit în gânduri.
şueta asta e reconfortantă şi ne face Când ne-am despărţit, mi-a spus: " Mă
mai buni şi mai drepţi. E atâta răutate obsedează o frază a lui Heidegger,
mai bine nu-mi cădea sub ochi. Zice
şi mizerie în jurul nostru ... " l-am
amintit, între altele, cum am învăţat filozoful: «Seara acestui anoti mp al
teatru de la el, cum îşi urmărea spec l u m i i se îndreaptă către noapte».
tacolele. " N u mai am puterea de Pentru mi ne, seara e pe sfâ rşite,
atunci, acum o fac sporadic ... Ştii, dragă Viorel ... Vine noaptea! "
A mai apucat, în seara vieţii lui, să ne
omul e ca un râu. care aj unge la
câmpie şi la vărsarea lui în alt fluviu; lase un Hamlet. Un testament...
acolo e mai liniştit, mai sobru, mai
Viorel Cacoveanu
tăcut... Am devenit şi eu mai tăcut,
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Rodica Neg rea:

,,Eram
o actrită
�

Pentru cei mai mulţi dintre noi,
numele dumneavoastră e strâns
legat de acela al profesoarei Olga
Tudorache, la clasa căreia aţi şi
absolvit.

Dar, pe lângă Olga Tudorache, marea
profesoară şi marele artist care mi-a
rămas model pe viaţă, existenţa mea

dificilă''

antrenamentul interior, despre ra
portarea la această meserie. Cred că
a fost un început care, dintr-o dată,
mi-a deschis o uşă; un tunel, de fapt,
prin care am mers foarte mult timp în
viaţa mea din teatru. Ea m-a învăţat,
într-un fel, să caut tot timpul, să
descopăr nişte substraturi care s-au
aşezat din copilărie şi până la vârsta
la care am vrut să devin actriţă.
Chiar, când aţi ştiut că vreţi să
deveniţi actriţă?

Undeva, în su bconştient, exista o
atracţie difuză spre ceva ce nu ştiam
să definesc, o dorintă
' de a vedea tea
tru, de a fi pe scenă, de a fi tot timpul
aproape de ceea ce înseamnă mai
m u lte identităţi. Asta am simţit-o,
cred, la vârsta adolescenţei. Probabil
că atunci a început să se concretizeze
nevoia de a fi şi altceva. Copil fiind,
citeam basme şi simţeam că aş vrea
să fiu toate personajele. Dar viaţa nu
poate să-ţi dea decât o singură iden
titate, pe când pe scenă simţeam că
pot trăi mai multe vieţi.
Spuneaţi că, împreună cu Geta An
gheluţă, aţi săpat şi aţi găsit stările
care preexistau în dumneavoastră.

Da, m-a învăţat să caut în mine ceea
ce era al meu.

pe scenă a fost marcată de mulţi alţii
care m-au format, de la care am
învăţat.
Cu cine începem?

Foarte importantă a fost experienţa
trăită când am întâlnit-o pe Geta
Anghel uţă, un nume care pentru
actori există. Ea a fost actriţă la Timi
şoara, la Bulandra, şi, pentru o vreme,
profesoară la Institut, asistenta San
dei Ma nu. Întâlnirea cu ea a fost deo
sebită pentru că am cunoscut un om
şi mi-a deschis un orizont de simţă
minte pe care, până la ea, n-aş fi bă
nuit că ar exista şi că mi-ar folosi vre
odată în meserie. Ea mi-a vorbit la un
moment dat foarte mult despre Krish
namurti, despre ceea ce înseamnă

�
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Dar aţi jucat şi personaje pe care nu
le găseaţi acolo, în străfunduri?

Nu ştiu, poate că sunt trufaşă dacă
spun că nu. Cam toate existau unde
va . . . Erau scântei, frânturi care ie
şeau din m i ne. Proba bil de asta
mi-am şi ales această meserie. Existau
două posibilităţi: să fiu scriitor şi să
descriu acele mii de identităţi pe care
le-aş fi dorit a le mele - dar se pare că
nu am avut acest har - sau să aleg
actoria, ceea ce părea că-mi rezolvă
problema, îmi dădea posibilitatea să
trăiesc mai multe existenţe . . . După
doamna Angheluţă, a fost doamna
Olga Tudorache, profesoara mea din
Institut. Alături de ea au fost asistenţii
Florin Zamfirescu, Mircea Diaconu,
Dan Nuţu, Carmen Galin şi Adriana
Popovici, aceştia fiind profesorii de
actorie. Am avut şi alţi profesori: de

voce, de miscare. Fiecare a con
tribuit, într-u n fel, la formarea mea.
Când aţi fost distribuită în Efectul
razelor gamma . . . eraţi studentă în
anul l. Cum s-a produs întâlnirea cu
Cătălina Buzoianu?

Chiar în anul când doamna Olga Tu
dorache intra profesoară la Institut
(noi am fost prima ei clasă), aici, la
Teatrul Mic, a fost n u mit director
domnul Dinu Săraru. Doamna Olga
Tudorache îşi dorea foarte m u lt să
joace acest spectacol şi i-a propus
domnului Săraru textul. Extraordi
nară pentru noi, dar, bănuiesc, un risc
pentru Teatrul Mic, a fost acceptarea
propunerii doamnei Olga Tudorache
de a fi luate în distribuţie studentele
ei: Adriana Şchiopu, Angela Ioan şi cu
mine. Pentru asta, directorul teatru lui
a venit la un examen al nostru de an
şi ne-a văzut. Tot Olgăi Tudorache îi
aparţine şi inspiraţia de a o alege pe
Cătă l i na Buzoianu ca reg izoare.
. Laude merită şi Dinu Săraru, care a
acceptat: era un risc, câtă vreme în
teatru existau atâtea actriţe minu
nate care puteau juca acele roluri. Se
pare că riscul a meritat.
Nu era, totuşi, prea devreme, nu vă
era teamă?

Întâlnirea cu Cătălina Buzoianu ve
nea foarte devreme, într-adevăr.
Cred că a fost marea mea şansă şi,
până la urmă, ei îi datorez totul; avea
un fel special, un dar de a forma
actori. Asta se vede şi azi. Îi aparţine
această ştiinţă de a face să strălu
cească actorul. Dintre regizorii tineri,
la Ducu Darie am mai văzut-o.
lvona, principesa Burg undiei a fost
un eveniment atunci. Cum vedeţi,
azi, rolul pe care l-aţi făcut?

lvona a fost pentru mine un premiu
din partea doamnei Buzoianu, pentru
felul în care am lucrat la Efectul. . .
Pentru mine a fost extrem, cumplit de
greu. Eram foarte tânără. O adoles
centă care iubea ceea ce ar fi vrut să
facă, ceea ce-şi propunea să facă, dar
care ştia foarte puţin despre cum se
face teatrul. În afara unor date native,
.

nu cred că aveam multe instrumente
la îndemână, iar doamna Buzoianu a
lucrat cu noi toate ca şi cum am fi fost
nişte actriţe cu experienţă. Lucru
foarte bun, dar chinuitor pentru vârsta
aceea. Chiar dacă a fost foarte greu,
important e că ea ne-a tratat ca pe
nişte actriţe, nu ca pe nişte viitoare
actriţe sau ca pe nişte studente care
abia terminaseră anul 1 si mare lucru
nu. ştiau despre meserie: Îmi spunea
la un moment dat: " La stadiul la care
eşti şi cum eşti, sigur îţi iese, sigur va
veni public, va spune «ce drăguţă e
fata asta», dar pe mine nu asta mă
interesează. În rolul ăsta trebuie să fii
Sfânta Ioana, Maica Tereza şi Julieta,
toate la un loc". Asta, pentru mine, era
de neînţeles. Ea voia să spună că, dacă
nu ating dimensiunea umană a perso
najului, semnificaţia pe care o poartă,
eroina ră mâne la nivelul a ceva
drăguţ, ceea ce nu e suficient.
Se pare că aţi atins acea dimensiune.

În timp. Uşor-uşor, începeam să în
ţeleg. Acea perioadă de câteva luni
cât am lucrat a fost ca si cum as fi
făcut de mai multe ori I nstitutul. Tot
datorită ei am înţeles ce înseamnă să
ai revelaţia unui personaj într-o sin
gură replică. Era, în Efectul razelor . . ,
replica pe care o spune sora lui Tillie.
La întrebarea mamei: " U nde sunt
lumânările? ", ea răspunde: " Le-a luat
de mult Tillie şi le-a topit pentru
experienţe la şcoală " . Atu nci am
înţeles foarte multe dintre indicaţiile
pe care mi le dădea Cătălina Bu
zoianu şi care, până atunci, mi se
păreau absurde. Probabil că asta a
fost şansa mea de a învăţa meseria
de actriţă. Să dai totdeauna perso
najului dimensiune, mesaj.
.

- -----

Ce s-a întâmplat după 1 990? Aţi lip
sit o vreme de pe scenă.

E firesc. Perioada de după 1 990 a fost
aşa de tulbure . . . Toată lumea voia
altceva. Orice altceva, dar altceva.
Toţi cei care veneau d i rectori la
Teatrul Mic voiau să şteargă ceea ce
fusese până la ei, chiar cu buretele.
Din fericire, era viaţă şi nu se putea
şterge de tot. Veneau după o pe
rioadă în care eu trăisem pe scena
asta atâtea momente minunate, atât
de pline, încât îmi ajungeau, simţeam
că puteam face o pauză. Dar pauzele
nu au fost goale. Am mai avut nişte
satisfactii,
' chiar dacă, din cauza tim
purilor, fără ecou.
Anume?

Am avut marea satisfactie
. de a lucra

Scaunele cu Dragoş Ga lgoţiu, avân

d u-1 ca partener pe soţul meu, Dinu
Ma nolache. Datorită lui Galgoţiu
l-am redescoperit pe Eugen Ionescu
şi m-am simţit câştigată. Dar specta
colul s-a jucat de foarte puţine ori. Pe

de o parte, pentru că era pus la
fi n a l u l di rectorat u l u i lui Alexa
Visarion şi spre începutul de. direc
torat al lui Dan Micu. Apoi, pentru că
era o perioadă când lumea nu prea
venea la teatru . . . Sigur, puteai
spune că, dacă era ceva genial,
lu mea venea. N u cred. Până în 1990,
teatrul era singu ru l loc în care omul
se mai hrănea sufleteşte. După 1 990,
publicul fidel, u n u l foarte special,
care venea din dragoste de teatru, a
părut a-şi pierde busola, reperele
păreau modificate. Ava l a nşa de
schimbări efective pe scenă, schim
barea modului de alegere a textelor
au făcut ca acel public să nu mai
găsească ceea ce ştia şi aştepta de la
teatru. Îmi aduc aminte cu tristeţe că
la premiera cu Mlaştina, în regia
Andreei Vulpe (tot aşa, jucat doar de
câteva ori), la in iţiativa l u i Alexa
Visarion, care era director atunci, am
avut un dia log cu spectatorii la
sfârşitul spectacolului. M-a întristat
că unul dintre spectatori a spus că el
e obişnuit cu altfel de spectacole la
teatru, cele văzute până în 1990, şi

că, în general, si mte că tot ce a văzut
după aceea îl goneşte din sala de
spectacol. ?i că, dacă vor mai fi astfel
de spectacole, el nu va mai călca
zece ani în teatru . . . Cred că a mai
contat si
' televizorul. Unii erau debu
solaţi, iar ceila lţi, care se formau
atunci, permeabili la schimbare, erau
încă prea puţini. Acum l ucruri le
încep să-şi revină.
N u j udec şi nu învi novăţesc pe
nimeni. Sunt momente în viaţă când
nu trebuie să disperi, ci să te pregă
teşti pentru ziua următoare. Totuşi,
tot în acea perioadă am jucat în Peer
Gynt, în regia lui ?tefan lordănescu,
un spectacol care nu s-a rulat foarte
mult, dar care mie mi-a prilejuit o
experienţă: la numai treizeci Şi trei de
ani jucam mama lui Peer Gynt. Chiar
dacă prezenţa mea pe scenă nu a mai
avut frecvenţa de până în 1 990, nu
mă plâng: toate fac parte dintr-o rân
duială a vieţii. Am avut mai mult timp
să stau lângă fetiţa mea, llinca; atunci
_
tocmai începea şcoala. I ntr-un fel, şi
aceea a fost tot pregătire pentru
scenă.
19
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Pentru mine, revenirea dumnea
voastră pe scenă a fost marcată de
spectacolul Despre sexul femeii . . . în
regia lui Răzvan Ionescu. De ce în
regia unui actor?

Răzvan Ionescu a fost coleg cu soţul
meu, Dinu Manolache, la clasa lui
Octavian Cotescu. După 1 990 a făcut
şi Teologia şi a ajuns în America, de
unde s-a întors cu acest text. Primise
piesa de la un prieten al lui şi s-a
îndrăgostit de ea. Dacă nu a putut să
o joace, şi-a dorit foarte tare să o pună
în scenă. A avut curajul şi inspiraţia să
i-o prezinte Leopoldinei Bălănuţă,
care era atunci directoarea teatrului.
Cu sensibilitatea ei caracteristică, ea a
acceptat. Chiar i-a plăcut foarte mult
textul, spunea că-i pare rău că nu e
mai tânără, ca să-I joace ea.
intr-un număr din revista " Scena"
aveţi două nominalizări de cea mai
bună actriţă pentru rolul din Puşca de
vânătoare, în regia Lianei Ceterchi.
Dincolo de performanţa dumnea
voastră, nu găsiţi nepotrivit te
luricul montării cu poezia prezentă
în tot textul?

Mie mi-a plăcut la acest text îmbina
rea extraordinară şi stranie d i ntre
ceea ce e profund japonez şi ceea ce
e extraordinar de european. Mi s-a
părut atât de modern, de parcă ar fi
fost scris în perioada Beatles-ilor.
U n u l dintre a rg u mentele textu l u i
este personaj u l fetei, Shoko. Ea
declară că va rupe cu ceea ce în
sea m nă tradiţie, spi rit, şcoa lă ja
poneză şi vrea să se angajeze într-un
magazin de modă europeană.
Oricum, bine că există Teatrul Act,
care e deschis experienţelor.

Este minunat. Aş vrea să-i mu lţumesc
din suflet lui Marcel lureş pentru că
ne-a găzduit acolo şi ne-a dat şansa
de a juca acest spectacol, pe care
iniţial îl propusesem, fără succes,
Teatru lui Mic.
Vorbiţi-mi despre partenerii dum
neavoastră de scenă.

Sunt esenţiali. Partenerul este acela
pe care te sprijini, este cel care te
inspiră şi căruia îi datorezi, ca şi regi
zorului, împlinirile, câte sunt. Eu nu
pot exista pe scenă fără un partener
pe care să-I iubesc, oricine ar fi el.
Cine au fost ei?

Trebuie să încep cu soţul meu care
nu mai e, Dinu Manolache, de la care
am învăţat foarte, foarte mult. El era
format de o cu totul altă şcoală, avea
un alt fel de a lucra, căuta să " dea "
adevărul maxim. Avea instinct în a
depista falsul. Poate şi pentru că a
fost la clasa lui Octavian Cotescu.
Apoi, Olga Tudorache a fost primul şi
marele meu partener, care m-a ajutat
efectiv: suferea lângă mine când îmi
era greu. Pe lângă actriţa care era
partenera mea, parcă era mama cu
mine în scenă. Şi aşa a fost mereu, şi
la şcoală. Pe scenă, când repetam la
Efectul razelor gamma . , avea o
asemenea grijă de mine, încât mama
trecea înaintea actriţei, era ca pa
sărea care îşi învaţă puiul să zboare.
Ea şi Leopoldina Bălănuţă au această
mare cal itate: generozitatea. Cu Leo
poldina Bălănuţă am jucat Lecţia de
engleză. Din păcate, ele fac parte
di ntr-o generaţie care, iată, începe să
nu mai fie. Di ntre băieţi, am j ucat
alături de Dan Condurache, un actor
care pe mine mă inspiră şi lângă care
am făcut unele dintre cele mai bune
l ucruri.
. .

Tocmai voiam să vă întreb despre

Conu' Leonida .-. .
Da, altă experienţă.

Oare Caragiale ne lasă să facem ast
fel de experienţe?

Până la un moment dat, eram o
actriţă foarte dificilă la lucru. in orice
caz, ăsta mi-era renumele. Pentru că
am impresia că asta e cheia meseriei
noastre: căuta rea continuă şi grea a
adevărului pe scenă. Când a venit
Felix Alexa să pună acest spectacol la
noi la teatru, avea o reţinere. Mi-a zis:
"
"Tu eşti mai g reu de d u s . Am
răspuns: " Hai să vedem " şi mi-am
propus să-mi schimb puţin modul de
lucru. M-am cam dat pe mâna lui, am
încercat să caut mai puţi n şi să
primesc mai mult din ceea ce găsea
el, ca regizor. N u ştiu dacă a fost bine.
Ce repetaţi acum?
Repet Baal, în regia lui Dragoş Galgo

ţiu, cu Cristian Iacob, Ovidiu N icu
lescu, Radu Zetu, Bogdan Talaşman,
Liliana Pană, Oana Ioachim, Ioana
Abur, Emil Hoştină.
Săptămâna trecută spuneaţi că
mergeţi la Buftea. Ce faceţi acolo?

La Buftea merg cu mare plăcere, cu
drag. Îmi fac tot meseria, dar într-un
alt mod, pe care eu îl respect foarte
mult: fac dublaje la desene animate
pentru un canal care se cheamă Fox
Kids şi pentru ProTV. Mi s-a dat
această ocazie în anul 1 998, d upă ce
a murit Dinu, şi am luat-o ca pe un
gest de prietenie din partea cuiva din
ProTV. Nu ştiu cine era, dar, dacă
citeşte interviul, eu îi mulţumesc: a
fost o mână întinsă la greu. Nu mi-a
fost uşor la început, pentru că era un
tărâm necunoscut. Fac aceste dubla
je de desene animate într-un colectiv
de tineri de la care, iarăşi, am învăţat
ceva în meserie: acea spontaneitate
pe care trebuie s"ă o păstrăm toată
viaţa, chiar dacă anii trec.
Cum v-aţi defini ca actor, din ce
şcoală faceţi parte? Preferaţi realis
mul psihologic sau teatrul "de
mască"?

Niciodată nu am clasificat modali
tăţile de a exista pe scenă. N ici în
abordarea unui text nu mi-am impus
o cale, pentru că nu ştiu dacă există o
asemenea cale. Fiecare spectacol se
naşte dintr-o sumedenie de stări care
sunt aşezate undeva, în tine, şi care,
cu prilejul lucrului, ies la suprafaţă. N u
pot descrie exact acest proces, pentru
că, de fapt, nu ştiu exact cum şi ce fac.
Cred că la teatru trebuie să râzi sau să
plângi. Sau amândouă. Azi sunt intro
duse şi alte arte: dans, cinema, operă.
Dar eu cred că teatrul se face cu un
text (Cehov, Shakespeare . . . ) şi cu acel
suflet care creează viaţă pe scenă.
Fără el, nu există teatru.
Liana Ornea

•
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La (I)Union!

untem la început de stagiune.
În teatre se repetă, se fac
a uditii, se a lcătuiesc d i stri
buţii. Spectatorii aşteaptă curioşi şi
nerăbdători să afle ce ne va aduce
nou acest an teatral. Redactorii revis
tei noastre au auzit că, undeva în so
seaua Panduri, în spatele Acade� iei
Militare, o echipă munceşte de zor să
amenajeze un teatru. Am purces la
verificarea informaţiei. Greu de
crezut, dar ea s-a dovedit a fi
adevărată.
Celor obişnu iţi să asimileze imaginea
unui teatru cu cea a unor clădiri
somptuoase (mult prea mari pentru
slaba activitate pe care o găzduiesc)
nu le va veni uşor să-şi închipuie că în
spatele unui zid obişnuit, care adă
posteşte o firmă de construcţii, se
"
" ridică şi un teatru. De fapt, cele
două săli sunt aproape gata, iar repli
ca Ziţei: " Hai la lunion " va deveni
actuală. Purtând acest nume, Union,
noul teatru particular, construit din
fondurile puse l a d ispoziţie de
fundaţia Art'Millenium, al cărei mem
bru de onoare este Alexandru Bratu,
directorul general al firmei Drupo, va
păstra ceva din tradiţia fost u l u i
Union: aici s e deschide o grădină de
vară, cu aproximativ două sute de
locuri, cu o scen·ă mare ce urmează să
fie dotată cu toate echipamentele
necesare montării spectacolelor de
orice fel: teatru, dans, revistă, pre
zentări de modă. Cu o singură con
diţie, insistă domnul Bratu: " Să fie de
cal itate " . Conti nuând " cercetările ",
am descoperit, în interiorul clădirii, o
sală, cea mică - aşa i se spune -, ce
poate adăposti vreo 60-70 de specta
tori. Un studio intim în care se repeta.
Am ajuns acolo tocmai când regi
zorul Alexandru Vasilache îsi anunta
interpretele celor Trei surori (Profi ra
Serafim - Olga, Silvia Luca - Maşa,
Nicoleta Rusu - Irina) că vor-face o
mică pauză pentru a se aranja
luminile. Am profitat şi eu de acest
moment, dorind să mai aflu câte ceva
de la Alexandru Vasilache.
- Am fost contactat pentru un proiect
la sala mică de la Union. Am ales 'TIEi.
s.m:ri. pentru că mă obseda Între
barea: ce se Întâmplă cu aceste fete
după plecarea garnizoanei? Specta
colul se va numi Olg:J., M:l.[a, Irire. Voi
Încerca să scot În evidenţă toate stările
lor. Cele trei actriţe vor juca şi celelalte
personaje din textul lui Cehov, adică şi

pe Tuzenbach, Verşinin, SolionÎi...
- Aţi schimbat ceva din text?

- Am schimbat uneori timpul verbelor,
de la prezent la trecut. În plus, Încep, cu
finalul piesei, cu momen tul plecării
unităţii militare. Cele trei surori rămân
singure, dar viaţa lor trebuie să continue.
Şi m-am Întrebat: cu ce rămân ele În
acest oraş de provincie? Doar cu
amintirile... Astfel Începe depănarea
poveştii lor. Sosirea militarilor, discu
ţiile dintre ei, viaţa lor de atunci, cum
erau - În viziunea surorilor - Verşinin,
Tuzenbach... Ele trec aceste momente
prin propria lor fiinţă, joacă, mimează,
comentează... Se prind Într-un joc. Îl
reiau, de fapt. Amintindu-şi diferite
scene din trecut, le joacă din nou.
Trăiesc În balans Între faptele petre
cute deja şi cele din realitate. In timp ce
se aude marşul, ele spun replica:
" Pleacă, pleacă băieţii noştri': după
care marşul revine ca un leit-motiv. De
fapt, În timpul acestui marş din final
are Joc Întregul spectacol. A tunci ele ÎŞi
amintesc, În câteva clipe, toată viaţa
lor.

- Cum aţi lucrat acest spectacol pe
scena de la Union?

- Am avut experienţa unei săli studio la
Teatrul tJaţional din Chişinău. Imi
plăcea. In sala mică, având doi-trei
actori, puteam să descopăr nuanţe,
anume gesturi care deveneau semni
ficative Într-un asemenea spaţiu,

momente de microcosmos. La fel şi
aici. Sim,tim chiar şi parfumul acestor
fete, adierea pe care o degajă mişcarea
lor. Auzim foşnetul hainelor...
- Aţi vrea să montaţi următorul
spectacol tot aici?

- Dacă ideea mea va avea "priză ", dacă
spectacolul va avea succes, cred că voi
mai fi contactat. Mi-aş dori acest lucru.
Dar este un teatru particular, care
investeşte În producţiile sale şi are li
bertatea de a alege. Dacă voi face
lucruri bune, probabil că voi fi În
atenţia producătorului.
Am vorbit a poi cu actriţele, care şi ele
cred în atmosfera de concurenţă pe
care o impune existenţa teatrelor
particulare. N u le înspăimântă deloc
această perspectivă, ci, din contră,
consideră că astfel se poate lupta
îm potriva deprofesional izării, a
"
" pilelor şi că doar aşa se poate face
un act a rtistic de calitate. Acesta am
înţeles că este şi scopul Teatru lui
Union. Se doreşte ca spectatorii să
plece de aici bine-dispuşi, dar şi cu
nevoia de a med ita pe marg i nea

celor văzute. Cei din teatru cred că
vor avea public, chiar dacă nu se află
în centrul Bucureştiului. Ei spun că
aici va fi "centrul " pentru cei care "vor
să aplaude un spectacol bun ". De ce,
îmi explică domnul Bratu:
- Aş vrea ca Unionul să fie o replică la
celelalte teatre bucureştene. Este con21
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struit cu bani privaţi, are un manage
ment ce nu me_rge pe ideea de salaria,ti
permanenţi (În afară de echipa tehnică,
indispensabilă). Ne propunem să cola
borăm cu actori, regizori, scenografi
care vor fi angajaţi pe proiecte. Vrem
să demonstrăm că se poate face teatru
fără să dezbraci actriţe/e pentru ca să
obţii succes. Teatrul nu Înseamnă asta.
Dar se practică acest gen. Mă doare
faptul că prinde, uneori, şi la public.
Arta nu presupune să faci bani din
orice.

important câţi bani ob,tinem. Im
portant este să avem spectacole de ca
litate. Asta dorim să oferim publicului!
Dacă iniţiatorul proiectului respectiv va
avea şi el sponsori, nu ne deranjează,
vom fi coproducători.
Trebuie să recunosc că m-am simtit
foarte bine în mijlocul acesto r
oameni. M-a încărcat de energie şi,
de ce să nu spun, optimism ideea
înfiinţării unui teatru particular, care
i ntenţionează să prod ucă s pecta
colele pe care le va prezenta fără să
meargă - utopic, ce-i drept - la profit.
Dar nu m-am putut opri să nu mă
întreb dacă va rezista. Domnul Bratu
zice că da, şi asta pentru că l-am gân
dit astfel. Va avea puterea să stea pe
proprii/e-i picioare, nu se va baza pe
fonduri bugetare, sau pe alte fonduri
care pot chiar lipsi la un moment dat.
Mă refer la Încasări.

- Cum vă veţi alege colaboratorii?

- Suntem deschi�i să primim oferte din
partea tuturor. li vom căuta şi noi pe
aceia despre care auzim că au proiecte
interesante, că doresc şi Încearcă să
facă un teatru de calitate.

- Vor avea trecere mai întâi cei care
propun un proiect ce are deja spon
sori?

- Ce credeţi că aduce nou acest
teatru?

- Nu trebuie să vină nimeni cu sponsori.
Doamna Profira Serafim, preşedinta
fundaţiei Art'Millenium, va analiza
proiectul Împreună cu oamenii de cul
tură pe care se bazează, cu specialişti,
iar dacă este bun, adică satisface
cerinţele lor, care sunt exigente, va fi
acceptat. Pentru noi este mai puţin

- Dorinţa calităţii şi un nou tip de man
ageriat. Actorii, regizorii vor fi plătiţi
din fonduri private, ale teatrului, iar ei
vor câştiga aceşti bani muncind cu
adevărat. Vor simţi un raport real şi .
cinstit Între munca lor şi câştig. Nu

aduc nici o jignire teatre/ar bugetare,
dar am fost consilier la primărie şi am
văzut ce se Întâmplă. De multe ori sunt
bani irosiţi. Dacă un spectacol este pus
În scenă, iar după aceea nu se mai
joacă, În el s-a investit degeaba. Doar
ca să se dea de lucru actorilor. Este si
un consum de energie inutil. Am auzit
şi justificări de genul: " Păi dacă am 50
de actori, ce să fac? Trebuie să le găsesc
tuturor de lucru!" Eu le dau bani numai
pentru ceea ce fac. Consider că acel
regizor sau actor care nu urmăreşte ca
spectacolul lui să se joace un număr
semnificativ de reprezentaţii, a vrut să
ia nişte bani şi atât. Nu /-a interesat
actul artistic.
Într-un moment de criză, câ nd
lipseşte o lege a teatrelor, când banii
de la buget sunt tot mai puţini, cine
va s-a hotărît să investească în cul
tură. Nu ştim ce va fi mai departe,
dacă teatrul va rezista, dacă va avea
succes sau nu, dacă iniţiatorii acestui
proiect vor reuşi să-şi ţină promisiu
nile. I ndiferent de ce va fi, această
acţiune înseamnă, astăzi, un eveni
ment şi, totodată, o provocare.
Alina Mang

U n a rt i st
ese ntia l
'

fost sărbătorit, de către colegi, oameni de teatru,
de către profesori şi studenţi ai Universităţii
Ecologice, Constantin Codrescu, u n u l di ntre
actorii esenţiali ai scenei şi ecranului românesc, profesor
de actorie la cea mai veche şcoală particulară din ţară,
pentru împlinirea a şaptezeci de ani de viaţă şi cincizeci
de ani de viaţă în sluj ba artei. S-au rostit cuvinte
emoţiona!lte de laudă la adresa actorilor români şi la
ad resa sărbătoritului, ca întotdeauna în astfel de împre
jurări. S-a vorbit despre talent, despre munca neobosită
în serviciul teatrului, despre efortul admirabil de a forma
noi generaţii de actori, despre rol uri.
Di ncolo de toate cuvintele patetice, stăruie în memoria
noastră chipul unui Codrescu tânăr, j ucând magistral în
fil m u l Moara cu noroc al lui Victor lliu, vocea incon
fundabilă pe care i-am auzit-o în atâtea râ nduri la radio,
interpretând zeci, poate sute de personaje, şi, supra-
pusă acestora, figura leonină de azi a actorului, dovadă
că amintirile nu sunt fantasme, crâmpeie evanescente,
ci imagini reale, puternice, indelebile.

Ne aflăm în faţa unuia dintre actorii noştri esenţiali ai ulti
melor decenii şi căruia revista "Scena" îi urează prezenţă
vie încă mulţi ani în câmpul artei româneşti.
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Aşteptându-1 pe

Oedip

a ora la care aceste râ nduri
ajung sub ochii cititorilor, pro
babil că marele eveniment al
Festivalului .. Enescu " - spectacolul
Oedip al Operei de Stat din Viena s-a consumat deja; în clipa când le
scriu, însă, am în minte câteva dintre
montările anterioare lui, pe care am
avut şa nsa de a le cunoa şte în
deaproape.
Din păcate, la 1 20 de ani de la naste- ,;;;
rea lui Enescu şi la 65 de la prem iera j§
absolută a operei sale ( 1 3 martie .�
1936, Opera Mare din Paris), montă- �
riie lui Oedip încă se mai pot nu măra
pe degetele celor două mâini: 6 mar- �
tie 1956, Teatrul .,La Monnaie" din
Bruxelles; 22 septembrie 1958, Opera însă reprezentarea cea mai bogată a
din Bucureşti; 8 mai 1 97 1 , Opera din cunoscut-o la centenarul din 1 98 1 ,
Saarbrucken; octombrie 1 978, Tea- când, pe lângă spectacol u l de la
trul Mare din Varsovia; iulie 1 98 1 , Lucerna si acela trad itional de la
Festivalul de la Lucerna; septembrie Bucureşti au mai putut fi urmărite
199 1 , din nou Opera din Bucureşti; încă două realizări (ambele, româ
septembrie 1 995, tot Opera d i n neşti): concertul-spectacol al lui Ion
Baciu, cu participarea .,Eurythme
Bucureşti. Cât despre regizori, ei sunt
abia destui pentru degetele unei sin- um "-ului din Stuttgart (prezentat
g u re mâini, căci regretatul Jean întâi la laşi şi apoi la Bucureşti, în
Festivalul ..Enescu ") şi fi lmul de teleRânzescu a realizat spectacolele din
1958, 1 971 şi 1 978, iar Cătălina Bu- viziune al Olimpiei Arg hir.
zoianu, pe cele din 1 98 1 şi 1 991. Cum Această teribilă sărăcie a .,carierei " lui
ambii şi-au repetat creaţia regizorală, Oedip atât de nedreaptă în raport
numărul reprezentărilor scenice dis- cu va loa rea operei! - se explică
tincte ale operei enesciene se reduce numai şi numai prin extraordinarele
şi el ia cinci. Asta, desigur, dacă facem eforturi pe care le pretinde montarea
a bstracţie de monta rea lui Gotz sau doar reprezentarea ei curentă (ba
Friedrich de la Operele din Berlin şi chiar şi simpla execuţie în concert!).
Viena, înscrisă acum în Festiva l u l Căci, altminteri, partitura lui Enescu
este ideală pentru ceea ce trebuie să
..Enescu " de la Bucureşti.
Cum lesne se poate observa, cele mai fie genul la ora actuală: cum îmi
multe dintre respectivele premiere spunea u n u l dintre interpreţii l u i
marcau aniversări: cea d e l a Bruxelles Oedip (Jerzy Artysz, căruia i-am luat
- 20 de ani de la lansarea lui Oedip şi
un interviu în timpul repetiţiilor pen
un an de la moartea lui Enescu; cea tru montarea varşoviană), .,acum,
de la Saarbrucken - 90 de ani de la când noi, oamenii care trăim azi,
naşterea compozitoru lui şi 35 de la cerem să vedem operă nu numai
lansarea operei sale; cea de la Lu- cântată, ci şi j ucată, această lucrare
cerna - centenarul autorului şi 45 de ne dă posi bil itatea de a face u n
a n i d e la lansarea operei; cea d e la teatru cu adevărat modern, în între
Bucureşti, din 1 99 1 - 1 1 O ani de la gul înţeles al cuvântul u i " .
"
nastere si
' 55 de ani de la laAsare; în Acel .,teatru cu adevărat modern
fine, cea din 1995 patru decenii de avea în 1 978 deja două decenii
la moartea lui Enescu. Ce-i drept, şi în vechi me, dar anii trecuseră peste
răstimpurile dintre aceste sărbătoriri montarea lui Jean Rânzescu fără să
capodopera enesciană a mai circulat
lase urme! Deşi nu sunt nici pe
prin lume - fie în formula ei de spec- departe adepta ..spectacolelor de
tacol al Operei bucureştene, în ver- muzeu ", cred cu toată tăria că acel
siunea Jean Rânzescu (mai 1 963, Oedip din 1 958 ar fi trebuit păstrat
Paris; mai 1965, Sofia; august 1 966, cu sfinţenie în repertoriul Operei bu
Atena; mai 1 970, Wiesbaden; octom- cureştene, până astăzi şi mai departe,
brie 1 975, Berlin; august 1 984, Mos- oricâte alte versiuni regizorale ale
cova), fie în aceea de concert (mai aceleiaşi lucrări ar fi fost (şi ar fi tre1 960, Moscova; ianuarie 1975, Stock- buit să fie!) create între timp pe aceeaşi
holm; septembrie 1998, Bucureşti) - scenă... Cu · u n efort considerabil
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redus, prin întreţinerea neîntreruptă
a pregătirii muzicale (de departe cea
mai laborioasă şi mai dificilă), am fi
putut u rmări acum, pe parcursu l
celor trei săptămâni ale Festivalului
..Enescu ", si cele trei variante bucu
reştene ale lui Oedip. Una semnată
de Jean Rânzescu, valorificând, sub
semnul forţei dramatice şi al expre
sivităţii plastice, contribuţia remarca
bilă a scenografiei lui Roland Laub,
spre .a conferi muzicii lui Enescu (cân
tată în limba română ... aproape inte
gra l!) capacitatea de a-i subjuga chiar
şi pe spectatorii străini şi prin exce
lenţă conservatori (cum s-a întâmplat
- de pildă - la Moscova, în 1 984,
unde din sala arhiplină de la Bolşoi
n-a plecat nici măcar un singur om
pe parcursul celor patru ore ale
reprezentaţiei, iar la sfârşit ovaţiile·
publicu lui nu se mai terminau!); alta,
a Cătălinei Buzoianu, punând într-o
nouă lumină muzica şi textul (în ori
ginal, dar ... red use aproape la ju
mătate). pri ntr-o imagine scen ică
esenţializată şi totodată, g raţie rapor
tului spaţial d i ntre voci şi instru
mente pe care îl deteminau de
corurile lui Cătălin Arbore, concepute
pe vertica lă, cu un relief puternic
conturat; în fine, cea a lui Andrei
Serban, ale cărei năstrusnic amestec
d e didacticism şi kitsch dar cu parti
tura integrală şi în limba franceză!)
probabil că n-ar mai fi scandalizat pe
nimeni dacă n-ar fi înlocuit inontările
anterioare, ci le-ar fi completat doar,
într-o manieră atât de originală ...
Aşa, însă, suntem nevoiţi să-I aştep
tăm încă pe Oedip (ca şi pe Godot!):
acum, pe acela al vienezilor, iar apoi
(cine ştie câtă vreme?), pe al nostru,
al bucureştenilor ...

(

Luminiţa Vartolomei
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Culisele
unei · demiteri
în primele zile din septembrie, am pornit spre Piatra
Neamţ pe urmele demiteriii lui Corneliu-Dan Borcia
di n funcţia de director al Teatrului Tineretului.
Cronologie
În 1 995, Corneliu-Dan Borcia este
numit, de către Consiliul Judeţean,
director al Teatrul u i Tineretului din
Piatra Neamţ. În 1999, în urma unui
concurs, e reatestat în functie,
· fără a
semna vreun contract. În d oi ani de
zile, cresc tensiunile din teatru. În
urma u n u i turneu la Arad, în
octombrie 2000, se depun plângeri
îm potriva directorului. Îna inte de
Festivalul International de Teatru din
mai 200 1 , Consili u l Judeţean reduce
o parte din fondurile destinate festi
valului şi venirii lui Andrei Şerban
pentru a monta un spectacol. Andrei
Şerban trimite o scrisoare deschisă
prin care îşi exprimă ne_mulţumirea
pe un ton vehement. In Consi liul
Judeţean se propune demiterea lui
Borcia, lucru imposibil înainte de ter
minarea festivalului. Treisprezece
salariaţi ai teatrului, actori şi tehni
cieni, depun o nouă plâ ngere la
Consiliul Judeţean. Angajaţii care îl
susţin pe Borcia - majoritatea - scriu
şi ei o scrisoare. Pe data de 3 august
200 1 , directorul Teatrului Tineretului
este eli berat din funcţie de către
Consi l i u l Judeţea!' Neamţ, prin
"
" Hotărîrea nr. 41 . In aceeaşi zi, este
numit director interimar, pentru trei
luni, actorul Cornel Nicoară. În urma
demiterii, U N ITER trimite o notă de
protest. La sfârşitul lui august, un
g rup de oameni de teatru aflaţi la
Gala Tânăwlui Actor de la Mangalia
com pun un nou protest care se
încheie cu: Suntem hotărâţi să ne con
tinuăm protestul până la regle
mentarea situaţiei.

Mai poate fi
comentată
demiterea?
Hotărîrea de eliberare din funcţie,
semnată de Preşedintele Consiliului
J udeţean Nea mţ, Ra u l Constantin
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Bobeanu, şi contrasemnată de secre
tarul general al Consi liului Judeţean,
întemeiată pe articolul 104, litera " h "
din Legea 2 1 5 privind administraţia
publică locală, este legală. Trei acte
întăresc decizia de eliberare din
functie: Nota de constatare nr. 405
din 06.07.200 1 , întocmită de Serviciul
Audit I ntern şi Control F i nanciar
I ntern; Raportul de specialitate a l
Direcţiei generale coordonare, con
trol juridic, autoritate tutelară şi stare
civilă şi al Direcţiei generale pro
g ra me, prognoze, buget, fi na nţe;
Expunerea de motive a Comisiei pen
tru cultură, învătămâ nt, sănătate,
protecţie socială, cercetare ştiinţifică
şi agrement.
Luni, 3 septembrie, la Consi l i u l
J udeţean Nea mţ, o parte di ntre
funcţionari sunt încă în concediu. Mă
duc mai întâi la cele două directoare
generale care au semnat Raportul de
specialitate. Ambele îmi spun că, la
data demiterii, erau în vacantă.
'
Viorica Gheorghe, di rector genera! la
Finanţe, mărturiseşte: Îmi pare rău de
tot ce s-a Întâmplat. Pentru mine, toţi
sunt egali. Amândouă insistă să mă
adresez dom n u l u i preşedi nte al
Consiliului, care ştie cel mai bine. La
poartă mi se spune că preşedintele
Consiliului nu a sosit încă. Sus, aflu
că, de fapt, e în sediu, dar e foarte
ocupat. Discut cu vicepreşedintele,
Mihai Aileni, pe care îl găsesc mai
repede decât mă aşteptam. După ce
află de ce am venit, mi-o retează
scu rt: Nu dau nici o declaraţie.
Bucureştiul face prea multă tevatură
pe chestiunea asta. O demisie sau o
demitere nu pot fi comentate. De ce să
discutăm ceva care s-a sfârşit? Totul
este tardiv. Dacă veneaţi În ziua când
s-a Întâmplat, poate comentam.
Încerc să îl înduplec şi, treptat, deşi
foarte nervos, se dezleagă la vorbă.
Ba chiar, la un moment dat, în toiul
convorbirii, scoate un dosar d i n
d u l a p ş i î m i arată justificator tot felul
de acte, decizii, rapoarte.

Cine dă banii
impune şi strategia
Puteţi să-mi detaliaţi motivele demi
terii lui Corneliu-Dan Borcia?
Pentru orice contract de management
există nişte criterii de performanţă. Ele
nu au fost Îndeplinite. Activitatea man
agerială este apreciată după rezul
tatele ei. Au fost cheltuieli enorme pen
tru spectacole şi Încasări minuscule.
Noi am spus că suntem În stare să
sponsorizăm spectacolele, dar măcar
sala să fie plină de oameni. Despre fap
tul că oamenii nu vin la spectacole ce
zice,ti? E bine să se producă teatru de
anvergură, pe care să-I putem prezen
ta În afară, dar şi teatru pentru
oamenii din Piatra Neamţ. Dacă
"
"provincia/ii de aici doresc un anumit
gen de teatru, de ce să nu le oferim ce le
place? Mai ales că banii cu care se
lucrează sunt bani publici, din im
pozite şi taxe pe care contribuabilii Îi
pun la dispoziţia teatrului. Să nu se uite
că teatrul este subordonat, finanţat şi
creditat de Consiliul Judeţean. Cine dă
banii impune şi strategia. Noi suntem
al doilea judeţ, pe ţară, la şomeri.
Facem mari eforturi pentru teatru şi
cultură.
Festivalul I nternaţional n u este o
dovadă de reuşită managerială?
Nu /-a făcut singur, /-a făcut Împreună
cu noi, cu banii Consiliului Judeţean, ai
Primăriei, ai sponsorilor din acest oraş.
Credeţi că făceam festivalul dacă pen
tru noi, pentru judeţ, municipiu şi
oamenii acestui loc, nu reprezenta o
laudă? Pe de altă parte, sponso�ii dau
bani fiindcă simt ceva pentru actul cul
tural, dar nu permit ca banul lor să fie
aruncat În vânt.
S-au declarat ei nemulţumiţi?
Ei protestează prin noi. Au venit toţi la
mine În birou şi au spus că, până la ora
actuală, nu au primit o decontare a
festivalului. Noi, care am dat banii, tre
buia să ştim unde s-au dus.
Festivalul este făcut cu banii Consiliu
lui Judeţean, dar nu directorul con
cepe proiectu l?
Putea fi mult mai bun.
Ce spuneţi de faptul că a fost adus
Andrei Serban?
Andrei erban poate fi adus şi cu, şi
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fără Borcia. Invitarea unei somităţi nu
este o chestiune manageria/ă. Dacă eu
sunt prieten cu nu ştiu ce om de cul
tură, Înseamnă că o colaborare cu el e
reuşita mea managerială? Nu cred că,
dacă Andrei Şerban va fi invitat de
comunitatea din Piatra Neamţ, de con
ducerea Primăriei, de toţi oamenii de
cultură de aici, nu va da un răspuns
pozitiv.
Stiti că, la Gala U niter din 2000,
Corneliu-Dan Borcia a luat premiul
pentru cel mai bun manager al anu
lui?
Pentru cel mai bun actor.
Nu, manager.
L-a dat conducerea UNITER, care e
tărănistă. L-a dat Caramitru.
C onsiliului Britanic a oferit premiul.
Domniţă, asta a fost aprecierea
dânşilor. Pentru noi, care avem un
dosar aflat acum pe masa procuroru
lui, nu Înseamnă mare lucru. Activi
tatea managerială are două laturi dis
tincte: artistică şi administrativă.
Premiul s-a dat pentru activitatea
artistică. Pe asta nu o discutăm. Noi ne
referim la date şi cifre. Iar demiterea lui
Borcia nu este o crimă pentru Ro
mânia. Nimeni nu este lipit de scaun. El
nu a reuşit să ţină În mână un colectiv
de şaptezeci de oameni.
Persoanele nemulţumite sunt în
număr de treisprezece.
Sunteţi greşit informată. Toată lumea
a protestat. Iar cei tineri nu au spus
nimic pentru că le-a fost frică de direc
tor, să nu-i dea afară şi să-şi piardă şi
bucata nenorocită de pâine pe care o
aveau. Li se dădeau nişte salarii de
mizerie.
Noi trebuie să armonizăm colectivul
ăsta de actori tineri care au fost teror
izaţi. Pe Nicoară l-am băgat În groapa
cu lei. E un climat teribil, o atmosferă
viciată.
Dar în 1 999, când a fost re-atestat în
funcţie, nu se ştia că Borcia este
incompetent?
Domniţă scumpă, În '99 era altcineva
la putere! L-au ţinut În braţe. Dacă
luaţi o hotărÎre a Consiliului Judeţean
de atunci, din care făceam parte, şi eu,
vedeti că s-a analizat activitatea lui
Borcia şi s-a propus schimbarea lui,
Însă nu s-a reuşit.
Eu am o relatie bună cu Borcia. /-am
spus de nen umărate ori: "Bezolvă
problemele instituţiei! Consultă-te cu
Consiliul de administraţie, cu liderii de
sindicat şi cu directorul economic!"
Când a fost dem is, i s-a u arătat
motivele?
Sigur că da. Dar le ştia. De pildă, i-a
venit decizia de pensie şi, fără să-I
Întrebe pe ordonatorul principal de
credite, a modificat În cartea de muncă
şi a trimis Înapoi decizia, anulată. Nu e
posibil să facă lege cu de la sine putere!
Sigur că salariul e mai mare decât pen
sia, e şi asta o motivaţie pentru a sta

mai mult Într-o funcţie. Dar de ce, la un
moment dat, să nu dăm unui tânăr
posibilitatea să se afirme? Credeţi că
dacă pleacă Borcia se dărâmă Teatrul
Tineretului? Putea să stea până la
adânci bătrâneţe În această func,tie,
dar nu a respectat nişte reguli. E acuzat
de proasta gestionare a banului pub
lic. Există o notă de constatare şi de
control. (Răsfoieşte dosarul.) Uitaţi,
este semnată de stimabilul nostru
director.
E din 23 martie 200 1 .
Da, chestiunea e veche. (Dă paginile,
în căutarea altor hârtii. Printre altele,
îmi cade sub ochi şi petiţia semnată
de cei treisprezece angajaţi ai teatru
lui.)
Văd aici nişte extrase d i n presă.
Faptul că s-a scris atât de bine despre
teatru nu a contat deloc?
La ce să conteze? Dacă scrie Cristina
Modreanu În " Adevărul", credeţi că
semnăturile În fals ale lui Borcia nu mai
există? Vorbele de bine nu ţin de cald
nimănui. Cultura ce Înseamnă? Fac
artă de dragul artei, sau fac artă pen
tru oameni?

Pentru ca teatrul
să nu treacă
la Consiliul Local . . .
Expunerea de motive a Comisiei pen
tru Cultură mă provoacă: pomeneşte
de " spectacole de calitate îndoiel
nică ". Cel mai bun l ucru este să îl
provoc şi eu la o discuţie pe domnul
Cristian Livescu, preşedintele comi
siei, critic de teatru şi autor al unei
cărţi în curs de publicare, despre
Teatrul Tineretului. Aşadar, specialist.
În ultimii doi ani nu au fost evenimente
serioase, iar la ultimul festival, pre
zenţa teatrului a fost ştearsă. Partea
rea este că noi am investit În specta
cole şi aşteptam sala plină, ceea ce nu
s-a Întâmplat. În plus, au fost deplasări
foarte puţine În judeţ. Contribuabilii
sunt nu doar din Piatra Neamţ, ci din
tot judeţul.
Cum rămâne cu slaba calitate a spec
tacolelor?
Eu, personal, nu am fost Întru totul de
acord cu calificativul ăsta, susţinut de
foarte mulţi colegi din comisie, for
mată din profesori, doctori şi care
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cuprinde chiar un fost director al
teatrului, domnul Gheorghe Bunghez.
Sunt Însă două lucruri remarcabile În
strategia directorului: accentul pe dra
maturgia tânără şi pe regizorii tineri.
S-a mers pe dorinţa de experiment şi de
noutate. A fost importantă echipa, mai
puţin starurile. De asemenea, s-a
menţinut o trupă tânără, cu contract
determinat, pe un an, care, la nevoie,
se putea reÎnnoi. Deci, Borcia a Început
reforma teatrală, lucru pentru care. a
fost lăudat, dar care stârneşte şi
discuţii. Au existat trei sau patru
montări istorice: N:p] ile c'lu;;r ' ri]ei
:r:;ortugheze (regia: Mihai Măniuţiu
-n.n.), Li'-Edl. re vi[ini (reg ia: lgor
Larin - n.n.), 92an:hl ru p.Jblio.ll

(regia: Vlad Mugur - n.n.), ultima a
fost chiar un risc estetic. Restul specta
colelor au fost de mâna a doua.
Care a u fost spectacolele slabe invo
cate în raport?
Cele din ultima stagiune: O:Ban Caf , un
spectacol Însăilat, care are numai câteva
momente bune şi nu aduce În linia Întâi
un regizor necunoscut. Apoi, Bxi::1ffi [i
tcat ' lurea era a nm, care a fost
interesant, dar nu de mare valoare.
Un teatru nu trăieşte numai prin spec
tacole de mare valoare...
Atunci, ca director, las la o parte expe
rimentul şi merg pe spectacole de pu
blic! Dar nici aici, În afară de Vota] i
Eku şi 'J:a::h=, Ia:ike [i Grl\r, nu s-a
Întâmplat nimic. Trebuie ţinut seama
căjudeţul e sărac, al doilea ca şomaj În
ţară. Fondurile cerute pentru festival şi
pentru venirea lui Andrei Şerban au
contrariat.
Dar nu e o mâ ndrie, în condiţiile
astea, că vine Andrei Şerban, că di
rectorul teatrului ia un premiu pen
tru management etc?
Eu aşa cred, dar alţii, din păcate, nu
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judecă aşa. În discuţiile din comisie am
pregăteşte. Este interesant că, l a
Încercat să-i conving pe colegi de nece aflarea vestii că Borcia nu m a i este
sitatea unor asemenea proiecte. Din director, Ada nu s-a retras: Proiectul
păcate, alte criterii au prevalat. este iniţiat de Borcia, dar faptul că am
Degeaba pleacă toţi din şedinţă con rămas nu este, cred, o dovadă de
vinşi, dacă la semnarea sumei de bani laşitate. Vreau să arăt calitatea lucru
Încep să se gândească la copiii insti rilor pregătite de el, ca director.
tuţionalizaţi. Pe acest fond a apărut Viitoarea montare are în distributie
numai fete. Aşadar, pe culoare se află
scrisoarea lui Andrei Şerban. Eu i-am
Înţeles reacţia, dar atacul la adresa mai a les actriţe. Totuşi, dau şi peste
preşedintelui Consiliului Judeţean era
doi actori dintre cei care au semnat
foarte direct. De aiui a Început escala protestul "celor treisprezece " . În plus,
darea tensiunii.
pentru că teatrul a pierdut locuinţele
Am aflat că fostul director nu a avut de protocol în care erau cazaţi actorii
care nu sunt nemţeni, acum, aceştia
contract în ultimii doi ani.
locu iesc în teatru, în " Rotondă " .
În 1 999, a fost re-atestat pe post.
Preşedintele Consiliului Judeţean nu a Spaţiu l care, de obicei, e rezervat lec
semnat un contract pe 4 ani, pentru că turilor la masă şi serilor "de protocol ",
se afla la capăt de mandat şi nu ştia se transformă noaptea în dormitor,
dacă şi anul următor va mai fi În
iar d i m i neaţa, d u pă ce se strâng
aceeaşi funcţie. Poate că viitorul saltelele, revine la destinatia initială.
Unul dintre actorii din Roton dă mă
preşedinte venea cu o altă viziune... A
mai fost ceva care a determinat o stare întâmpină cu: Nu Înţeleg de ce se face
de criză. La Începutul acestui an apă atâta vâlvă. Doar s-au mai schimbat
ruse, de la Ministerul Culturii, ideea că directori. La privirea mea stupefiată,
instituţiile de cultură trebuie preluate explică: Problema cu cine-i directorul a
de consiliile locale. Teatrul, nechemân rămas undeva În urmă atâta timp cât
du-se "Judeţean ", ar fi trebuit să treacă eu locuiesc În Rotondă şi nu mi-e clar
la municipiu. Ne-am opus, dar această . ce se va Întâmpla cu mine mâine. Este
măsură plutea În aer. M-am temut că unul dintre cei care au semnat
schimbarea de la un consiliu la altul va scrisoarea de susţinere a lui Borcia...
funcţiona şi ca un şantaj. Preşedintele Alt actor, care este doar de un an la
Piatra Neamţ, şi el suporter al fostu lui
Consiliului Judeţeţean ne-a spus: " Nu
mai pot să suport asemenea audienţe,
di rector, îmi spune: Actorii care I-au
câte patru-cinci pe zi, pro şi contra lui susţinut pe Borcia au făcut-o nl! pentru
Borcia. Cred că până la urmă vom el, ca om, ci pentru proiectele lui
teatrale. Dar unde sunt mulţi oameni
trece teatrul /a Consiliul Local". Noi nu
am vrut, pentru că, la Consiliul Local, nu pot fi toţi mul,tumiţi: unul vrea bani,
prezenţa oamenilor de cultură este altuia nu-i convine unde stă sau nu-i
foarte palidă, aproape inexistentă. Am place ce joacă. Noi am făcut toate
zis să nu lăsăm teatrul În asemenea demersurile, am vorbit cu prefectul, i
am spus că ne convine programul
condiţii.
De-acum repertoriul va fi aprobat de managerial a/ lui Borcia. Dar problema
Comisia pentru Cultură?
ne depăşeşte. Suntem la cinci paşi de
Nu ne vom coborÎ până acolo. În Consiliul Judeţean (teqtrul şi prefec
Consiliul de Administraţie al teatrului tura se află în clădiri învecinate - n.n.)
sunt doi membri În Comisia pentru şi noi, actorii şi regizorii care am sem
nat scrisoarea de susţinere a lui Borcia,
Cultură. Unul dintre ei sunt eu. Periodic,
vom da raportul despre dominantele nu am putut face nimic. S-a trecut şi se
trece În continuare peste noi. Nu ştiu ce
repertoriale şi opţiunile pentru regizori.
Însă nu vreau ca această schimbare să criterii are Consiliul Judetean. Să zicem
se transforme Într-o mică revoluţie cul că Borcia e doar unul dintre directorii
turală. Voi veghea, cu toată seriozi din România, te poţi dispensa de el.
tatea şi răspunderea, să nu trecem În Dar să nu-/ aduci pe Andrei Şerban?!
extrema cealaltă: citirea textelor, apro
barea lor. Nu vrem asta, ci o relansare
Ce-ar zice
spectaculoasă a teatrului.

" Nu Înţeleg de ce
se face vâlvă"
În d iscuţiile cu oficia l ităţi le de la
Consiliul Judeţean, cel mai des este
invocată tensiunea din teatru. Când
ajung acolo, Ada Lupu tocmai face
aud iţie pentru spectacolul pe care îl

spectatorii
din Bucureşti
În dosarul pe care mi 1-a arătat
vicepreşedintele Consiliului Judeţean,
pe scrisoarea celor treisprezece, de
plângere împotriva fostului director
al teatrului, am văzut nu mele şi
semnăturile câtorva actori. Tudor
Tăbăcaru este unul dintre ei.

Care au fost nemultumirile tale?

Din partea mea, nici o nemulţumire.
Am citit În presă că /-au demis pe motiv
politic.

Dar, alături de alţi actori, ai depus
plângere la Consiliul Judeţean.

Nicăieri nu figurează semnătura mea,
numele meu nu s-a pomenit În nici o
discuţie. Poate, la nivel de bârfă. Eu am
fost o singură dată la prefectură, atunci
când a fost vorba despre tichetele de
masă. Aflasem de la teatrul din Galati
că se dau la bugetari. Întâi /-am Între
bat pe domnul Borcia, el a zis că nu ştie
nimic. Atunci am zis: Hai să mergem să
Întrebăm la prefectură. Şi problema s-a
rezolvat .

de doi ani nu am mai făcut un turneu la
Bucuresti. De străinătate, ce să mai vor
bim, dacă şi În ţară am fost doar cu
Romanţioşii, la Oradea, Galaţi, Arad. Cu
altă montare nu am mai ieşit. Ni se
zicea că nu sunt bani. Mai avem şi spec
taco/e ca, de pildă, Scandal cu publicul
şi La Da/las, care la Piatra n-au prins şi
nici nu aveau cum să prindă. Ar fi tre
buit duse În ţară, la alt public. Aş fi fost
curios să aflu ce-ar zice spectatorii din
Bucureşti că noi spunem asemenea
cuvinte În spectacol.

Am multe calităţi
Un alt actor nemulţumit este Victor
Giurăscu, care reprezintă şi un caz
special: e singurul căruia nu i s-a mai
prelungit contractul de muncă. Ca

Hârtia pe care am văzut-o eu e sem
nată de treisprezece angajaţi nemul
tumiti de di rector.

A apdrut ceva În presa locală, dar era

actori, noi practic nu existam, În afară de
cei care Îi lăudau pe fostul director. La
şedinţă, am avut curajul să mă ridic şi să
spun câteva lucruri. Asta s-a răsfrânt
asupra mea. Nu mi s-a părut corect şi
am considerat-o ca pe o vendetă. Nu
sunt un actor slab, am multe calităţi, pot
să cânt, pot să dansez, ceea ce aici, În
teatru, În afară de doi-trei actori, nu prea
poate să facă nimeni.

anonimă. Atunci se vorbea, dar la
nivelul bârfei, despre câţiva angajaţi.
Într-adevăr, În acea scrisoare erau nişte
vorbe pe care le-am zis eu la o şedinţă.

Poţi să mi le spui şi mie?

Nu mai ,tin minte. Cineva a Înregistrat
atunci şi a trimis o anonimă. Pe noi
nimeni nu ne Întreabă ce părere avem.

întreb eu acum.

Aveam mai multe probleme, dar În spe
cial cea financiară. Salariile erau mici.
Apoi, nu ni s-a spus niciodată nimic, nu
am fost anunţaţi de nimic. Nu ni s-a dat
voie să spunem nimic. Dacă aveai o
părere diferită, Împotriva vreunui spec
tacol al teatrului, se spunea că e copilul
nostru, că trebuie să ţinem la el etc.

Giurăscu îmi povesteşte, pe îndelete,
ce s-a întâmplat în turneul de la Arad,
ultima picătură pentru cei care deja
nu mai aveau încredere în Borcia: Cei

Exista o stare de tensiune în teatru?

Nu am sim,tit aşa ceva.

Ai ceva împotriva genului de teatru
pe care l-ai jucat?

Ni se spunea mereu: ce ni se dă, aia să
jucăm. În ultima vreme, ne transfor
maserăm În roboti. Chiar dacă ai văzut
că-i negru, dacă a zis şeful că-i alb, aşa �
zici şi tu. Deci nu am spus că mie genul
ăsta de teatru nu-mi place. Mi-e foarte Q)
uşor să fac ce mi se spune: ia piatra de �
aici cu fluieraşul În gură, fluieră de trei
ori şi pune-o acolo. Eu, ca actor, nu .E
găsesc nimic bun În asta. Parcă Îmi pierd
timpul. Aş vrea să discut cu regizorul, să
creez un caracter etc. În ultimii doi ani,
nu am avut nici o satisfacţie ca actor, nu
am jucat nici un rol ca lumea. Se tot
spunea: facem teatru de echipă. Iar
echipa nu funcţiona. Pe lângă. asta, e
foarte greu să trăieşti cu frică: Îmi expiră
contractul şi nu mi se mai prelungeşte.
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Nu se puteau rezolva toate acestea
cu directorul?

Absolut deloc. În ultimul timp, din câte
am văzut, el nu vroia. Ni se spunea: " Nu
te uita În curtea altuia!". Totul era secret.
Se afla În ultima zi cine şi ce montează.
Până la urmă, Într-un teatru, actorul
duce greul. Noi ajunseserăm ultimii În
teatru. Iar dacă ni se spuneau cuvinte
urâte, nimeni nu intervenea. În plus,
deşi se spunea că suntem un teatru bun,

de la Arad au trimis 25 de milioane de
lei ca să Închiriem un autocar bun pen
tru deplasare. Ei nu, s-a luat de la
"
" Troleibuzul SA un autobuz care
mergea cu 35 de kilometri pe oră, pen
tru că era conceput pentru "Şcoală ".
Aşa, am ajuns la destina,tie În 20 de ore.
Era să dea colţul vreo doi, pe unu/ l-am
şi băgat În spital, p� Adrian Comă
neciu, regizor tehnic. In plus, pe statul

de diurnă s-au trecut toţi, cu tot cu
director şi secretar literar, care nici nu
au fost plecaţi cu noi. Nu e prima dată.
Teatrul se mutase sus, la birouri. Cei de
pe scenă nu mai contau. Ca şi Tăbă
caru, Giurăscu declară că nu era de
acord cu genul de teatru promovat:
Am jucat În aproape toate piesele, cu
mici excepţii. În CDna Clin st.:rcrl3.
I..curcire, de exemplu, am refuzat să
joc În corul din spatele scenei. Trebuia
să mişti o uşiţă şi să scoţi nişte sunete.
Eu asta nu fac. Apoi, când trebuia să
vină Andrei Serban, se auzea că În
rolurile principale din lrrbl nzire:J.
s:npiei. vor juca Maia Morgenstern şi
Mircea Rusu. Păi, dacă tot făcea un
proiect la Teatrul Tineretului, de ce nu
ne folosea pe noi, care suntem aici? Nu
vreau să-i duc tava Ma iei Morgenstern!

După ce aud părerile ambelor părţi,
doresc să aflu dacă, în cazul în care ar
fi existat solidaritate între ei, prob
lemele s-ar fi rezolvat. Îmi răspunde
Dorina Haranguş: Borcia era neaştep

tat de pasiv - lucru de neÎnţeles. Nu
Încerca să facă ceva pentru a se ieşi din
criză. Noi am Încercat să-i venim În aju
tor. L-am Întrebat ce putem să facem.
Răspunsul era: " Nu am Încredere În voi".
Pe de altă parte, tot ea spune: Cred că În
oricare alt teatru din ţara asta aş fijucat
mult mai puţin dec;ât aici.

" Mi-a spus că "
nu-l poate da afară
Mai există o categorie de angajaţi,
deosebit de vehementă în conflictul
demiterii: "tehnicul ". Cea care îmi
povesteşte despre acest subiect este
Ada Lupu: Când am lucrat cu ei la
B:at.lEs [i t.rnt ' lurEa era a JIEa am

avut probleme enorme. Ca de exemplu:
decorul se lucra de la 1 O până la 3, când
plecau acasă. Apoi, cel care a sudat
patul de fier forjat nu 1-a Întărit sufi
cient. Astea nu sunt lucruri cu care să te
joci, putea să cadă cineva. Mai e ceva:
ei nu salută. Sunt lipsiţi de respect faţă
de actor. Au impresia că sunt suverani
pentru că sunt mai bătrâni, probabil.
La un moment dat, am avut nevoie de
un sunetist. Nu a venit niciodată la
repetiţii. Am ales muzica Împreună cu
altcineva, am lucrat-o la computer, a
fost o muncă enormă. La spectacol,
când a venit sunetistul, a fost un dezas
tru. Greşea toate poziţiile de muzică,
dacă era un moment dramatic, el
punea o muzică veselă şi invers. Barda
spunea că nu-/ poate da afară.

Trebuie să stai pe
capul Consiliului
Judeţean
Ultima persoană cu care am discutat
în Teatrul Tineretului este directorul
interimar, actorul Cornel Nicoa ră,
angajat al teatrului de când a termi
nat facultatea A fost şi director între
1 97 1 şi 1 989. Inainte de a începe să
dialogăm, domnul Nicoară îmi arată
o hârtie: Borcia a fost numit director de
mine. Eram consilier la Cultură pe vre
mea aceea.
.•

Îl întreb ce planuri are pentru cele
trei luni de interimat.
Vreau să creez o atmosferă cât de cât
creativă. Teatrul traversează o criză de
autoritate Îngrozitoare. Le-am spus
actorilor: "Încercaţi să faceţi efortul de
voinţă şi de imagina,tie să vă gândiţi că
teatrul ÎŞi Începe activitatea acuma. Nu
ţipă nimeni, nu Înjură nimeni, nu se ia
nimeni de păr cu nimeni". Proiectul pe
care-/ susţin, prioritatea numărul unu,
este montarea Adei Lupu, l np':rat:ul
rru[telor. Bani cred că nu prea sunt,
dar miza spectacolului este foarte
mare, aşa că trebuie să fac rost.
Ven i rea d u m neavoastră aici d u pă
acest scandal nu vă pune într-o pos
tură ingrată?
Sunt lucruri care nu mă afectează
direct. E o situaţie În care va trebui să
dovedesc Înţelepciune, tact şi destulă
inteligenţă.
Ce gen de teatru vreţi să promovaţi?
Teatru adevărat, bun. Nu fug de exper
imente, dar sunt obligat să fac şi spec
tacole la care să vină lumea.
Opriţi vreun spectacol d intre cele
care se j ucau?
Sunt câteva texte În care duritatea Iim- .
bajului deranjează. Ia Dillas, de pildă,
care are deja doi ani vechime, aşa că
nu cred că o să-I mai jucăm.
Preluaţi Festivalul lnterl)aţional de
Teatru?
În principiu, da. Însă, dacă văd că nu-mi

ajung banii pentru teatru, nu pot să
mă bat cu morile de vânt. Nu pot să
trăiesc cu teroarea că se face festival,
dar până În ultima clipă nu sunt bani.
Se vorbeşte despre nişte reîncadrări
în teatru.
E cazu/ lui Victor Giurăscu. Nu putem
să-I Înlocuim, joacă În multe specta
cole. Aşa că i-am prelungit contractul.
Peste trei l u n i o să candidati
' la
functia d e director?
Nu am vrut nici acum să fiu director.
Totuşi, când am aflat că vor să vină
oameni din afara teatrului, am spus că
mă voi Înscrie la concurs. A tunci am
fost pus director interimar. Ca vechi
actor al teatrului, mă afectează orice
lucru negativ care se afirmă despre el.
Dacă În aceste trei luni pot schimba
atmosfera din interior, voi candida.
Dar, În momentul de faţă, mă Îndoiesc.
Vreau să joc, nu sunt director de
meserie. Cine se cramponează de
func,tia asta e tâmpit.
Dacă veţi ajunge director, nu vă temeţi
că veţi fi schimbat, la rândul dumnea
voastră, de Consiliul Judetean?
'
Le-am comunicat deja celor de la
Consiliul Judeţean că nu le va fi uşor cu
mine, pentru că sunt incomod. Trebuie
să stai pe capul /ar. Să le explici de ce ai
nevoie de bani. Eu Îmi asum incomodi
tatea scaunului.
Mirona .Hărăbor

Co rn e l i u - Da n Bo rc i a :

"O în şt i i n ţa re ş i a tât//

Cum s-au degradat relaţiile dintre
dumneavoastră şi forurile locale?

Repede şi sigur. Totul a pornit de la
nemulţumirea unui mic grup, format, la
vremea respectivă (decembrie 2000),
din trei actori şi trei tehnicieni, nemul
ţumiri iscate de o deplasare la Arad în
condiţii destul de proaste. Am avut,
atunci, o întâlnire cu toată trupa, încer
când să aplanez, pe cât posibil, conflic
tul. Socotind că nu a fost suficient ce
hotărîsem eu, au mers cu prima jalbă
la Consiliul Judeţean. în loc să fiu
chemat la o discuţie pe această temă,
ori să vină la teatru pentru a se intere
sa de adevărul celor reclamate, con
silierii au socotit că e mai bine ca acea
jalbă să fie publicată în presa locală, cu
toate comentariile de rigoare. Asta a
fost scânteia. A urmat povestea cu
Andrei Şerban; consider că imposibili
tatea de a-1 aduce la Piatra Neamţ pen
tru un atelier şi pentru realizarea unui

�
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spectacol constituie cel mai mare eşec
al meu, ca director. Mai ales că per
fecţionasem proiectul în amănunt.
Cred că atunci ar fi fost momentul
să-mi dau demisia. Am şi fost sfătuit,
de altfel, de către un vicepreşedinte de
la Consiliul Judetean,
în urma unui
'
control financiar, să fac un asemenea
gest. Am refuzat, căci nu mă simţeam
cu nimic vinovat. Iar faptul că acel con
trol nu a fost urmat de nici o măsură
disciplinară (amenzi, penalizări, sancţi
uni) mi-a justificat, cred, gestul.

Cei care au luat atât de uşor în con
siderare nişte scrisori anonime
aveau cunoştinţă cu adevărat de
ceea ce se întâmplă în teatru? Ve
deau măcar spectacolele?

Unii, da, alţii, nu.

Am citit în presa locală, apoi în
Expunerea de motive a Comisiei

pentru cultură . . . a consiliului Jude
ţean că dumnealor (consilierii) con
siderau că unele spectacole frizau
vulgaritatea. Şi-au exprimat faţă de
dumneavoastră punctul de vedere,
sfătuindu-vă să faceţi altfel de spec
tacole?

Abia după ce au citit anonimele şi-au
făcut, probabil, o părere. Mai mult, în
decursul directorat u l u i meu, seful
Comisiei pentru cultură a făcut arte
d i n Consi l i u l de administraţie al
teatrului şi era la curent cu toate
proiectele noastre. La fel şi inspecto
rul-şef de la Cultură. Dar să revenim
la povestea cu Andrei Şerban. Mi-am
asumat esecul si mi-as fi dat demisia
dacă asta nu s-ar fi intâmplat cu o
lună înainte de festival. Or, firea mea
de ardelean nu m-a lăsat să aban
donez totul. Am făcut efortul de a
mai organ iza o dată festival u l de
teatru, cu fonduri puţine din partea

p

forurilor locale, dar cu ajutor din
partea sponsorilor (care au acceptat
ca banii oferiţi pentru venirea lui
Andrei Şerban să fie folosiţi pentru
organizarea festival u lui). Pe lângă
aceştia, m-au mai ajutat Ministerul
Culturii şi Cultelor şi U N ITER.

�
�
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Am înţeles că sunt 1 3 nemulţumiţi
dintr-un colectiv de 72 de oameni.
A- venit cineva de la Consiliul Jude
ţean să stea de vorbă şi cu ceilalţi
angajaţi?

N-a venit niciodată n i meni. În
schimb, a u fost actorii la ei, încercând
să dezamorseze situatia. Au adresat
şi ei memori i. Însă ace stea nu au fost
luate în seamă.

Eliberarea dumneavoastră din func
ţie s-a făcut în mijlocul vacanţei.

Este lucrul care mă doare cel mai
m u lt, pentru că toţi actorii erau
plecaţi din localitate. De altfel, deşi
eu eram la Piatra Neamt, nimeni n-a
catadicsit să mă che m e la vreo
discuţie, să-mi dea vreo explicaţie.
Mi-au trimis hotărîrea prin care eram
destituit şi în care nu era menţionat
nici un motiv al demiterii mele. Era o
înştiinţare şi-atât. Mă mai doare că
s-a votat în unanimitate elibera��ea
mea din funcţie.

Aţi simţit că breasla teatrală vă stă
alături în asemenea momente?

.

Da, dar prea târziu. Protestul UNITER a
venit când tocmai se hotăra desti
tuirea mea de la conducerea teatrului.

Aţi mai fi în stare s-o luaţi de la
început după această întâmplare?

Dacă aş mai avea sprijinul patronatului,
ca în primii patru ani de directorat, da.

Ce ar putea să facă breasla teatru
lui?

Un singur lucru cred c-ar putea face,
anume ca solidaritatea să fie deplină
şi la timp manifestată. Căci, dacă se
petrece post factum, ea nu are altă
valoare decât de a fi consemnată pe
hârtie.
Marinela Ţepuş

Bog d a n Ta l a ş m a n :

" P u b l i c u l d i n P i a t ra n u e ra p ro st//
Teatrul Tineretului din Piatra Neamt
te-a lansat ca actor. Din câte ştiu
după ce ai terminat facultatea de
teatru ai fost angajat acolo vreme
de trei ani. Cum vezi demiterea fos
tului tău director, Corneliu-Dan
Borcia?

:

Nu ştiu ce s-a întâmplat. Tot ce pot
spune este că dom nul Borcia mi-a
dat să joc în condiţiile în care teatrele
din Bucuresti nu mi-au oferit nimic.
Venisem d pă un rol la Naţional, un
rol principal la " Bulandra " şi eram dis
trus că nu-mi pot face meseria.
Atunci, Borcia mi-a spus: "Vrei să faci
teatru? Vino aici! " M-am dus, desi
condiţiile au fost mizere, am stat a
comun ", pentru că în primul an nu
am avut casă.

paharul. Borcia spunea: "Ce să fac cu
ei? Nu sunt buni, şi vreau să angajez
pe alţii, dar îmi sar în cap cei de la
Consiliul Judeţean. Ţipă la mine că nu
vor cazuri sociale în judeţ. Că nu vor
actori şomeri " . Toţi actorii proşti vor
contracte pe viaţă. Ei I-au înlăturat.
Se pare că Borcia a fost demis şi
pentru "incapacitate managerială ".

Era ceva anume la Piatra.

Asta e o tâmpenie a bsolută, din mo
ment ce face un festival international
de teatru, din bani puţini, i-a a dus pe
Vlad M u g u r şi pe Andrei Şerban,
căruia i-a smuls promisiunea că mai
vine să monteze o piesă acolo. Actorii
de care spuneam au sărit în sus că
nu-i interesează Andrei Şerban: " Noi
vrem piese pentru publicul nostru,
nemţean ". Nu spun să nu se facă. Dar
la Piatra mai există şi public tânăr,
care vrea un teatru modern.

Într-un interviu din "Scena" de anul
trecut spuneai că actorii "rataţi" din
teatrul de la Piatra Neamţ încearcă
"
"să submineze munca directorului .

Teatrul pe care îl făceaţi voi acolo
nu mergea pentru spectatorii nem
ţeni? Voi vorbeaţi, pe scenă, o limbă
pe care cei din sală nu o înţelegeau?

�
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De ce ai continuat?

Frecusurile existau, acolo, dinainte să
mă d c eu. Acum, însă, s-a umplut

u

Şi ce dacă, o dată sau de două ori,
chiar s-a întâmplat aşa? Este cazul

spectacolului lui Vlad Mugur Scandal
cu publicul, şi chiar al Livezii de
vişini al lui lgor Larin. Tu, ca specta

tor, nu vii la teatru ca să te odihneşti
şi, eventual, ca să şi dormi în fotoliu.
O provocare te îndeamnă să mai şi
gândeşti. Totuşi, nu e vorba numai
despre public, ci şi despre acei actori
care vroiau să facă teatru comod.
Eventual, la o replică, să îşi aprindă şi
câte o ţigară. Ei, împotriva acestui
gust Victor Scoradeţ şi Borcia a u
creat o enclavă care a supărat pe
foarte mulţi. Judeţul era codaş, iar
teatru l devenise primul. Despre
teatru se vorbea mai m u lt decât
despre echipa de volei ori despre
"Cea h l ă u l Piatra Neamţ" . Cred că
asta a deranjat. Din câte am înţeles
eu, picătura care a umplut paharul a
fost că n u i-a mai prelu ngit contrac
tul actorului Victor Giurăscu. Dar în
orice ţară se întâ m plă aşa. Nu mai
aveau nevoie de el. L-au anu nţat cu
30 de zile înai nte, deci s-au respec
tat toate prevederile legale. El s-a
dat de ceasul morţii: "Cum să plec?
Dacă am stat patru ani, vreau con
tract pe viaţă ".
'

29

�

eta
un lucru: la Borcia nu era niciodată
usa închisă. Eu m-am dus întotdeau
na să vorbesc cu el, în special când
nu eram de acord cu ceva. Ceilalţi,
care credeau că ei le ştiu pe toate, nu
I-au a bordat. Spuneau: " N u mai
Talaşman se duce, că are pile". Eu îl
întrebam pe Borcia ca pe un coleg,
nu ca pe un director. El are un dar
extraordinar: stie să vadă teatru, e un
foarte bun s pectator. Iar cel mai
important a fost că, împreună cu o
parte dintre actori (printre care şi eu),
a visat să refacă teatrul din Piatra
Neamţ, să-I transforme în ce a fost el
odată. Borcia a izbutit acolo ceea ce
nu a reuşit un judeţ: să facă un
teatru-lider. Dar au învins mediocri
tatea şi li psa de respect faţă de
meserie.
Dacă s-ar fi revoltat actorii care îl
susţineau pe Borcia ar fi fost vreo
diferenţă?
În timpul anilor petrecuţi la Piatra
Neamţ, ai simţit că publicul s-a
schimbat? Începuseră spectatorii să
vibreze la teatrul provocator pe
care îl făceaţi voi?

Am sesizat asta la tineri şi la oamenii
trecuti de a doua tinerete. Ei erau cei
mai deschişi. În Scanda i cu publicul,
noi, actorii, am rămas "încremeniţi "

timp de un minut, aşa cum ne-a indi
cat Mugur. Publicul nu a stat amorf,
chiar dacă a reacţionat contradicto
riu. A dovedit că este viu. Or, ce vor
cei care I-au demis pe Borcia? Specta
cole "elegante", de la care lu mea să
plece la fel cum a venit! Cu astfel de
oameni nu te poţi lupta, nu ai a rme.
Cei care I-au contestat nu au înţeles

Nu. Nu se mai putea face nimic. Nu ai
cu cine să te lupţi. Nebunia nu e că
I-au schimbat pe Borcia. Viaţa merge
înainte, nimeni nu e de neînlocuit.
Există, însă, consilieri care nu au fost
în viaţa lor la teatru şi care îl judecă
pe Shakespeare sau comentează vi
ziu nea unui regizor.
Mirona Hărăbor

A s p rij i n i s a u a d i st r u g e
Spectacol u l demiterii lui Corneliu
Dan Borcia face parte, pentru mine,
din lanţul oribil pe care reuşim să-I
realizăm noi, românii, demolând tot
ceea ce încearcă să se ridice ca o con
strucţie generoasă, utilă semenilor.
Consolidarea unei trupe, îm bo
găţirea cu fluid cultural a unui oraş,
organ iza rea u n u i festival inter-

naţional, apelul la literatura contem
porană de calitate n-au fost în serviciul
lui Borcia personal, ci au fost un dar
către comu nitate. S-ar putea ca nici
comunitatea să nu fie conştientă de
darul primit, dar cei care diriguiesc
societatea, influenţând destinul co
munităţii, au obligaţia de a vedea cu
luciditate faptul constructiv şi de a-1

sprijini. Pentru că nu o fac, ci, dim
potrivă, distrug, trebuie să le fie
ruşine.
Ceea ce mă doare în plus este d u
rerea lui Borcia, care-şi vede con
strucţia de ani de zile dărâmată cu
nepăsare printr-un brânci.
Florica lchim

D ra g ă Da n B o rc i a
Revista "Scena " mi-a solicitat opinia
în legătură cu demiterea ta. Ar fi un
prilej potrivit să mă alătur şi eu coru
lui (totuşi, de cameră), care consideră
această demitere ca pe o mârlănie.
lartă-i, Doamne, pe cei ce nu ştiu ce
fac! Cât despre cei ce ştiu şi nu le
pasă, dă-le pe cap, Doamne, şi lor,
Consiliul Judeţean Neamţ.
Aşa că, în loc de răspuns la ancheta
"
"Scenei , m-am gândit că e mai bine

§
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să-ţi fac o propunere. După cum ştii,
de zece ani la Sfântu Gheorghe se
defăşoară Festivalul lntrernaţional de
Teatru ATELIER, creat de subsemna
tul şi la care teatrul condus, până mai
ieri, de tine a participat şi a fost chiar
premiat de câteva ori. Ce-ai zice ca
ediţia de anul viitor (iunie ·2002), a
zecea la număr, să se desfăsoare sub
direcţia ta? Mă gândesc că a r fi păcat
să-ţi ieşi din mână, după atâţia ani în

care ai făcut unul dintre puţinele fes
tivaluri de teatru adevărate din Ro
mânia.
Cu speranţa că nu te vei considera
jignit şi că vei accepta modesta mea
propunere, te îmbrăţişez şi aştept cât
mai repede un semn de la tine.
Cu stimă,
Radu Macrinici

U n s p e cta to r c a re
ş i -a reg ă s it 1 i n i ştea

Cine spera că această stare de lucruri
putea să meargă înai nte se înşela,
demonstrându-se - pentru a câta
oară? - că vigilenţa şi adevăratul spi
rit civic capabile de purificarea men
talităţilor şi de consolidarea acelor
atitud ini sănătoase, propice dez
voltării noilor aspiraţii ce au cuprins
şi vor mai cuprinde peisajul teatral
naţional, au învins deplin, fără
tăgadă, depinzând acum de noi toţi
ca acele fu lgurante şi neverosimile
realizări create în perioada mandatu
lui managerului Corneliu-Dan Borcia
să rămână o vie amintire, care trebuie
să se şteargă din memoria Primară a
urbei, permiţând astfel o firească
retrocedare a bunurilor spirituale şi
materiale pierdute şi/sau sufocate
ani de zile de anumite căutări cu iz de
respiraţie - aşa-zis - europeană, în
care Festivalul de Teatru de la Piatra

Neamţ ar fi avut, pare-se, un profil
unic, cu o secţi une FOCUS ce provo
ca surprinzătoare satisfacţii culturale,
atingând întreaga paletă ideatică,
estetică, spectacologică, reuşind ca
diferite s aţii teatrale focusate an de
a pe să aducă în faţa publicului
nemtean atitudini, com
" re
portamente pli n e de violenţă şi de
obscenităţi otrăvitoare pe care so
cietatea noastră nu le cunoaşte încă,
în ciuda apariţiei, ici şi colo, a unor
cazuri izolate, repede anihi late de
institutiile statului, încât, revenind la
chesti u nea zilei, am putea zice că
demiterea lui Corneliu-Dan Borcia,
om ce se erijează în premiant al
Consiliului Britanic pentru un aşa-zis
management teatral performant, a
fost un act de cu raj şi firesc venit din
partea autorităţilor locale, rămânând
ca noua şi optimista conducere inte-

rimară desemnată să readucă mult
ceruta linişte în râ ndurile publicu lui
prin prol iferarea unui repertoriu
adecvat şi de mult aşteptat . . .
Dan-Marius Zarafescu

Vi n e, v i n e p r i m ă va ra !
Încep prin a mărturisi, cu toată sincer
itatea, că, în pofida realizărilor avute
pe plan profesional, în decursul tim
pului, în cadrul prestigiosului lăcaş de
cultură care este Teatrul Tineretului
din Piatra Neamţ, de fiecare dată
când îmi desfăşuram activitatea acolo
resimţeam o anumită lipsă. Instituţia
mergea bine, era lăudată - ba chiar
elogiată - în publicaţiile şi emisiunile
TV de specialitate, majoritatea acto
rilor dovedeau, cu ocazia repetiţiilor,
chef şi putere de mu ncă, ech ipa
Borcia-Scoradeţ prezenta o viziune
managerială coerentă - bazată în
special pe năzuinţa racordării la valo
rile contemporaneităţii - pe care se
străduia s-o transpună în viaţă, în

ciuda dificultăţilor financiare, dar... Ei
bine, există un "dar"! Era o mare lipsă,
şi anume legătura strânsă cu benefi
ciarii principali ai producţiilor artis
tice, adică masele largi de cetăţeni ai
municipiului Piatra Neamţ, ai judeţu
lui Neamţ, în general, fie ei intelectu
ali, muncitori sau - de ce nu? - tărani.
Deşi amintita conducere a între prins
câteva demersuri în această direcţie 
- mă refer aici la spectacolele
Votaţi. .. Eseu şi Tache, lanke şi Cadîr
- legătura cu pricina a rămas, din
păcate, la sţa diul de deziderat. Pentru
că, vorba �ceea, cu două flori nu se
face primăvară. De altfel, această
stare de lucruri a cauzat şi repetate
conflicte cu reprezentanţii cetăţeni-

lor, respectiv funcţionarii Consiliului
Judeţean, conflicte ajunse de multe
ori în presă, cu efecte neplăcute, ca să
nu spun mai mu lt, asupra imaginii
teatrului, atât în ţară cât şi în străi
nătate (vezi trista întâmplare în care a
fost i m pl icat regizorul de origine
română Andrei Şerban). Fapte care,
trebuie subliniat, nu se întâmplă în
alte locuri unde conducerile aşeză
mintelor de profil şi reprezentanţii
cetătenilor actionează în consens, cu
respo nsabilitate, în interesul direct al
celor care i-au mandatat. S-ar putea
da ca exemplu în acest sens Bârladul,
despre al cărui teatru nu îmi amintesc
să fi citit ceva în presa ultimilor ani.
Nimic-nimic! Ceea ce nu înseamnă că
instituţia respectivă s-a desfiinţat, ci
că în cadrul ei s-a stabilit o reală pace
socială. (Desigur, teatrul din Bârlad nu
e deloc un exemplu singu lar, dar, din
lipsă de spaţiu, mă rezum la el, rugân
du-i pe directorii teatrelor nepome
nite aici să manifeste înţelegere.) Deci
se poate! Legătura cu masele, cu ce
tăţeanul de rând nu e, prin urmare, o
si ntagmă sterilă, sau u n obiectiv
utopic, ci se poate materializa! Şi
unde? Nu în China, ci la doi paşi de
Piatra Neamţ! Cum e posibil? Sunt
concitadinii regretatu lui V. 1. Popa
mai deştepţi decât pietrenii? Desigur,
nu! Dar administrarea nevoilor lor cul
turale a fost încredin-ţată unor gos31
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podari mai pricepuţi! Mai racordaţi
a şteptă rilor cetăţeneşti - căci
fu nctionarii
Consi liilor Jude-tene nu
'
sunt a ltceva, pentru cond u cătorii
instituţiilor aflate în s u bordine,
decât c u reaua de transmisie a
aşteptărilor, culturale în speţă, ale
cetăţenilor! Ale - să nu ne temem de
cuvi nte - oa menilor muncii! S-ar
putea emite aici opinia mal iţioasă
potrivit căreia, în viziu nea oamenilor
mu ncii, diferenta dintre teatrul de
revistă şi cel d �amatic ar consta în
cantitatea paietelor, dar, să nu
u ităm, banii din cultură nu vin de la
Uniunea Europeană sau de la NATO
sau de la Ţiriac, ci din buzunarele, şi
aşa sleite de perioada d ificilă pe
care-o traversează ţara, ale - da!
oamenilor muncii!
lată, însă, că problema s-a rezolvat şi
-

� ZbhvQnuri. Wârfc . ţJecăreli

la Piatra Neamţ: tandemul Borcia
Scoradeţ a fost, în sfârşit, demis. Ca o
compensare la neobrăzarea cu care
fel u riti indivizi, mai m u lt sau mai
.
puţin venetici, îşi revendică palatele,
colectivitatea nemţeană, folosinau-şi
ami ntita cu rea de transmisie, si-a
·
revendicat teatrul. Şi, cum era de
aşteptat, 1-a obţinut. Bravos!
N u pot pune punct fără a-i felicita, cu
această ocazie, pe actorii trupei, în
special pe cei tineri, pentru uimi
toa rea înţelepci une cu care s-a u
manifestat în perioada tulbure pe
care a traversat-o instituţia la care
m u ncesc, pentru consecvenţa cu
care au refuzat să respire altceva
decât ozonul înălţimilor spirituale,
dispreţuind, de exemplu, orice even
tuale implicări pe linie sindicală, pen
tru maturitatea neaşteptată cu care

) ârfe'

au ştiut să aşeze Arta mai presus de
orice, pe scurt, pentru devotamentu l
lor faţă de Teatru. De altfel, răsplata
nu se va lăsa aşteptată: în cad rul
primăverii ce se întrezăreşte, ei,
actorii, vor fi petalele del icate ale
florilor pe care scena pietreană,
acum temeinic îmbunătăţită fu nciar,
le va naşte în viitoarele stagiuni.
Aferim!
Cristian Juncu

regizor

P.S. La cele opinate anterior mai sub
scriu doi fosti salariati ai TI, anume
Andreea Vu i pe şi Vlad Massaci, aces
ta din u rmă aflat actua l mente în
German ia, ca regizor angajat la
" Bagage - das Theater der ju ngen
Welt" din Leipzig.

fiecăre1i

Co ru l n e m u l t u m iti l o r
1

• Până să se încheie stagiu nea 2000-2001 , presa a fost
asaltată în câteva rânduri de anunţurile epustuflante ale
tinerei şi neliniştitei companii D'AIA, înfiinţată de o per
soană, şi ea tânără, pe nume Chris Simion. Personal, după
ce am scris o cronică ce desfiinţa un aşa-zis spectacol al
respectivei trupe, primind după aceea calde mulţumiri, în
virtutea principiului " important e să se scrie ceva, indife
rent ce, fiindcă oricum contează ", am decis că nu mai era
cazul să dau curs invitatiei, cu atât mai mult cu cât din
textul acesteia, semnat de autoarea spectacolului, am
aflat că este vorba despre " un important experiment tea
tral de o înaltă ţinută artistică ". Prezentarea spectacolului
nu mi-a ieşit însă uşor din minte (textul de faţă e o
dovadă), ea fiind un adevărat model de promovare
ineptă, în care vorbele sunt abil folosite pentru a induce
o stare favorabilă spectacolului, fără să mai fie necesar, la
urma urmei, efortul de a-1 şi vedea. Spectacolul, ni se
spune, este inspirat din viaţa lui Jean-Michel Basquiat,
artist plastic, unul dintre apropiaţii lui Andy Warhol pentru cine nu-l cunoaşte (şi sunt convinsă că există des
tui), faimos mai degrabă pentru modalităţile inedite de
promovare-a artei sale decât pentru valoarea acesteia. O
dată în plus ni se demonstrează că nimic nu e
întâmplător pe l ume, cum nici alegerea de către Chris
Simion a acestui " regizor autodidact", "artist emina
mente spontan", pentru care, ne spune aceeaşi pre
zentare, "a contat foarte mult că s-a născut într-un spaţiu
în care libertatea nu îi era constrânsă de nimic, o lume
unde artistul putea să se desfăşoare după propriile re
guli ". Sesizând unda de regret, nu pot să nu mă întreb de
ce anume a fost provocată, dat fiind că semnatara textu
lui şi a spectacolului este şi ea ajutată, slavă Domnului,
de "context" şi îşi croieşte drum de ceva timp, într-o li
bertate deplină, fluturând netulburată steagul interdisci-
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plinarităţii, al postmodernismului şi al altor multi-ultra
super-mega-concepte, pescuite din tot felul de discursuri
sofisticate, pentru a se impune într-o lume a cărei scară
de valori zace de mult la pământ.
• Nu vreau să caut nod în papura de la ... Sfântu
Gheorghe, dar m-a stârnit la comentarii o afirmaţie
recentă a directorului Teatrului "Andrei Mureşanu", critic
de teatru de felul lui, Doru Mareş. Acesta nu ezită să
treacă pe lista celor mai bune spectacole din stagiu nea
2000-2001 (dezbătută într-o discuţie publ icată de
"
"Observatorul cultural ) şi cele două spectacole produse
în stagiu nea cu pricina de teatrul pe care îl conduce. Fără
alte comentarii - în fond, au fost alţii care şi,au trecut la
categoria "Cel mai bun" rudele apropiate -, notez doar
consideraţia de la finalul respectivei mese rotunde, ce îi
aparţine dramaturgului Dumitru Solomon: "Dacă din
greşeli se mai poate ieşi, din autoentuziasm nu ". Bine zis!
• Apele tulburate de la Teatrul Naţional lasă la vedere
mâlul unei stări de care toată lumea credea că a scăp.at:
nimeni nu e interesat cu adevărat de valoare, ci numai de
micile războaie personale pe care le are de dus, aşa încât
X nu mai are contract fiindcă era adus în teatru de Y, care
a zburat el însuşi, nemaifiind sprjinit de Z. Apropo de
concursul organizat la final de stagiune la TNB, există,
totuşi, câteva nelămuriri: de ce era comisia alcătuită din
actori, fie ei şi mari, şi nu din regizori, că doar ei ştiu ce vor
monta şi pe cine ar vrea în distribuţie? Apoi: ce fel de con
curs este acela în care comisia include si rude ale unora
dintre "concurenţi"? lată că vechiul vi al repetentului
care se vrea "scos la tablă " numai de mama, de bunicul
sau, cel mult, de o mătuşă din partea tatei şi-a găsit
împlinirea. în sfârşit!

s

Cristina Modreanu

de vedere
A

Suturi 1n fundul traditiei
�

�

e la o vreme mă amuză copios
eterna - şi inutila în opinia
�
mea - controversa pe tema
teatrului alternativ, iniţiată şi alimen
tată chiar de către a utointitulaţii
"
" alternativi . Dar atunci când unul din
termenii ecuaţiei li pseşte, disputa
cade în derizoriu. Se anulează de la
sine şi capătă greutatea specifică a
unui balon de săpun.
Ce vrea să zică aceea teatru alternativ?
Într-un elementar recurs la (rudimente
de) logică formală, nimic. Dacă admi
tem antinomia "obiect" versus " non
obiect", putem spune că tot ce nu e
teatru (aşa cum îl percepeam noi până
acum) este non-teatru. Şi cu asta am
pus punct discuţiei. Sau - dacă ne
plasăm în "cercul strâmt" al prăfuitelor
şi hulitelor spectacole de teatru nor
mal, tradiţional şi pentru a păstra
denominaţia aru ncată în joc - aş
îndrăzni să cred că fiecare spectacol
bun este alternativa precedentului.
Fără a-1 anula sau exclude. Numai că . . .
Alternativii vor să fie luati în seamă.
Sunt, în marea lor majoritate, tineri şi,
ca orice tânăr, vor să li se acorde o
importanţă cel puţin egală cu aceea
care i se dă teatrului consacrat. Ei nu
pot înţelege de ce o reprezentaţie în
cutia italiană adună în fotolii sute de

D

privitori ani de-a rândul, iar însăilările
lor cu pretenţii de mare eveniment
artistic - cu cât mai abscons, cu atât
mai sofisticat, pretind ei; în fapt, cu
cât mai confuz, cu atât mai inconsis
tent -· nu aduc decât câţiva rătăciţi,
pasionaţi (fără să înţeleagă mare
lucru) de un soi de teatru prizat cu o
sticlă de bere în mână ori într-o
perdea de fum care (nu e prea clar)
face parte din mizanscenă sau din
ambientul obişnuit al locului cu pricina.
Dacă mişcarea alternativă se referă
doar la sursele de întretinere
ale
'
demersului teatral, sunt gata să
accept că teatrul alternativ este
teatrul non-bugetar. Adicătelea, cum
ar veni, negaţia se referă, în această
situaţie, doar la forma de finanţare.
Dar tare mă tem că "apostolii " alter
nativi se revendică de la o mişcare
anume. Care? Nici ei - lasă impresia 
nu ştiu prea bine. Ei se vor reprezen
tanţii u n u i a n u me c u rent a rtistic.
Avem noi un nou Grotowski? Ori,
măcar, un sfert de Grotowski? Si nu
mă refer la citări epigonice, oric�t de
izbutite, ci la ceva de anvergu ra
"
"teatrului sărac . Avem noi un Peter
Brook? Deşi "spaţiul gol " umple cam
multe scene. Îi avem în schimb, salu
taţi doar de critica "oficială ", pe Darie,

pe Măniuţiu, pe Cătălina Buzoianu, pe
Felix Alexa, pe Tom pa Gabor . . .
Dacă sunt bune s i a u forta de a
emoţiona - u n ic u l criteri u , d u pă
mine, al valorii - spectacolele "alter
nativilor" sunt teatru. Si
' sunt convins
că aşa vor şi autorii lor să fie tratate.
Cele proaste, ca şi aceeaşi grupă de
făcături ale "traditionalilor", sunt non
teatru. Procentul însă, e cel care dă
de gândit. Să mi se explice cu ce e mai
alternativ Radu Afrim decât Bocsardi
Laszl6, ori Theo Herghelegiu decât
Alexandru Dabija. Cu ce e mai alter
nativ Job de la Târgu-Mureş decât
Unchiul Vanea de la " Bulandra " ?
Unde plasăm Creatorul de teatru?
Dar Decameron 639? Le-aş reaminti
"
"alternativilor ce spunea Dali (Dali,
alternativul alternativilor la vremea
lui!): "Trebuie să subliniez că numai
tradiţia aduce ceva original, fără a uita
că aduce după ea şi foarte mult praf
(. . . ) De aceea este salutar să te revolţi,
să dai câteva şuturi în fundul
tradiţiilor, ca să le scuturi puţin de
praf. Când totul e bine curăţat, îţi dai
seama că revolta în sine n-a preţuit
ceva decât în măsura în care a pri
menit tradiţia".

;

Adrian Palcu

de teatru

Demiurgi

neputincioşi

utorii care au trăit experienţa
dictaturii îşi convertesc trăirile
în fa bule cosmice: puterea
personalizată acaparează tot spaţiul
vieţii şi perspectiva morţii, capaci
tatea de a iubi şi de a gândi. Dicta
torul nu este posesorul unor calităţi
deosebite, el este puternic doar pen
tru că poartă însemnele funcţiei

A

supreme şi nimicnicia lui este molip
sitoare: supuşii unui dictator măreţ
prin delegaţie sunt ei înşişi lipsiţi de
di mensi uni metafizice, frustraţi în
revoltele sau în disidenţele lor.
Dramaturgia lui Valentin Nicolau se
situează exact la punctul de la infinit
unde s-ar putea întâlni linia Omului
revoltat al lui Camus şi cea a lui

Mitică, personajul mitic al lui Cara
giale. De altfel, Majestatea Sa din
piesa care dă titlu l volumu lui* îl para
frazează pe Caligula din piesa auto
rului francez: ca şi împăratul roman,
el doreşte Luna (sau ceva aproxima
tiv asemănător) şi tânjeşte după sim
plitate, dar e lipsit de patetismul aspi
raţiei spre absolut, e capricios, răsfă-

* Valentin Nicolau, Ultimul împărat, Ed. Poli rom, 2001
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de teatru

ţat într-un mod stupid şi lipsit de fan
tezie. Dinamica delirului său este
întreţinută de camarila de ambe
sexe, experţi în regizarea spectacolu
lui puterii, al mimării tuturor aparen
ţelor necesare pentru ca vedeta falsă,
împăratul nelegitim, să poată crede
că e mai înalt, mai viril, că poate mo
difica legea gravitaţiei, că e Dumne
zeu şi, în acelaşi timp, Isus Christos,
că e artist şi legiuitor, posesor al su
premei înţelepciuni.

Aceeaşi logică a puterii este şi domi
nanta personajului Mitică din Ultima
haltă în paradis: un Don Juan second
hand, alcătuit din toate clişeele
aventurilor sentimentale si ale trium
furilor sexuale. Şi dacă sl�gile fac din
lider un tiran, femeile fac din bărbat
un mascul dominator si nesimtit (în
sensul absenţei sentimentelor). Şi
neantul este nevoit să se retragă în
faţa agresiunii iubirilor trucate de
dragul performanţei. Majestatea Sa
spune: .,Eu sunt Steaua Polară! Eu
stau în centru, acolo unde îi întâl
nesc pe zei. Totul îmi aparţine. Iau
totul asupra mea. Cine mi se supune
mie, i se supune lui Dumnezeu. între
mine şi Dumnezeu este o simfonie".
Mitică din cealaltă piesă îl îngână:
.,După mine viaţa femeilor se va
nărui. Istoria lor se va împărţi în
două. în timpul lui Mitică şi după
Mitică... Cine îmi va lua locul? Cine va
duce mai departe povara de a
iubi? . . . Să fie ăsta sfârşitul lumii?
(Îngândurat.) Cine va duce mai
departe ...?" De altfel, piesa scurtă Zi
că-ţi place! este demonstraţia de vir
tuozitate a modurilor în care dis
funcţiile puterii politice se pot tra
duce în temele recurente ale vieţii
erotice.
Teatralitatea acestei dramaturgii îşi
are izvorul în decalajul dintre preten
ţiile explicite şi realităţile implicite:
demiurgi neputincioşi, personajele
lui Valentin Nicolau se zbat să facă
faţă propriilor enunţuri; tristeţea
ludică a autorului lasă un spaţiu larg
pentru invenţia scenică a acelui uni-

"Tinerii vor"
iana Sălcudeanu din Timişoara
est� o cititoare cum şi-ar dori
orice revistă. Ne apreciază în
cunoştinţă de cauză, după o lectură
atentă, de la prima până la ultima pa
gină, cu reacţii şi păreri proprii, într-un
dialog sincer şi fără prejudecăţi.
Diana Sălcudeanu nu prea are parte
de revista pe care o merită: îi citim cu
plăcere mesajele venite pe e-mail şi
amânăm mereu răspunsul, aşa cum
se întâmplă cu vizitele la bunii prie
teni: ei te iartă, oricât de neatent ai fi.
Preocupată de condiţia debutului,
dar şi de tonusul creator al doamnei

D
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Buzoianu, de condiţiile care favo
rizează actul de creaţie şi de pereni
tatea cronicii dramatice, Diana inter
vine în recenta dezbatere (.,Scena"
nr. 7 şi 8) dedicată postmodernismu
lui: .,Cred că în fiecare fiinţă cuge
tătoare ar trebui să existe imboldul
de a face ceva memorabil în viată.
Învăţăm despre ceea ce e memorabil
şi despre felul cum ceva devine
memorabil prin cultură şi nu la colţul
blocului. Dacă nu avem un ţel în viaţă
putem să tăiem frunze la câini şi să
ne plângem că vina pentru ratarea
noastră e a societăţii şi a statului.
Atâta vreme cât nu avem respect

vers paralel care a născut irealitatea
cosmarului
real.
·
La al doilea volum de piese şi cu o
foarte scurtă listă a spectacolelor,
dramaturgia lui Valentin Nicolau
riscă însă avatarurile unei evolutii
paralele cu creaţia scenică. Dacă este
de înţeles de ce generaţiile osificate
şi instituţiile îmbătrânite refuză sau
ocolesc aventura, este de mirare de
ce nu sunt tentati de exercitiu tinerii
regizori şi echipele teatrale necon
venţionale. Pe de o parte, cărţile dra
maturgilor se aglomerează pe rafturi
şi Dan C. Mihăilescu - de pildă - pre
feră să definească individualităţile
creatore prin diferenţierea faţă de
propriul grup (Macrinici, Gârbea,
Juncu, Saviana Stănescu), în timp ce
eu cred că dramaturgia lui Valentin
Nicolau se leagă mai bine de piesele
lui Alexandru Sever (alt dramaturg
puţin şi prost jucat) decât de cele ale
colegilor săi de generaţie. Pe de altă
parte, materialul dramatic (scriu
material, pentru că unele texte cu
greu pot fi considerate piese) folosit
de tinerii regizori este cel mai adesea
neconcludent sub raportul ideilor şi
fals inovator sub raportul propune
rilor teatrale. Cred că creativitatea lor
nu ar avea decât de câştigat prin so
lidaritatea cu dramaturgii generaţiei
lor: s-ar putea impune astfel un con
cept despre arta teatrală, suc.ces care
ar depăşi prin semnificaţie aplauzele
entuziaste din seara unor premiere
fără consecinţe.
Magdalena Boiangiu

pentru tradiţie şi nu o cunoaştem,
vom rămâne în istorie ca o perioadă
de criză în cultură, de debandadă, de
confuzie si
' de isterie. Pentru a nu se
întâmpla aşa, trebuie să reacţionăm
şi înainte de a deschide gura să
învăţăm câte ceva de la clasici. Faptul
că se urlă pe scenă, pe fondul muzicii
hip-hop nu se cheamă noua modali
tate de exprimare postmodernă.
Tinerii diletanţi nu trebuie încurajaţi,
ei ucid maestrii
' în loc să învete de la
ei. E absurd să punem actori( maturi
să se scălâmbăie şi să se contor
sioneze pe scenă, în piese cu abor
dări postmoderne. Acestea nu aduc
nimic nou, nu explorează textul, ci-I
batjocoresc. (...) N-aş vrea să credeţi
că sunt o snoabă, însă deşi fac parte
din tineretul acestei ţări, ştiu cât de
important e respectul pentru cei care

au făcut l u cruri deosebite în viaţă".
Această recentă scrisoare a Dianei
Sălcudeanu nu face decât să ne arate
cât de mult ne înşelăm pe noi înşine
când rostim judecăţi la plural: Tinerii
"
vor . . . ", Bătrânii sunt..." Nu toţi tinerii îi
"
dispreţuiesc pe clasici, după cum există

[;]
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multe persoane trecute de prima tine
rete
' cărora scălâmbăielile lor si ale alto
ra le produc stupefiante sat{sfacţii. Fi
reste, mă refer la cele estetice. Ar fi bine
d acă toată lumea ar găsi o ofertă core
spunzătoare gustu lui şi înclinaţiilor
proprii. Unele ţin de teatru, altele nu. În

ceea ce o priveşte, Diana Sălcudeanu,
fiinţă cugetătoare", va rămâne de
"
partea teatrului, clasic, modern, post
modern, sau cum o să mai fie el numit.
D ragă Dia na, m u lţumim pentru
atenţie şi aşteptăm veşti.
M.B.

ţia imaginii

Voyeurism sau
divertisment extrem?!
1

·

ronia soartei: în Ola nda, la
Endemol Entertainment", patro
"
nat de John De Moi, s-a ivit un nou
format" de divertisment extrem,
"
care se revendică, în linia unui cinism
propriu economiei de piaţă, de la
tehnica supravegherii dictatoria le
descrise terifiant de către George
Orwell în distopia 1 984 şi care se
bazează pe asidu itatea ca merei
ascunse - botezată, la naşterea ei,
acum mai bine de jumătate de secol,
candid camera, după inocentul per
sonaj voltairian supranumit bunul
"
sălbatic".
Big Brother ia în stăpânire progra
mele reţelelor de televiziune de pre
tutindeni, acest aspect inedit al glo
balizării propagându-se, rapid, şi în
România. La Pro TV, patentată de
Florin Busuioc şi su pervizată de
Mona Segal, Vara ispitelor şi-a asu
mat misiunea de pionierat în loca
lizarea modelului. Ar fi interesant de
ştiut, poate, câţi dintre cei aproxima
tiv 250 de candidaţi la preselecţia
pentru emisiunea cea mai super" a
"
sezonului estival I-au citit pe scriito
rul englez, au văzut filmul lui Michael
Radford sau măcar au auzit de per
sonaj u l întruchipat, in ubliabil, de
către Richard Burton (cântecul său de
lebădă). Dacă entuziasmul actan
"
ţilor" este stimulat pecuniar cu pre
mii consistente, cel al privitorilor din
faţa televizoarelor se poate spune că
este spontan şi dezinteresat, generat
de o veche meteahnă umană - curio
zitatea (care, însă, combi nată cu
inhibiţia, degenerează în perversiune
sub denumirea sofisticată de vo
yeurism). Uitatul pe gaura cheii" "
mai pe româneşte spus - este asociat
cu altă meteahnă care-i bântuie pe

mulţi. Este plăcerea de a se da în
"
spectacol", chiar şi cu riscul de a alu
neca în vulgaritate (vezi versiunea a
"
te da în stambă"). Ceea ce are si o
conotaţie pozitivă, fiindcă însea m nă,
nu o dată, şi a-ţi da arama pe faţă".
"
Am inventariat aceste notiuni, vechi
de când lumea, pentru a contribui la
efortul depus de teleaştii care ne
amintesc, cu trufie, că su ntem o
"
naţie de ascultaci". in linia întâi se află
membrii formaţiei Cassa Loco, trans
feraţi - după o modă inflaţionistă - în
categoria moderatori l o r" de tip
"
Cupidon. Aceşti arbitri mizează pe
absenţa totală a g/amour-ului, proba
bil pentru a nu-i umbri pe ispititorii"
"
profesionişti ad hac, ,a loc u l de
"
muncă", şi a distrage atenţia con
cu renţilor, i spitiţi" angajaţi de
"
"
bunăvoie şi nesiliţi de nimeni" în rea
lity s ho w. Etichetat d rept test al
"
fidelităţii", spectacolul, care durează
câte o săptămână, este caracterizat
indirect - culme a subtilităţii psiho
logice - de către părinţi: mamele
emancipate acceptă să dialogheze
invocând ... cultura odraselor - când
în discuţie ar trebui să fie pusă edu
caţia, respectiv cei şapte ani de-a
casă -, obligându-i şi pe moderatori
să lanseze în eter întrebări retorice
despre raţiunea acestei experienţe
"
totale". Reacţiile cobailor nu fac de
cât să le ilustreze vidul cerebral - pus
pe seama emoţiei -, ca să nu mai vor
bim de cel existential! Circumstanta
,
"
atenuantă" solicitată de părţi poate fi
sau nu acceptată, pe acest teritoriu
alunecos dintre indiscreţie şi inde
cenţă: intimitatea. Este locul geome
tric unde conventia e liber consimtită
'
şi tot astfel încăl cată, pentru că sce
nariul e şi nu e respectat, dar totul e

bine regizat şi discret amendat (vezi
comunicatul-avertisment al CNA!). Se
prognozează acutizarea fenomenu
lui, mai ales că şi alte posturi se
străduiesc să doboare limitele" de
"
orice fel.
Interesant este că uzina hol lywood
iană a avut g rijă să producă deja
câţiva anticorpi", di ntre care unii
"
_
sunt <;hiar memorabili. In 1 993, de
exemplu, voyeurismul era încă per
ceput - vezi Sliver al lui Phillip Noyce,
în care Sharon Stane e hărţuită" de
"
William Baldwin şi Tom Berenger.
Despre Truman Show, realizat de
Peter Weir d u pă u n scenariu de
Andrew Nicoll, s-a spus că ar putea
figura pri ntre operele l u i Eugen
Ionescu, fiindcă împinge experienţa
la absurd: de la nastere, eroul trăieste,
·
fără să ştie, într-u � climat artificial, pe
un platou de filmare! Comedia de
moravuri contemporane EdTV a
coborît miza în derizoriu: urmărirea
individului 24 de ore din 24.
Culmea este că un soi de happening
(vezi articolul din n u mărul trecut) s-a
consumat exact acum 30 de ani, iar
revista, Premiere" nr. 293 1-a evocat
"
amănu nţit după nebunia declanşată
în Franţa de loft Story. Divertis
mentul tv nu se poate compara,
totusi, cu experimentul teatral de
dup '68. În 1 97 1 , Jean-Michel Barjol
a hotărît să filmeze neîntreru pt, timp
de 80 de ore, o sută de actori claus
traţi laola ltă. Nimic calcu lat, nimic
pregătit dinainte, frumuseţea con
stând în bucuria de a participa la o
sărbătoare la care li se dăruise drep
tul de a face şi spune orice, în spiritul
libertăţii totale...

�

Irina Coroiu
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"Cu aplauzele sunt
"
zgârcit
co nvo rb i re c u p i cto ru l
F l o ri n Ci u bota ru -

Mergeţi des la teatru?

Am asistat în ultima vreme la câteva
spectacole pe teme clasice " interpre
tate". De exemplu - un exemplu mai
vechi -, Ham let-ul lui Tocilescu era
chiar foarte " interpretat". Părerea mea
este că, şi aici, există o limită, deşi este
la fel de adevărat că actualizarea e
necesară. Mă întreb ce se întâmplă
astăzi cu un tânăr cu mai puţin temei
cultural, care ar vedea un Hamlet inte
gral. Greu de su portat pentru el.
Generaţiile noastre au avut altfel de
acces la cultura clasică. Astăzi, lucrurile
s-au modificat. Când merg la teatru,
aleg foarte mult sau chiar cer păreri.
Dar nu pe cele exagerate, pentru că
mă pot influenţa. Tn ultima vreme, sin
cer, caut . . . Am avut însă o şansă
grozavă, între 1 973 şi 1 979, când, exe
cutând tapiseria pentru Teatrul
Naţional chiar în clădirea lui, i-am
cunoscut pe toţi participanţii la spec
tacole: regizori, actori mari şi mici . . .
Este o şansă ca eu, venind dintr-un alt
gen de artă, să pot cunoaşte
fenomenul şi comportamentul teatral.

venţie. Nu numai teatrul, ci orice fel
de artă. Deci, noi trebuie să înţele
gem că cel care a scris, a pus în
scenă, cel care joacă - şi chiar cel
care vede - intră în această con
venţie. Altfel nu se poate. Să vă
explic de ce, folosind un exemplu
din pictură. Tatăl lui Max Ernst, care
era şi el pictor şi făcea parte din
g ru p u l natu ra l işti lor, şi-a pictat
pomii de lângă casă. Cândva, el
j u rase g rupului să respecte legile lor
de reprezentare şi de non-interven
ţie asupra a ceea ce vede - dar artis
tul din el a renu nţat să mai picteze
un pom pentru că ar fi fost prea m u lt
pentru compoziţia tabloului. După
multe frământări, ca să nu fie socotit
trădător de g rup, şi-a tăiat pom u l pe
ca re nu îl pictase . . . Reven i n d la
excepţii, altele ar mai putea fi Pin
til ie, cu Revizorul. El propunea acolo
o reactualizare ponderată, dar cu
aluzii suficiente şi neexagerate. Esrig
era un tip de regizor sobru şi intere
sa nt, a proa pe geometric în con
strucţia spectacolelor sale. De la cei
tineri, mai aşteptăm . . .

Şi cum e lumea lor?

Părerea mea despre actori s-a schim
bat. La primul contact, sunt plini de
sine şi eu chiar credeam că ei sunt par
ticipanţii cei mai importanţi la un
spectacol. Cunoscându-i mai bine, am
ajuns la concluzia că sunt participanţi
secunzi, regizorul fiind cel care "ţine în
mână " spectacolul. Fără un regizor
bun, majoritatea actorilor, cu excepţii
pe care le ştim cu toţii, sunt anihilaţi.
Aţi cunoscut şi excepţiile de care
vorbiţi?

Ciulei, prin anii '68, ne-a solicitat pe
noi, un grup de tineri pictori, să
asistăm la spectacolele lui şi chiar la
repetiţii. Erau în grup Bănulescu, eu,
Anton Perussi. .. Atunci am descope
rit că este un mare regizor. Avea un
dar special de a ind uce ideile şi de a
reuşi să atragă interpretul spre per
sonaj. Mai întâi, le vorbea actorilor
despre convenţie. Acesta era punc
tul major al înţelegerii faptului că, în
esenţă, teatrul este un act de con-

�
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Dar regizori mai îndrăzneţi în mon
tare ?
M-am dus, din curiozitate, la . au pus
cătuşe florilor
Mi s-a părut că inter
. • .

. .

. . .

pretarea dată piesei lui Arrabal era
într-adevăr largă, iar rezultatul, da . . .
interesant (oftează). Am plecat de la
spectacol şi iată că tot îmi aduc aminte
de el. Dar satisfacţia " rotunjirii " mele ca
spectator nu am avut-o, încă, venind
de la vreun experiment sau de la un
spectacol montat în cheie foarte mo
dernă.
Prin natura meseriei dum neavoastră,
la teatru priviţi profesionist sceno
g rafia, decorurile. Vă transformaţi
vreodată în spectator obişnuit?

în momentul în care lucrezi cu imagi
nea, fără să vrei priveşti toate ele
mentele de "facere" a unui spectacol.
Consum tot ce văd, chiar şi lu m inile,
culoarea şi direcţionarea lor . . . Nu pot
fi ca un spectator oarecare, care este
atent doar la declamaţia actorului.

Şi asta ajută sau împiedică emoţia?

Vorbind de emoţie, îmi aduc aminte
de scenograful Peneş de la Târgu
M u reş, care a realizat scenografia
pentru Livada de vişini doar cu un
cilindru confecţionat dintr-un mate
ria l efemer, care însă marca exact
ideea piesei de "înfu ndătură cu
deschidere" . O astfel de idee de sce
nog rafie poate sprijini spectacol u l.
Din păcate, scenografiei nu i se prea
acordă atenţie, deşi ea poate fi la fel
de importantă pentru un spectacol
ca şi regia.
Ce tip de spectator este
Ciubotaru?

Florin

Cu vârsta, am devenit mai calm şi
rezist până la sfârşitul unui spectacol,
când pot să judec tot fenomenul.
Atunci pot spune dacă spectacolul a
fost scăpat din mână de către regizor,
dacă nu a fost înţeles temeiul autorului
sau dacă regizorul a vrut prea mult şi
nu a obţinut nimic . . . Cu aplauzele
sunt zgârcit, chiar dacă, o�eneşte
vorbind, îmi dau seama că efortul ar
trebui răsplătit cumva. Câteodată,
când nu aplaud la final, mă jenez, pen
tru că s-ar putea să fiu privit ca un
exagerat sau ca un pretenţios. Nu sunt
aşa, dar vreau să înţeleg l ucrurile până
la esenţă. Acord şi circumstanţe atenu
ante, pentru că şi eu, ca pictor, trec
prin acelaşi lucru.
Aşadar, un spectator liniştit care
caută, de fapt, în sala de teatru?

• . .

ce

Este o obligaţie să cunoşti toate ge
nurile de artă pentru a-1 putea înţelege
pe al tău. Fiecare artă are un limbaj
propriu şi legile ei. Am văzut la Teatrul

"
" Nottara o gafă monumentală: trans
punerea unui roman de Dostoievski în
spectacol de teatru. E ca şi cum mi-ai
cere mie să dansez o pictură de-a mea.
Nu se poate face aşa ceva. Ecranizarea
multor cărţi celebre a eşuat. Autori
care au plâns când au scris cărţile
respective s-au dus să mai plângă o
dată, în sala de cinema, pentru ce a
iesit.
' Au fost câtiva artisti care au mers
în zona artei opula re şi nu a ieşit
nimic: Ţuculescu a făcut un colaj între
modalităţile lui de expresie şi arta
populară, George Enescu s-a oprit la
timp. . . Artele sunt separate, arta
populară este separată de cea cultă. Eu

p

însumi mă duc la teatru pentru a-i
înţelege legile şi pentru a mă bucura
de legile artei mele. Teatrul mă ajută,
dar nu la nivel de imagine, ci ca individ.
Tn ceea ce priveşte poezia, Nichita spu
nea: "Totul este în spaţiul dintre cu
vinte" . Nu poţi spune asta despre
teatru sau pictură.
Aşadar, consideraţi că aceste alătu
rări ale artelor sunt fortate?

'
Nu demult, am fost la un vernisaj la
care a vorbit un critic, a cântat o
doamnă la pian şi au dansat câteva
balerine. " Elementele" nu aveau
legătură între ele, era doar pretenţia

organizatorului că îmbogăţeşte starea
celui care priveşte. Nu a fost deloc aşa,
iar evenimentul a fost o nereuşită.
Când văd un lucru bun, el nu mă influ
enţează în mod direct, dar faptul că
m-a " umplut" de senzaţii, de senti
mente, de idei îmi dă dorinţa de a face.
Când văd un lucru prost, îmi descopăr
şi mie lucrurile pe care le fac prost şi
mă anihilează ca artist. Este vorba de o
stare pe care ţi-o poate da o altă artă şi
nu despre o influenţă pe care o iei de
acolo. Un entuziasm care mă face
să-mi spun: "Aş putea şi eu să fac un
lucru bun ".
M i runa Berescu

��·lorama torilor
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Râsul sănătos
diţia a X-a, jubiliară, a Festi
valului-concurs "Gura satului "
a transformat com una Macea
de lângă Arad într-o "Capitală a râsu
lui sănătos". Majoritatea trupelor şi
interpreţilor au respectat tematica
sătească, dând întrecerii artistice un
caracter unic.
Desfăşurat între 3 şi 5 august, Festiva
lul a cuprins o secţiune de grupuri
satirice, una de interpreţi individuali,
. un salon de grafică satirică şi un coloc
viu în care scriitori din întreaga ţară şi
au prezentat volumele. Această mani
festare, iniţiată acum 20 de ani de
regretatul Valentin Silvestru, a cunos�
cut o participare tot mai consistentă

E

de la an la an, precum şi o creştere evi
dentă a nivelului calitativ.
Juriul a evidenţiat Casa de Cultură din
Jibou-Sălaj, pentru programul origi
nal, plin de replici savuroase. Premiul
al doilea a revenit Căminului Cultural
din Macea (textier şi regizor: Traian
Lăpăd uş), iar premi u l trei, trupei
"
"Teatrul veşnic tânăr al Şcolii de Arte
din Arad. A mai fost remarcat Puiu
Nedelcu, din Aninoasa-Dâmbovita, iar
Premiul special al juriului le-a revenit
interpreţilor din Voivodina. Marele
artist al caricaturii Ştefan Popa Popa's
i-a desemnat pe cei opt câştigători din
domeniul caricaturii, al portretului şi
fotografiei artistice cu tentă satirică.

Timp de trei zile, elega nta sală a
căminului cultural a fost neîncăpă
toare, măcenii aplaudând măiestria
artişti lor amatori. Organ izatorii au
tipărit diplome, pliante şi " medalii"
de aur, argint şi bronz. Un original
"
"Car alegoric tras de un măgăruş a
devenit mascota festivalul ui. Peste
toţi şi toate a domnit umorul, dia
logul firesc şi tonic al tuturor partici
panţilor la acest festival unic în ţară.
La succesul întregii acţiuni o con
tribuţie determina ntă a avut pri
marul Ioan Mercea, el însusi
' "doini
tor" din frunză şi interpret talentat,
care a concentrat toată suflarea
comunei într-o defăşurare de forţe
artistice şi organizatorice cu totul
remarcabilă.
Eugeniu Kuhartz

Traditii sau inovatii rurale
�

�

u stiu cât de adevărată este
(ipo)teza poetu l u i filozof ca
veşnicia s-a născut la sat, dar,
după naşterea veşniciei, la sat s-a mai
născut câte ceva. Cel puţin aici, la
Macea, unde se adună, la fiecare doi
ani, oameni din mu lte localitMi, din
Dâmboviţa şi Sălaj, Timiş şi Banatul
Sârbesc, Vasl ui, Caras-Severin
sau
'
Mehedinţi, şi înfruntă veşnicia cu efe
merul g l u mei, dând u-se voios în
spectacol, fără prejudecăţi sau pudi
bonderie. Pentru că, între a ltele,
umorul ţărănesc este jovial şi blajin,
chiar când muşcă tare, spre deose
bire de umorul de mahala sau de
cartier, care este de cele mai multe
ori crispat, trivial, suburban. Exemplu:
fă (femininul de la mă, nu imperativul
de la a face) s-a născut, ca şi eterni-

N

tatea, la tară: aici sună frumos si
' ele
gant, ca signora sau /ady, nu vulgar,
obscen, ag resiv, ca în mahalaua
bucureştea nă. (Bibl iog rafie, între
altele: Marin Sorescu, La Lilieci.)
Tn ciuda economiei ţărăneşti primi
tive, care părea într-adevăr de dome
n i u l vesniciei, aici, la Macea, a u
apărut u nităţi industriale de perfor
manţă, care lucrează pentru Occi
dent, a utoturisme din Occident,
lucrători veniti din satele vecine,
cofetării ca, od i nioară, pe Calea
Victoriei, fuste şi tunsori scurte, vor
biri alese, nu neapărat ca la Aca
demie, dar cam ca la reuniunile cul
turale (din ce în ce mai numeroase,
fiind, îndeobşte, g ratuite) . Aşa că
le-am spus prieteneşte culturalilor de
la Ma cea că ar trebui să-şi adapteze şi

ei l i m baj u l producţiilor scenice la
noile realităţi (cu toate că materialis
mul istoric presupunea o conştiinţă
aflată mereu în urma relaţiilor de pro
ducţie), renunţând de bunăvoie la
elementele de g rai local, regiona
l isme şi arhaisme, înţelese de o mână
din ce în ce mai mititică de oameni.
Iar în sala căminului cultural, unde
s-au desfăsurat
scenele de veselie
'
popu lară, nu se afla o mână de
oameni, ci o mulţime curioasă, exul
tantă, sfidând o caniculă ca la
Bucureşti.
Aşadar, dacă veşn icia nu e chiar
vesnică, dacă se mai schimbă din
câ n d în când, sunt de acord cu
(i po)teza din capul rândurilor de faţă.
D u mitru Solomon
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Patima. . . Între
modern si desuet
.

�

rale, elegant decupate sau " piruetate"
într-un spaţiu scenografic butaforizat,
teatral. Există însă si multe rezolvări
filmice, dintre care ouă sunt memo
rabile: scena oglinzii, când dragostea
aproape trece prin zid, şi secvenţa re
concilierii tandre în salonul străbătut
de raze difuze. Meritul lui Dinu
Cernescu (autorul adaptării şi al regiei)
constă în capacitatea de a arăta cum
se transformă ura în iubire si iubirea în
ură, determinând perso najele să
graviteze spectaculos în jurul proble
mei capitale şi etern valabile: proprie
tatea; în speţă, ferma râvnită de toţi.

e-reprogramat la un interval de
timp relativ mic, spectacolul
Patima de sub ulmi îsi desco
peră darul vinurilor ce-şi spo resc; sa
voarea o dată cu trecerea vremii.
Piesa lui Eugene O'Neill, a cărei acţiune
e plasată la mijlocul veacului XIX,
undeva în New England, a fost scrisă în
1924. Era perioada în care naturalismul
se convertea la expresionism, iar Freud
câştiga teren în argumentarea "visului
american ". Verosimilitatea este inten
sificată de jocul actoricesc excelent şi
inteligent captat de cameră. Prim-pla
nurile alternează cu planurile gene-
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Tandemul fraţilor îmbătrâniţi în iluzii
deşarte capătă relief datorită unui
cuplu rodat şi pe scenă: Valentin
Teodosiu şi Constantin Cotimanis.
Bine pilotat, Florin Piersic jr. s-a aven
turat cu succes în rolul mezin ului a că
rui cerbicie va ceda treptat, dragostea
diluându-i aversiunea şi spiritul vin
dicativ, nu însă şi spiritul justiţiar. O dis
perată şi neostoită sete autodemola
toare structurează evolutia lui Mircea
Albulescu, pater familiae meschin şi
sadic totodată: un titan ce pretinde a fi
răpus de singurătate, doborît de fapt
de incapacitatea de a comunica.
Adriana Trandafir pulverizează, cu
indicibilul farmec al versatilitătii,
tiparul acestei Fedre moderne, ce î�
pinge situaţiile la extrem cu graţia
nebună a orgoliului, a am biţiei, a
degringoladei absolute.
I r i n a Coroiu

•
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" l ată fe m e i a pe ca re o i u besc"

rimele amintiri legate
de doamna I leana Ber
logea se confundă cu
studentia mea. Am cunos
cut-o, î� relaţia student-pro
fesor, încă din întâiul meu an
de facu ltate: o adevărată
doamnă, un profesor . de o
integritate umană � i profe
sională desăvârşită. lncă mai
învăţ de la I leana Berlogea,
pentru că, aşa cum pe atunci
îi eram student, astăzi îi sunt
cursant la doctorat.
Cu surprindere am aflat că
tânăra doamnă Berlogea a
împlinit o vârstă atât de ro
tundă şi am luat hotărîrea ca
- deşi această aniversare s-a
petrecut în mijlocul verii - o
dată cu deschiderea nou lui
a n u n iversitar, în octombrie, la " Casandra ", să o
sărbătorim oficial.
Acum o văd ca şi atunci: o femeie foarte frumoasă, care
mă intimida. Asta am simţit când, în primul meu an de
studii, i-am fost aproape şi am văzut-o într-o postură
A venit în România Charles de Gaulle, am
extra-scolară.
'
primit instrucţiuni să-I întâmpinăm cu toţii la Arcul de
Triu mf, iar doamna Berlogea m-a luat în maşina ei, căci
eu pierdusem autobuzul. Era la volan şi am mers cu
frică, abia îsi luase carnetul. Avea un fel de a conduce
feminin, bizar pentru mine, care nu ştiam să şofez şi nu

§
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puteam să înţeleg ce face. Ea spunea, în timp c� con
ducea, următoarea mişcare pe care o avea în intenţie.
La fel era şi la clasă, şi la volanul maşinii sale: parcă
timidă, dar de fapt sigură pe ea, directă, onestă ... Apoi
am dat un examen cu doamna Berlogea pe când era
însărcinată. Copilul de atunci este acum regizoarea
Anca Berlogea. Ne leagă mulţi ani. ..
Nu-mi închipui şcoala de teatru românească fără ea.
Este conducător de doctorat, este profesoara noastră.
Are o vitalitate iesită
din comun. Am fost acum vreo
'
şapte ani la Botoşani, căci acolo, prin hotărîrea minis
terului, câţiva actori primeau derogare de la studii. Am
fost trimişi drept examinatori eu - ca profesor de actorie 
şi doamna Berlogea - ca teoretician. Am luat trenul
seara, am ajuns dimineaţa la Botoşani, toată ziua am
avut diverse activităţi şi seara am luat din nou trenul,
spre Bucureşti. Am descoperit, la finalul acelei zile, că
sunt mult mai obosit decât ea. Aşa este şi acum. Uri om
cu o putere de concentrare şi o memorie deosebite, cu
o cultură fenomenală, complexantă, cu multă expe
rienţă de viaţă, cu un farmec şi o delicateţe remarcabile.
Nu ştiu ce i-aş spune la aniversare ... Că o iubesc! Poate
i-aş mărturisi că atunci, cândva, când îi eram student,
am fost îndrăgostit de dânsa. N-aş fi putut să-i arăt, să-i
comunic asta, dar mă uitam cu mu ltă admiraţie la o
doamnă foarte frumoasă, expresivă şi care se impunea,
din toate punctele de vedere. Da, i-aş spune că o iubesc.
Ar fi chiar adevărul. Şi, pe lângă " La mulţi ani! ", cred că e
foarte important să-i spui unui om că ai nevoie de el.
Noi toţi avem nevoie de doamna Berlogea.
F lorin Za mfirescu

Ma n g al ia

O gală
tot ma1 obosită
•

espre Gala Tânărului Actor
"
" Hop din august 2001 este
dificil să vorbesc pentru că, de
la an la an, am impresia că ediţiile
seamănă din ce în ce mai mult între
ele. Încă de pe vremea când se
desfăşura la Costineşti (după 1990) şi,
nu mai puţin, de când are loc la
Mangalia (u nde a fost "transferată"
a n u l trecut), man ifestarea dă se
rioase semne de istovire: concurenţii
se tot împuţinează şi sunt tot mai
slab pregătiţi, iar oamenii de teatru
nu prea mai par nici ei interesaţi de
acest festival. Lucrul cel mai întristă
tor, însă, mi se pare a fi acela că, deşi
i nvitaţi (şi aşteptaţi), doar câţiva
directori de teatru au a_norat, şi în
acest an, gala cu prezenţa lor.
E greu de spus care sunt cauzele unei
asemenea "oboseli ". Să fie de vină
lipsa unei mize importante pentru
tinerii actori? Să fie de vină şcolile de
. teatru, fiindcă nu-şi pregătesc stu
denţii în vederea susţinerii unor recitaluri? Să fie de vină actorii, fiindcă
nu-şi iau în serios meseria? Să fie de
vină organizatorii galei, fiindcă anunţă
în ultima clipă data preselecţiei?
Oricum, chiar dacă, în această vară,
am aplaudat câteva apariţii cu ceva
mai mult entuziasm decât anul tre
cut, nu am putut să nu observ
aceeaşi lipsă de vlagă a majorităţii
participanţilor, aceeaşi lipsă de pre
ocupare a lor pentru felul în care se
prezintă la un concurs.
Unii candidaţi au socotit că nu au ne
voie de îndrumarea regizorilor, dar
realitatea a arătat că distanţa dintre cei

D

care au venit cu fragmente din spec
tacole sau cu minirecitaluri realizate cu
ajutorul unui "ochi " din afară şi cei care
s-au bazat numai pe forţele proprii
este uriaşă, în favoarea primilor.
Asta nu a exclus, însă, posibil itatea
de a vedea şi lucruri prost înfăptuite
chiar de către regizori. De pildă, ab
solvenţii Universităţii de Arte "George
Enescu " din laşi au încercat să ne
"
"delecteze cu două producţii (Viaţa
o m u l u i d u pă Leonid Andreev şi
Buzunarul cu pâine de Matei
Vişniec) regizate de Vitalie Bichir, dar
numai cu cea de-a doua reprezen
taţie (jucată de Em il i a n Oprea şi
Marius Manole) au reu şit să ne
convingă (oarecum) că posedă mij
loacele necesare profesiei de actor.
Poveşti de fa milie de Biljana Srblja
novit, în regia Andreei Vălean - un
spectacol pe care-I vedem des prin
festivaluri -, a avut mai mult darul de
a ne prezenta un text incitant decât
pe acela de a ne convinge de harul
tinerilor interpreţi Dragoş Bucur,
Ioana Flora, Alexandru Gheorghiu,
Lili Perepelicinic. Noroc că-i cunoş
team deja şi ştiam că-s talentaţi.
Marius Rizea şi Cristian Creţu, în
Conu' Leonida faţă cu reacţiul')ea de
Caragiale, realizat cu propriile puteri,
au dovedit că au unele calităti inter
pretative, însă spectacolu l e �a con
struit " la minima rezistenţă ", fără
imaginaţie, fără nerv. De aceea, părea
lung şi era plicticos.
Doar Zi că-i bine! de Will Calhoun, în
regia lui Florin Piersic jr. (cu Andreea
Bibiri, Şerban Pavlu şi Gheorghe

lfrim) a reuşit sa Impresioneze pe
toată lumea (a şi fost laureat), fiind,
după mintea mea, singura producţie
care merita cu adevărat să participe
la festival. Mi-ar fi plăcut ca la acea
înaltă temperatură să se fi desfăşurat
toată gala. De admirat a fost seriozi
tatea cu care artiştii şi-au realizat
micul spectacol, minuţia cu care şi-au
construit momentele scenice, a căror
emoţie creştea gradat, actorii ajun
gând, spre final, la trăiri paroxistice. O
poveste simplă în aparenţă (eternul
triunghi conjuga!, format, aici, din
Soţie - frumoasă, temperamentală,
însă paraplegică în urma unui acci
dent, Soţ - tot mai agasat de ieşirile şi
mai ind iferent la d ragostea ei şi
Prietenul acestuia - un personaj frus
trat, cu visuri mărunte, îndrăgostit
fără speranţă de ea) capătă dimensi
uni nebănuite prin dăruirea totală a
actorilor.
La sectiunea " Individual " lucrurile nu
au fost cu m u lt diferite. Din nouă par
ticipanţi s-ar fi cuvenit să se prezinte
numai patru, aceia care, de altfel, au
şi fost remarcaţi de juriu şi de public:
Clara Flores (cu Silicon Val ley de
Saviana Stănescu), Marius Rizea (cu
Soborul de I.L.Caragiale), Ada Simio
nică (cu un frag ment din spectacolul
Cronici d i n toate zilele, cronici din
toate nopţile de Xavier Durringer) şi
Mihai Arsene (cu Lecţia de Eugen

Ionescu).
Deşi au avut loc mai puţine colocvii
decât în alţi ani, nimeni n-a părut să
ducă lipsa unor astfel de întâlniri.
Oricum, masa rotundă dedicată dez
baterilor asupra proiectului privind
Legea teatrelor a eşuat lamentabil.
S-a vorbit mult, dar nu la subiect,
poate şi pentru faptul că nimănui nu
i-a trecut prin cap să facă o lectură
oricât de rapidă a " obiectului " pus în
discuţie.
Ce s-ar mai putea spune? Că organi
zatorii şi-au dat aceeaşi silinţă (ca şi
anul trecut, ca şi acum doi ani. . . ) de a
ne face să ne simţim, vreme de trei
zile, cât mai bi ne. Şi au şi reuşit.
N umai că . . . Nu cred că acesta tre
buie să fie unicul scop al festivalului.
M a ri nela Ţepuş
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Despre
responsabilitate
eria de nemulţu m i ri expri
mate de regizorul Alexandru
Darie la masa rotundă dedi
cată premiilor din numărul 7 (iulie) al
revistei " Scena " i-ar putea face pe
admiratorii s pectacolelor lui să
încerce, la rându-le, o nemu ltu mire
legată de faptul că, în ultimu i timp,
talentatul a utor de spectacole a
schimbat exprimarea scenică pe cea
verbală. Cum printre nemulţumirile
formulate figurează şi una legată de
subsemnata' (faţă de care Alexandru
Darie a evitat constant să-şi exprime
direct opinia, afişând o linişte totală
la fiecare întâlnire, conform unui obi
cei foarte ră�pândit pe la noi), mă
simt datoare să fac nişte precizări.
Mai întâi, toată lumea ştie că fiecare
membru al unui juriu îşi dă propriul
vot, iar rezultatul fi nal nu poate fi
contestat, ceea ce nu interzice însă ca
acesta să fie comentat. De asemenea,
nu cred că, după momentul anunţării
acestui rezultat, fiecare membru al
juriului trebuie să-şi asume a utomat
opţiunile celorlalţi - ale majorităţii,

S

cum spune democratic, uitând că cu faptul că sunt jurnalist şi critic de
vorbeşte despre artă, şi nu despre teatru, aşa cum faptul că "acuzatorul "
politică, Alexandru Darie. Mai insi are un teatru, sau, mă rog, o scenă
nuează dl. Darie, nu tocmai elegant, deschisă pentru a monta spectacole
că n-aş fi respectat secretul dezbate-· are ceva de-a face cu meseria-i de
rilor, or eu îmi amintesc perfect - şi, regizor.
dacă este de bună-credinţă, cum nu
Şi, dacă tot aduce vorba dl. Darie
a prea demonstrat până acum, despre asumarea responsabilităţii, aş
Alexandru Darie va confirma - că nici vrea să mă declar si eu nemultu mită
măcar nu au existat dezbateri pro de fel u l în care el dmite fără � ici un
priu-zise, ci numai votul ca atare, scru pul, în aceeaşi discuţie consem
desfăşurat în deplin secret (lucru pe nată în " Scena ", că nu valoarea a fost
care l-am subliniat în comentariul criteriu l pe ca re 1-a respectat ca
"
" incriminat de regizor). Prin urmare, membru al juriului UNITER. Îl citez:
n-aveam ce să "dezvălui ", habar nu " Eu prefer curajul Ancăi Bradu, chiar
am cum a u votat colegii mei de juriu, dacă nu face capodopere " . Drept
ştiu doar cum am votat eu şi numai pentru care am o propunere pentru
despre asta am scris, preferând să nu . U NITER: de ce nu s-ar numi mani
adopt " politica struţului ", care mi-a festarea pe care o organizează anual
fost mereu (şi îmi va rămâne) străină. Gala curajoşilor U N ITER, pentru spul
Nu văd de ce, după ce am comentat berarea oricărei confuzii legate de
Gala U N ITER în fiecare an, trebuia să criteriile (încă neclare, cum încercam
pretind că ea n-a existat în 200 1 , doar să atrag atenţia în comentariul cu
pentru că eu făcusem parte din juriu. pricina) ale desemnări i <;:âştigă
Cât despre faptul că "am o pagină torilor?
deschisă într-un ziar", cum anunţă dl.
Cristina Mod rea n u
Darie, asta ar putea avea o legătură

a

Minima · moral ia

Al

ntr-o discuţie prilejuită de o masă
rotundă pe tema premiilor şi pu
blicată în numărul 7/2001 al revis
tei "Scena", regizorul Alexandru Darie,
fost membru al juriului UNITER, făcea
următoarea afirmaţie2, cel puţin ciu
dată, în legătură cu spectacol ul meu
N u nta lui Krecinski: " Un spectacol cu
actori mar1 care se descurcă şi în
timp ce regizorul doarme" . Ţin să
spun că-I respect şi apreciez foarte
mult pe regizorul Alexandru Darie,
ale cărui spectacole m-au incitat de
multe ori, şi cred, de asemenea, în
d reptu l fiecă ruia de a avea o părere

A l exa nd ru Da rie:

personală asu pra a "tot ce mişcă " .
E greu însă să înţeleg cum un profe
sionist de asemenea valoare poate
spune o inepţie de genul "care se des
curcă şi în timp ce regizorul doarme".
Cu atât mai puţin înţeleg acum oferta
făcută mie de Ducu Darie de a tine
un
'
curs ca profesor-colaborator la şcoala
de actorie pe car� o conduce, şi asta
imediat după ce a văzut spectacolul
în cauză. Sper că nu se gândea la un
curs de somnoterapie...
Personal, nu-mi fac probleme, din
moment ce, după un spectacol cu
Nunta lui Krecinski, am primit un

1 . " M-a deranjat faptul că Cristina Modreanu s-a desoli
darizat de votul juriului şi, pentru că are o pagină
deschisă într-un ziar, s-a dezis public de deciziile finale,

�
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telefon mai mult decât onorant de la
domnul Lucian Pintilie, căruia specta
colul îi plăcuse foarte mult tocmai
pentru lucrul intens şi frenetic cu
actorii (sper că dom nul Pintilie îmi va
ierta această mică indiscretie). în
ceea ce priveşte "dormitul ", n'u ştiu
cine a dormit mai bine şi mai adânc
în u ltimul timp. Dar poate că muzica
putern ică a manifestaţiilor extra
teatrale te poate menţine treaz. Eu,
si ncer să fiu, câteodată prefer să
închid televizorul şi să dorm bine.
Felix Alexa

de opţiunile majorităţii. "
2. " Or, Felix Alexa elaborase un spectacol frumos, ca pe
vremea lui Moni Ghelerter, cu actori mari, care se des
curcă şi în timp ce regizorul doarme. "

redactionale
'

Bere, usturoi
si teatru
�

- În asemenea momente, l a şedinţele
de partid, un tovarăş din prezidiu
întreba pe un ton destu l de ame
ninţător: " Ei, tovarăşi, cine sparge
gheaţa?"

·

- Se găsea întotdeauna u n u l mai
fricos, care, deşi nu avea nimic de
spus, lua cuvântul.
- Păi e vacanţă şi, în afară de con
statarea că primim mu lte telefoane
prin care ni se comunică intenţia de a
scrie replici la materialele apărute (la
telefon e mai uşor, cu scrisul e mai
greu), dovedindu-se astfel că revista
e citită, nu avem decât să salutăm
revenirea Mironei. ..
- Salutăm. Numai în România ano
timpul vacantei însea mnă "fără
teatru ". În stră (nătate, acesta e ano
timpul festivalurilor. La noi, festiva
lurile se înghesuie primăvara şi toam
na, organizate aşa ca să nu pierzi
noroaiele şi să nu ratezi hotelurile
neîncălzite.
- Datorită aceleiaşi logici, săptămâna
teatrală are trei zile - vineri, sâmbătă
şi duminică -, deşi lu mea ar merge la
spectacole şi marţea, de pildă, dacă
ar avea la ce. Şi, ca un făcut, specta
colele bune sau interesante se pro
gramează rar. Cum să fie luat teatrul
în serios, dacă e practicat " printre
altele"?
- Vara, căldura e sufocantă în săli...
- Aer condiţionat nu există decât la
Ploieşti...
- Dar există g rădini de vară! Şi a poi
acesta ar fi anotimpul ideal pentru
exploatarea spaţiilor neconvenţio
nale.
- Pe vremuri, Teatrui " Masca " se pro
ducea în acest anotimp.
- Nu e absent nici acum: am citit
într-un ziar că organizează Ja Bo
toşani " Fetivalul usturoiului " .
- (fn cor) Ce face?!
- Da, se pare că usturoiul este una
din tradiţiile locale care trebuie con
servate şi, în acest scop, se va alege şi
Miss Usturoi...
- Există deci festival uri, altele decât
cele la care ne-am aştepta noi . . . Am
văzut astăzi, la una din emisiunile
matinale, că la Făgăraş se va organiza
un festival tradiţional de operă-rock ...
- N-aş trata cu ironie asemenea ma
nifestări: se adună nişte oameni,

Vioiciunea conversaţiei a avut de suferit din cauza căldurii şi din
cauza vacanţei. Dar o tradiţie - până şi una recentă - se cere
respectată, chiar când nu prea ai chef. Anonimatul poate fi o
mască a curajului, dar şi a absenţei lui. Totul a început cu o tăcere.
alcătu iesc o comunitate unită prin
ceea ce văd împreună ...
- La " Festivlaul berii " beau împreună
ceva, dar asta nu înseamnă că se
petrece un act teatral, deşi prilejul
poate fi folosit - şi cred că a şi fost pentru organizarea unor acte tea
trale.
- După organizarea central izată şi
di rijată a d i stracţiei în " Cântarea
României ", a fost un moment de
pauză, dar acum oamenii caută
instinctiv modalităti de a se bucura
împreună sau de a evada din reali
tatea care îi înspăimântă. Şi artiştii
care, la diverse mese rotunde, se
plâng că nu li se dă atenţie, că n-au
unde l ucra, ar putea valorifica în folo
sul artei proprii această nevoie a
oamenilor doritori să devină public.
- În toate interviurile, între bati ce ar fi
făcut dacă n-ar fi fost artisti, oamenii
de teatru răspund că nu se pot ima
gina în altă profesiune. Iar, pe de altă
parte, stau luni întregi fără să joace
sau să monteze ceva, fără să facă
nimic.
- Şi ce să facă?
- Să aibă iniţiativă, sau să fie mai permeabili la i nitiativele
a ltora, chiar
'
când nu sunt foarte atractive sub
raport financiar!
- La începutul anilor '90, sloganul
"
" Dacă vrei, poţi avea un sens şi expe
rienţa l u i l u reş cu Teatrul Act o
dovedeşte. Sigur că el are grijă şi de
propriul destin artistic, dar trebuie să
fii orb ca să nu observi generozitatea
demersului.
- Şi Borcia, la Piatra Neamţ, a încercat
să facă ceva, dar, d u pă ce a pus totul
pe roate, au venit "forurile" şi I-au
schimbat.
- În sistemul de teatru subventionat,
trebuie să te aştepţi la ase m enea
mişcări. Nimeni nu e di rector pe
viaţă. Ceea ce faci în momentul când
ai posibilitatea de a influenţa desti
nul altora trebuie să fie decisiv, pen
tru ca să nu mai poată fi stricat.

- Cum a făcut Pleşu cu " Dilema " sau
Bernea cu Muzeul Ţăranului Român.
Bernea a avut o idee, a pus-o în prac
tică şi acum ea are viaţa ei, indepen
dentă de cea a creatorului.
- Continuată de cei care au vibrat la
ideea lui. Generozitatea iradiază ...
- E molipsitoare...
- Aşa cum a fost şi activitatea lui
Borcia la Piatra Neamt, a lui Radu
Macrinici la Sfântu Gheorghe, a lui
Chiriac la Sibiu. Ca să revenim la
punctul iniţial al palavrelor noastre,
ei au organizat festivaluri care coa
gulează creativitatea oamenilor de
teatru.
- Cred că, la început, noi am ameste
cat două probleme: cea a festiva
lurilor şi cea a pauzei de vară. Eu nu
cred că sunt prea puţine festivaluri,
dacă le raportăm la n u mărul specta
colelor bune. Sigur că vara e greu să
aduci spectatorii într-o sală în care se
sufocă şi să-i ţii acolo două-trei ore,
ca să vadă dramele lu' peşte prăjit. Ar
trebui gândite nişte forme teatrale
adecvate conditiilor. Teatrul româ
'
nesc ar trebui să fie un teatru pentru
toate anotimpurile.
- Un spectacol cum e Poveste de
cartier al l u i Al ice Barb, jucat la
Teatrul Act, face cu noştinţă sau
doreşte să familiarizeze publicul "din
centru " cu realitatea cartierelor. Ar
avea alt pu blic şi alt ecou dacă ar fi
jucat în mijlocul personajelor sale.
- Şi Radu Apostol ar putea încerca
să-şi scoată spectacol u l Acasă în
decorul său natural.
- În încheiere, eu aş vrea...
- De ce "în încheiere" ? Eu tocmai
vroiam să propun să ne mutăm şi noi
palavrele pe o scenă, cu artiştii în
sală, ca spectacol neconvenţional
într-un cadru scenografic conven
ţional.
- N-aveam şi eu dreptul să propun o
încheiere? Puteaţi să nu ţineţi seama
de ea!
Ba am ţinut.
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Al

ntr-o vreme când, pe scenele şi pe
micile noastre ecrane, umorul
este lovit tot mai des şi mai perfid
de stupiditate şi vulgaritate, specta
colele lui Dan Puric reprezintă o oază
de bun-simţ, de vioiciune intelec
tuală şi de rafinament, menită parcă
a ne spune că prostul-gust poate fi
contracarat nu cu lamentări, ci cu
fapte artistice de bună ca litate.
Adevărul s-a confirmat şi la sfârşitul
acestei veri, când năstruşnica trupă a
"
" Pu ricilor a prezentat noul ei specta
col, Made in Romania, în premieră
a bsolută la Menden, în nordul Ger
maniei, în cadrul unui festival cultural
internaţional aflat la cea de-a şaptea
ediţie şi organizat cu pasiune de
către Angela Ameke, româncă din
Arad, stabilită din 1 973 pe pământ
german. Pregătit sub egida Centru lui
Cultural European de la Bucureşti,
unde va avea loc şi premiera sa ro
mânească, spectacolul poartă sigiliul
inventivităţii şi al profesionalismului
lui Dan Puric (scenariu şi regie), dar şi
al fanteziei însoţite mereu de rigoare
pe care a dovedit-o, ca şi în montările
precedente, coregrafa Maiou Iosif.
Dru mul până la Menden, timp de
aproape trei zile, cu o singură escală
de somn la un motel din Arad (trans-
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formată în veritabil ospăţ pentru
ţânţari!) a fost el însuşi un spectacol.
Şi la " parter", unde se afla staff-ul, dar
mai ales la " etaju l " a utobuzu l u i
botezat de trupă " Boeing-ul care
zboară la 1 O 000 de metri cu o viteză
de 700 de kilometri pe... săptămână ",
am savurat histrionismul contagios şi
spontaneitatea de replică şi de gest
prin care companionii mei mai tineri
au ţinut mereu sus ştacheta bu nei
dispoziţii, chiar şi atunci când, în u lti
ma noapte de drum, în Boeing-ul
nostru a început să plouă! Când şi
când, într-o pauză de casetofon ori în
vreo parcare, eram martorii unor
scurte reprize de step, de dans popu
lar ori de improvizaţii pe muzica ofe
rită de " Rapsozii Zarandului " şi de
naiul lui Nicolae Voiculeţ, asistentul
lui Gheorghe Zamfir, ce ne dăruia
crâmpeie din repertoriul Mariei Tă
nase, dar şi prelucrări după Mozart
sau Bach. Sub privirile lui Dan Puric
"
" Pu ricii j ucau şi se j ucau, poate fără
să ştie că " repetă ", iar "�apul rău
tăţilor" în această zbenguială elibe
rată de orice inhibiţie era doamna
Maiou, care mi-a explicat: " Profe
soara mea, Floria Capsali, credea că
nu faci nimic în arta asta dacă nu ai
un dram de nebunie. Or, e constatat

că, pe măsură ce trec anii, mai ales în
trupa lui Dan, nebunia asta e tot mai
mare! ". Trupa a re deja vedetele sale:
Carmen Ungureanu, unanim apre
ciată în Toujours l'amour şi Costu
mele, şi I leana Olteanu, amândouă
actriţe la Teatrul Naţional din Bu
cu reşti, Adrian Horobeţ, Richard
Bovnoczki, Vlad Oancea şi Dragoş
H u l u ba ("careul " liderilor incontesta
bili ai umorului de pe şi de dincolo de
scenă), Oxa na Moravec, Andrei
Vasluianu şi Nicolae Nastasia, un va
loros " trio" de la Teatrul "Toma
Caragiu " din Ploieşti, actorii Mihai
Răzuş şi Mihai Ba ranga, Adelaida
Zamfira şi Violeta Totir, interprete cu
variate disponibilităţi interpretative
şi o plăcută ţinută scenică, Ramona
C utină si Dana Cavaleru, aceasta
demonstrându-şi virtuozitatea şi în
step, nu nu mai în teatru, Silviu
Olteanu, un om nu numai talentat, ci
si foarte sensibil, Adriana N icolae,
ioana Visalon, Ioana Flora, venită de
la Piatra Neamt, Adriana Butoi, Ion
Pa rea şi Lucia n Maxim, un as al
percuţiei, care contribuie, alături de
Gabi Petrescu (lumină si
. sunet), la
rea liza rea am �ianţei şi a ritm u l u i
s pectacolului. I n rol de cabi nieră,
maseur si. .. soră mai mare, Livioara
Adăscăli ei, de la Teatrul " Nottara ",
este la tot pasul gata să le risipească
emoţiile celor mai tineri ori să le tem
pereze celorlalţi zelul în a-i lua peste
picior pe " boboci ".
La sosire, prima su rpriză! Alături de
doamna Ameke se aflau cei care
urmau să ne găzd u iască. Aceşti
"
" părinţi adoptivi ne-au făcut să ne
simtim minunat, arătându-ne, cu bu
curie şi respect, o afecţiune sinceră,
departe de politeţurile protocolare.
De altfel, pe tot parcursul festivalului,
atât trupa lui Dan Puric, cât şi ceilalţi
artişti români (pictorul Onisim Colta,
ceramiştii Florin Colibaba şi Augustin
Pali, creatoarea de icoane El iseea
Pa pacioc, instru mentiştii şi soliştii
dansatori) s-au aflat în centrul intere
sului publicului prezent de dimineaţă
şi până noaptea în piaţeta din centrul
oraşului, cu cele două scene şi o
puzderie de corturi şi mese unde
puteau fi comp1etate evenimentele
artistice cu cele mai sofisticate deli
catese . . . culinare. După un năucitor
maraton de concerte (muzică sim
fonică, de estradă, eate-concert,

t

country, jazz, muzică tradiţiona l ă
japoneză ori braziliană etc.), specta
cole de teatru, pantomimă, dansuri
moderne şi de salon, intersectaie de
vesela hârjoană a unor clovni pe
picioroange, în ultima seară a venit
rândul " Puricilor" să arate ce ştiu şi
pot face, într-un spectacol care i-a
ridicat în picioare pe spectatorii din
sca unele instalate special pentru
această reprezentaţie şi i-a scos cu
nasul din farfuriile pline de bună
tăţuri pe gu rmanzii care se grăbeau
să vadă ce se întâmplă pe scenă, de
toată piaţa răsuna de râs şi de ovaţii.
Şi, într-adevăr, acolo se întâmplau
multe! Se depănau o mie şi una de
istorioare mai lungi ori mai scurte, ca
în poveştile Şeherezadei, despre o
privire românească asupra condiţiei
umane de azi si d i ntotdeauna,
despre identităţi c ulturale confrun
tate cu globalizarea, despre vreme şi
vremuri, cu bucuriile şi umbrele lor,
sau despre biruinţa râsului şi a inge
nuităţii în faţa vanităţilor de tot fel ul
şi a răului ce proliferează înlăuntrul şi
în jurul nostru. Chaplin, Olimpiadele
şi circul, războiul, revol uţiile şi drog ul,
dansul şi artele marţiale, iubirea şi
violenţa, lu mea din jurul nostru şi din
sufletul nostru - iată " personajele"
care populează viaţa acestui specta
col. "Am vrut să confer acestui umor

altitudinea sacru lui, ne spune Dan
Puric. Iar faptul că am j ucat acum fără
costumele concepute de Irina Solo
mon, căci nu erau gata, a sporit li
bertatea actorilor, contribuind la dez
inhibarea lor şi la solicitarea în şi mai
mare măsură a gândirii interpretative
a spectatorilor. " O miză de înaltă va
loare şi un discurs scenic cu diabolice

ruperi de ritm, în care teatrul, dansul,
pantomima, muzica, luminile se îm
pletesc sfidând din start orice defi
niţii pripite. Apreciat de critici şi jur
nalişti, de nu meroşi prieteni a i
teatrului sosiţi aici de l a Dortm und,
lserholm şi alte oraşe din jur, ba chiar
şi din învecinata Olandă, spectacolu
lui i s-au consacrat pagini întregi de
ziar şi emisuni la radio şi televiziune.
Faptul că trupa a fost însoţită la
Menden şi de Claudiu Petri ngenaru,
reporter al televizi u n i i naţionale,
reprezintă o şansă ca succesul să fie
oglindit şi pe micul ecran, într-un film
ce va urma premierei româneşti a spec
tacolului. Ne-am întors cu bucuria
acestui succes în suflet, oprindu-ne
doar pentru o noapte la Salzburg,
unde afişele ne vesteau minunate
concerte, spectacole şi expoziţii în
celebrul festival de acolo. Noi, însă,
am umblat pe străzi toată noaptea şi
am mulţumit lui Dum nezeu că există
pe lume un oraş atât de fermecător,
de curat şi de primitor, un oraş fasci
nant ca un adevărat spectacol.
Ne-am trezit din acest vis pe... " Dealul
Negru ", la vestitele tarabe cu mici şi
ciorbă de burtă, unde nici micii, nici
ciorba nu costă la fel de la o masă la
alta... Eram acasă.
Ion P a rh o n

C i n e rez i stă s i
c i n e c e d e a ză
1

tunci când l-am cunoscut pe Calvin McCiinton,
mi-a povestit cum a ajuns din Statele Unite în
România: ca actor şi regizor de musical în Ohio, a
aflat, navigând pe Internet, că la facultatea de teatru din
Bucureşti există o secţie (abia deschisă, la vremea
respectivă) care se ocupă chiar cu tipul de teatru care îl
pasionează. De acolo şi până în momentu l când
McCiinton s-a înfiinţat, ca bursier Fullbright, la Aca
demia de Teatru şi Film, nu a fost decât un pas.
De doi ani, Calvin, care, între timp, a realizat că românul
nu e nici pe departe specialist în musical, se chinuie să-i
înveţe pe studenţii viitori actori arta cântatu lui combi
nat cu dansul. Pentru asta, şi-a prelungit bursa cu un an.
Este limpede că o face din pasiune. Nu pot să-I uit, la
Festivalul I nternaţional de la Piatra Neamţ, în 2000,
când, după ce vorbise timp de vreo oră despre istoria
genului, încercând să stabilească o punte de com uni
care cu ascu ltătorii cam ignoranţi, în doar câteva
minute de cântec a schimbat o lume cu vocea extraor
dinar de caldă care se potrivea teri bil cu chipul lui exo
tic şi cu părul creţ, răsucit în codiţe.
Recent, la Muzeul Literaturii Române, americanul de
culoare a prezentat primul act din musicalul Now or

never pe care-I

lucrează cu un grup de actori, majoritatea
proaspăt absolvenţi de Actorie, alături de care am văzut-o
şi pe consacrata Cătălina Mustaţă. E adevărat că scena
riul, după Harap Alb al lui Creangă, s-ar putea să nască
dezaprobări prin felul în care alătură povestea originală
cu un fel de actualizare a ei. Pe de altă parte, deocam
dată, spectacolul se prefigurează a fi pregătit numai în
engleză, ceea ce nu ar face nici un serviciu popularizării
musicalului în România. Mai mult, din câte am văzut,
tinerii interpreţi sunt, încă, din punct de vedere tehnic,
departe de modelele lor americane. Dar nu pot să nu
spun răspicat că, fie şi dacă nu le vor egala niciodată
(ceea ce este foarte probabil), vor câştiga măcar o doză
de profesionalism în plus. Vor şti să cânte mai bine, să se
mişte mai degajat, să lucreze mai uşor în echipă. Iar con
tactul cu un alt tip de educaţie nu poate fi decât folositor.
Toate acestea se datorează eforturilor l u i Calvin
McCiinton, pentru care am toată admiraţia. Faptul că el
nu se lasă descurajat şi scârbit de lipsurile şi neputinţele
pe care le întâlneşte ar trebui să ne dea de gândit. Noi;
care suntem autohtoni, cedăm, în fiecare zi, câte puţin.
M i ro n a H ă ră bo r
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Singapore

New York-ulA . .
.
s1e1
egreşit, trăsătura cea mai
asiatică a oraşului Singa
pore este senzual itatea.
( . . . ) Sub semnul ei au trăit singa
porezii timp de aproape o lună, de la
sfârşitul lui mai şi până pe 24 iu nie.
Pancarte mari pe străzi, postere pre
tuti ndeni şi broşuri în toate punctele
turistice îndemnau pe toată lumea:
"
"Îndestulează-ţi simţurile! . Cu teatru,
muzică, balet, dans, arte vizuale . . .
Venite din 2 0 d e tări, din Suedia si
Japonia, din Colu m bia şi Australi .
Toate, oferite de Festivalul Artelor de
la Singapore.
Era suficient să citeşti materialele pro
moţionale ca să-ţi lase g u ra a pă.
Festivalul s-a recomandat ca " sărbă
toare multi-senzorială ", promiţându-le
spectatorilor că " îi va răsfăţa, la
alegere", cu peste 300 de spectacole
şi atracţii, cu "diverse genuri de expe
rienţe e moţionale " . Şi chiar i-a
_
răsfăţat. lncepând cu atmosfera ve
selă din Festival Village, unde a avut
loc tradiţionala deschidere a progra
mului, cu felurite ceremonii rurale de
ordin religios şi spiritual (de această
dată, din Vietnam, India, Malaesia,
Taiwan, Filipine şi lran), şi până la
spectacu loasa reprezentaţie de
închidere: 25 de minute de extraor
dinare focuri de artificii, spectacol
adus din Marea Britanie, sub titlul
foarte potrivit Turnul luminii - un far
cu trei etaje, transformat în fântână
electrică de basm de către trei pom
pieri-clovni.
A fost prima dată când compania
"
"Walk the..P iank şi-a arătat măiestria
în Asia. Mai erau şi alţii în această
situaţie. Câteva teatre şi spectacole
au avut acum premiera asiatică: " Les
Deux Mondes" de la Montreal, trupă
renum ită pentru contri buţia sa
excepţională la arta mu ltimedia, a
adus o poveste fără cuvinte, Leit
motiv; spectacol u l avangardist de
dans Requiem al companiei franco
vietnameze " Ea Soia ", cu o distribuţie
formată din douăzeci si doi de tărani
'
şi câţiva dansatori profesionişti; noua
piesă singaporeză Red (Roşu), pre• . .
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zentată de Singa pore Repertory
Theatre (SRT) . . .
A u fost, de asemenea, premiere
mondiale şi producţii comandate de
festival bazate pe colaborări între
mari artişti singaporezi şi parteneri
din Argentina, Australia, Austria,
China şi Elveţia. Cele mai importante
evenimente ale festivalului au fost
considerate cele două spectacole ale
Centru l u i de artă dramatică din
Shanghai (China) şi Dracula, adus de
Canadian Royal Winnipeg Ballet.
Dar, indiscutabil, în centrul atentiei
'
s-a aflat compozitorul Philip Glass cu .
cele trei concerte-spectacol ale an
sambl u l u i său. Nu doar datorită
faimei lui mondiale de artist care dis
preţuieşte categoriile şi creează mu
zică ce nu poate fi încadrată în vreun
gen, ci şi pentru că primele două
montări (a treia era o retrospectivă)
s-au dovedit a fi chiar materializarea
temei festivalului.
Amestec de arte diferite, Koyaa nis
qasi (Viaţa fără echilibru) şi Powag
gatsi (Viaţa în transformare) au făcut
a pel la toate simţurile: muzica este
cântată ca prelungire, acompania
ment şi comentariu la un film docu
mentar (de Godfrey Reggio) proiec
tat pe un ecran imens deasupra
orchestrei. Sunetului şi imaginilor li
se alătură, d i n când în când, un
recitativ-oratoriu cu dominantă a po
caliptică. Imagini ale frumuseţii şi
măreţiei Pământu lui sunt, treptat,
înlocuite de secvente ale dizarmoniei
din natu ră şi ale d ecăderii urbane
produse de "civilizaţie" . Ritmul mol
com este invadat de tempo-ul din ce
în ce mai rapid al vieţii din a doua
jumătate a secolului 20. ( . . . ) E ca o
palmă dată publicului. Este nu doar
transm is, ci strigat mesaj u l "Tita
nicului " : omenirea se scufundă din
cauza goanei a utodistructive şi
inutile după mai multă viteză, mai
mulţi bani, mai multe bunuri . . .
Preocuparea pentru dezumanizarea
societăţii, a relaţiilor dintre noi şi a
noastră înşine, atât de puternică în
concertele-spectacol ale lui P h i l i p

Glass, este încă un motiv care a făcut
ca producţiile lui să fie considerate
emblematice pentru Festivalul Arte
lor de la Singa pore. Deoarece, oricât
de festiv şi de vesel a fost întregul
eveniment, această temă dramatică a
constituit un leitmotiv. Iar combi
naţia dintre cele două tendi nţe,
aparent incom patibile, a fost o altă
marcă a festivalului. Un exemplu al
acestei combinaţii a fost spectacolul
One Breath Left (Ultima suflare) al
teatrului local OX.
"
"Suflarea din titlu este cea din urmă
din viaţa unei bătrâne. E însă şi scur
tul moment când ea îşi aminteşte
toate episoadele fericite din viaţă.
Aşadar, în acest spectacol, chiar pe
drumul spre moarte, viaţa este tri
umfătoare: cu forţa, energia şi infini
tul ei tezaur de emoţii. Toate acestea
sunt reprezentate printr-o explozie
de tobe, ritmuri, cântece popu lare,
dansuri rituale. Actorii cântă şi dan
sează, improvizează cu vocile, tru
purile şi instrumentele lor ca într-un
concert de jazz de mâna-ntâi, ui mitor
de penetrant, expresie a unei lib
ertăti nelimitate. E frumos de ascu ltat
şi fru mos de privit. Acest teatru-jazz
sau jazz teatralizat este montat în
spaţiul gol, dreptunghiular al unei
biserici dezafectate, al cărei alb mat
explodează în contrast cu roşul viu,
a l b u l periat şi negrul costumelor
stilizate, în timp ce singurul decor un simplu cearşaf - se transformă în
orice, chiar şi în paravan pentru
teatrul de marionete.
Spectacolu l începe şi se sfâ rşeşte
absolut imprevizibil: actorii irump în
biserică din spatele publicului şi, la
final, dispar la fel de brusc. " Nu e
decât uri vis" - acest refren răsună
de-a lungul celor 45 de minute ale
"
" ultimei respiraţii , trezind amintirea
unui alt spectacol care s-a desfăşurat
tot " dintr-o suflare" - Metamorfoze,
al teatrului din- Gardzienice, Polonia.
Nici una dintre aceste producţii nu
evită textul, dar nu în text stă
farmecul lor. Şi nici în amestecul de
muzică, dans şi cântece; e ceva din-

colo de acestea. Un gen nou, bazat
pe improvizaţie şi încărcat de energie
provenită atât din emoţii cât şi din
subconştient. E ca un vis pe care nu-l
putem povesti pentru că, în momen
tul când ne-a m trezit, visul a şi
dispărut.
One Breath Left - produs al unui
teatru singa porez, realizat însă în
timpul şederii timp de doi ani a com
paniei la centrul de lucru al lui Jerzy
Grotowski din Italia - este un foarte
bun exem plu pentru o altă trăsătură
a festivalului: "accentul pus pe pro
grame artistice care constituie cola
borări între diferite genuri, artişti, ţări
şi moşteniri culturale". Dacă adău
găm importanţa acordată " producţii
lor care explorează folosirea noilor
tehnologii ", obţinem "formula" prin
cipală a festivalului. Ea îi aparţine
unei tinere inteligente şi pline de
imaginaţie, domnişoara Goh Ching
Lee, care, de anul trecut, este director
de program şi care a făcut deja
schimbări substantiale.
Goh Ching Lee a moştenit un festival
cu istorie relativ lungă şi cu profi l
complet d iferit. Man ifestarea s-a
lansat în 1 976, ca un eveniment local
şi destin �t mai degrabă trupelor de
amatori. In 1 982, festivalul a devenit
international, cu orientare clară spre
Vest. Î n anii '90 a căpătat periodici
tate bienală. Abia în 1 999 s-a trans
format în festival anual.
În anul 2000, când şi-a început activi
tatea, Goh Ching Lee a introdus câte
va schimbări majore care, incontesta
bil, i-au conferit festivalului o nouă
identitate. Mai întâi, ea 1-a " botezat",
dându-i o temă (anul trecut, aceasta
a fost · " Noi inspiraţii "). Apoi, a învins
cu succes previzibil itatea ediţiilor
anterioa re, introd ucând practica
unor comenzi locale si internationale
şi stabilind un nou echilibru in pro
gram (cu interes egal faţă de Asia şi
Europa). Al treilea pas, care a fost
deja iniţiat şi va fi realizat pe deplin în
viitor, constă în încurajarea spectato-

rilor să u rmă rească, în alte l i m bi,
spectacole bazate pe text, în opoziţie
cu tradiţia de a invita din străinătate
teatru predominant vizual. "Altfel,
ne-ar lipsi complet un gen teatral ",
spune domnişoara Goh, care, anul
trecut, a fost ea însăsi
' fascinată de
teatrul lituania n u l u i E i m untas Ne
krosius. "S-ar putea să dureze ceva
timp până atunci, dar acesta este cu
siguranţă un gen pe care dorim să-I
explorăm, pentru ca publicul nostru
să depăşească această barieră."
Într-adevăr, Singapore pare să fie lo
cul cel mai potrivit pentru depăşirea,
pe scenă, a barierelor lingvistice. Are
patru limbi oficiale şi este singura
ţară asiatică în care engleza e una
dintre ele. Vorbind, pe deasupra, şi
esperanto, Goh Ching Lee crede că
natura poliglotă a singaporezilor este
un motiv de a paria pe viitorul artei
lor scenice. " Singapore este un loc
foarte neobişnuit, la răscrucea dintre
est si
. vest. Suntem asiatici, dar ne
simţim în larg u l nostru şi în limba
eng leză. Atu nci când călătorim,
putem comunica aproape cu toată
lumea. Aşadar, ne este familiar atât
mediul asiatic, cât şi cel european.
( . . . ) Există o aspiraţie spre ceva care
să fie al nostru în domeniul artei.
Cultura a devenit o prioritate pentru
dezvoltarea identităţii. Singapore
este un oraş cu oameni deschişi.
Su ntem foarte cosmopoliţi. Există o
m u lţime de cu ltu ri, rel ig i i , l i m bi.
Spectatorii noştri sunt foarte tineri,
75% dintre ei a u sub 40 de ani.
Acestea sunt elementele pozitive cu
care încercăm să facem din Singa
pore un centru a rtistic vita l . Dorim
să fim considerati un oras· cu ltural
i nternaţional. Ca N ew York în
America, sau ca Londra ori Paris, în
Europa. "
Se pare că lumea a început deja să
observe acest lucru. De unde înainte
Singapore obişnuia să trimită dele
gaţii la Hong Kong, de exemplu, pen
tru a căpăta experienţă în domeniul

artei, meca n i s m u l a început să
funcţioneze acum şi în sens invers.
Recent, m u lte festiva l u ri interna
tionale au devenit interesate de cola
borarea cu Festivalul Artelor de la
Singa pore. În ulti m i i zece ani,
Chinese Theatre Circle (opera chi
nezească din Singapore, condusă de
Leslie Wong) a făcut un turneu de
succes prin lume, uimind prin capa
citatea de a produce acest gen
tradiţonal în engleză sau cu tradu
cere simultană, ba chiar cu " instru
mente" occidentale. Theatre Works,
una dintre cele mai importante com
panii locale, faimoasă pentru pro
g ramele i ntercu lturale destinate
artiştilor din toată Asia ( . . . ), pentru
concursurile de d ramaturgie şi pen
tru programele de publicări de piese,
a devenit un invitat frecvent al festi
va l u rilor străi ne. " Astfel, trupa se
comportă ca un ambasador cu ltural
atât pentru Singapore, cât şi pentru
Asia ", spune ma nagerul Tay Tong.
King Sent, directorul plin al com
paniei, l ucrează momentan la u n
spectacol care v a fi prezentat anul
viitor la Lincoln Center de la New
York. În plus, a fost nu mit director
artistic la New Festival de la Berlin,
din iunie 2002. În 1 998, The Golden
Child (Copilul de aur) al SRT s-a jucat
timp de şase săptămâni la New York
şi a primit trei nominalizări la Pre
miile Tony. "A fost o nemaipomenită
încântare: să joci pe Broadway, cu
SRT drept producător asociat", spune
Gaurav Kripalani, conducătorul tea
tru l u i . " N i s-au deschis, astfel,
nu meroase uşi. M u lţi au vrut să
lucreze cu noi. Au realizat brusc că în
Asia există o companie de teatru care
poate produce spectacole de aseme
nea calibru. Interesant este şi că ei
vor să colaborăm deoarece aici, în
faţa unui public cosmopolit, îşi pot
verifica producţiile înainte de a le
duce la New York" . . .
Kalina Stefa nova

(Traducerea: Mirona Hărăbor)

Ungaria

POSZT
cronimul din titlu provine de
la Pecsi Orszagos Szinhazi
Talalkoz6 (Întâlnirea teatrală
pe ţară de la Pecs) şi merită ţinut
minte deoarece, contrar obiceiului
de până acum, când în fiecare an alt

A

2001

oraş găzduia festival u l care reuneşte
cele mai bune spectacole ale stagiu
nii anterioare, începâ nd din 200 1
Pecs-ul va primi în fiecare vară tru
pele şi invitaţi i din U ngaria şi de
peste hotare. Se speră, astfel, că

"
" oraşu l-festival va câştiga expe
rienţă organizatorică şi nu va repeta
de fiecare dată greşelile începutului.
Aflat dincolo de Dunăre, aproape de
Austria şi I ugoslavia, Pecs-ul este
amplasat într-un peisaj m i n u nat,
45
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înconjurat de munţi, iar centrul este
dominat nu de clădi ri-monstru
admin istrative, ci de teatru şi de
străzi pietonale, unde maşinile nu au
acces. Oraşul a re o viaţă teatrală sem
nificativă şi un public entuziast; para
doxal, tocmai acest fapt a generat
prima " hibă " în organizare: publicul,
dornic să vadă cele mai bune trupe
din ţară, a c u m pă rat mai toate
biletele, asa încât criticii de teatru,
dramatur ii, regizorii, actorii aproape
că n-au mai încăput în săli ori au fost
nevoiţi să stea în picioare . . . Încer
când să-i " despăgu bească " pe cei
rămaşi pe dinafară, organizatorii au
pregătit un vast program distractiv
estival.
Alegerea spectacolelor a fost făcută
de o singură persoană, dramaturgul
Forgach Andras, iar j u riul - a ltă
i novatie - a fost format din doi
sprezece " civi li ", oameni din afara
vieţii teatrale: un redactor de editu ră,
un elev, un agent de marketing, un
director de firmă, un profesor de
şcoală medie, un comerciant etc., de
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diferite vârste şi din diverse reg iuni
ale ţării. Locul de desfăşurare a festi
va l u l u i a fost Teatrul National,
incluzând sălile Teatrul de Ca meră,
Studio, Teatrul al Treilea, apoi Casa
Com u n ităţi lor Civi le, Dante Caffe,
Murphy's Pub, Casa Artelor, Galeria
de Artă, Scena Cărţii, Teatrul Croat
din Pecs, Cortul Berii etc.
Chiar din prima zi, cei prezenţi au fost
şocaţi de renumitul spectacol Am
bombardat oraşul Kaposvar (ca re,
de fapt, trebuia numit Am bombar
dat oraşul Pecs), prezentat de
Teatrul "Csiky Gergely" din Kaposvar.
Scriitorul american de succes Joseph
Heller (autorul romanelor Catch 22,
Somet h i n g H a ppened, Cântecu l
călăului etc.) şi-a intitulat piesa Am
bombardat New Haven şi a pus

condiţia ca, de fiecare dată, textu lui
să i se modifice titlul în funcţie de
oraşul în care se joacă în seara
respectivă. Nu întâmplător. Acţiunea
are loc în mediul soldăţesc, care,
practic, este acelaşi oriu nde: în
u m bra fricii faţă de s u periori, în

umbra ameninţării morţii, soldaţii îşi
joacă feste, fac bancuri despre toate,
încercând cu disperare să se apere de
maşină ria care le distruge personali
tatea, transformându-i în nişte ma
şini de ucis. Şocul pentru care însă cei
mai mulţi vin să vadă spectacolul se
produce în final: pe un ecran imens
vedem pupitru l de comandă al unui
avion, cu sute de beculete de sem
nalizare şi aparate fosfo rescente;
senzaţia e că ne aflăm în cabina
avio n u lui, care pleacă să bom
bardeze, survolând oraşul. Vedem
Pecs-ul de sus, apoi, graţie unor tru
curi pe computer, vedem cum bom
bardamentul nostru distruge clăd iri
cu noscute, vedem case de la peri
ferie prăbuşindu-se, apoi o bombă
explodează în piaţa din faţa teatrului;
şi vedem prăbuşirea teatrul u i în care
se joacă spectacolu l . . . Gata . . . Finalul
reprezentaţiei.
Ca în fiecare an, cel mai bun specta
col din Festiva lul teatrelor maghiare
de dincolo de g raniţele Ungariei
(care se desfăşoară la Kisvarda şi se

termină exact cu o zi înainte) a fost
invitat si
' la acest festival. La actuala
ediţie, spectacol ul Mizantropul de
Moliere, regizat de Tompa Gabor la
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, a
avut onoarea să reprezinte arta
teatrală de expresie maghiară din
ţările vecine. Cu această ocazie s-a
arătat însă a doua " hibă " organiza
torică: bogăţia programului. Simul
tan cu spectacolul din România şi cu
Am bombardat . . . , la Casa Comuni
tăţilor Teatrul Alternativ Rrom pre
zenta Nunta însângerată de Fede
rico Garcia Lorca, Teatrul " Katona
J6zsef" din Budapesta juca o piesă a
lui Thomas Bernhard (în regia cunos
cutului regizor de film Gothar Peter),
iar sub cupola Cortului Berii, stând la
mese şi bând bere adusă de fetişcane
în fuste scurte, cei prezenţi - nu-i
putem numi spectatori, căci s-a găsit
o . . . partieipantă care a dansat pe
masă în timp ce pe scenă evolua
formaţia de muzică ţigănească Besh
- "degustau " melodii ţigăneşti origi
nale, din România si
' din Balcani . . .
Aceasta a fost prima zi.
Nu vom comenta aici toate specta
colele, ci doar pe acelea care îl pot
interesa pe cititorul român. Teatrul
Naţional din Pecs a prezentat Vedere
de pe pod de Arthur M i l ler, iar
Teatrul "Thalia" din Budapesta, în co
producţie cu Trupa "Cercul de Cretă ",
piesa Liliom a dramaturg u l u i ma
g hiar din prima parte a secolului XX
Molnar Ferenc (un fel de Feydeau
maghiar), dar cel mai mare interes 1-a
suscitat în acea seară trupa alterna
tivă, formată exclusiv din tineri,
"Szkene", cu o piesă scrisă şi regizată
de conducătorul grupului, Pi nter
Bela; intitulat Poarta spre Niciu nde,
textul tratează un subiect de mare
actualitate în Europa de Est: raco
larea ti neri lor, sub fla m u ra unor
crezuri adeseori dubioase, de către
feluriţi şarlatani, căci generaţia ado
lescenţilor de azi, cu viitor incert şi
individual itate neconturată, îşi caută
profeţi pretutindeni. Regizorul îi sati
rizează pe aceşti falşi misionari, di
minuând astfel a ura artificială pe care
ei înşişi şi-o creează, dar prin aceasta
eludează, din păcate, pericol u l
fenomenului. Î n orice caz, publicul,
format în mare majoritate din tineri,
s-a distrat copios; parodiile gen Billy
Graham Bill şi-au făcut efectul.
U n adevărat eveniment teatral a fost
Visul unei nopţi de vară, dar nu
piesa lui Shakespeare, ci opera lui
Benjamin Britten, în versiunea Tea
trului Naţional din Szeged, semnată
de tânărul Zs6ter Sandor, unul dintre
regizorii sem nificativi ai generaţiei
sale. Scena înfăţişează nişte staţii de
autobuz, într-o dimineaţă ceţoasă,
actorii fiind îmbrăcaţi toţi în pelerine
galbene; Puck apare sub chipul unui

c/ochard care trece de la un personaj
la altul. În fundal, un enorm hoit de
măgar a m i nteşte de povestea lui
Shakespeare, pe care fig u rile som
noroase par că o visează. Actorii
seamănă cu niste m a nechine de
croitorie neînsufleţite, care nu au
nimic comun unul cu celălalt. Doar
visul. Textul şi muzica operei l u i
Britten funcţionează, d a r între ceea
ce auzim si ceea ce vedem este o
lipsă de p otrivire ca la un televizor
stricat, unde imag inea nu cores
punde su netului. Am mai văzut, în
aceeaşi seară, Platonov de Cehov.
Tot în prezentarea celor din Kaposvar
(Am bombardat . . . ).
În ziua de 1 3 i unie (festivalul s-a des
făşurat în perioada 1 0- 1 7 i u n ie),
mult-aşteptata Nora de I bsen, în care
toată lumea era cu rioasă să vadă cum
va rezolva mu lt-mediatizata actriţă
regizoare Eszenyi En iko problema
"
"casei de păpuşi , a fost o decepţie;
didactici smul s u btitl u l u i a " infa n
tilizat-o" pe eroina care, la un mo
ment dat, conversează cu sotul ei
stând călare pe un căl uţ, i ntr-o
cameră supraaglomerată cu jucării. . .
Noroc că, în aceeaşi seară, a m putut
vedea Al kestis de Eu ripide, prezen
tată de studenţii Facultăţii de Film şi
Teatru din Budapesta în direcţia de
scenă a lui Stefano de Luca de la
Piccolo Teatro din Milano . . .
În premieră a bsolută în U ngaria a fost
jucată piesa lui David Hirson La bete,
cu subtitlul Clovnul (mai potrivite ar
fi fost Animalul şi Paiaţa). Specta
colul, operând cu mijloace teatrale
extreme (în special clovneşti), vor
beşte despre statutul di lematic al
actorului, care, dacă satisface gustul
publicului, devine saltim ba nc, iar
dacă este pe placul Puterii, se pros
tituează. Am mai văzut un spectacol
prezentat de o balerină (mai exact,
dansatoare) şi de un actor: teatru "de
miscare ", nefolosind nici cuvântul,
ni ci baletul şi în care n u mai titlul era
interesant: Nero, iubirea mea, textul
fiind inspirat parţial din scrierile lui
Seneca.
În ce măsură mişcarea a uzurpat locul
cuvântului, pantomima, gestul cvasi
coregrafic preluând în mare parte
rolul textului în teatru s-a văzut în
Romeo şi J u l ieta de Shakespeare
(trupa Atlantis a Teatrul u i " Merlin "
din Budapesta). l nsolitu l efectelor
muzicale electronice (nu mai poate fi
vorbă de muzică) şi al " scenografiei ",
adică un fel de cearşaf enorm ale
cărui denivelări reprezentau decorul,
costumaţia actorilor semănând cu
cea a astronauţilor, i-a impresionat
pe juraţi, care au şi premiat specta
colul. Amadeus al lui Peter Shaffer nu
s-a ridicat la nive l u l aşteptă rilor
(Mozart a fost interpretat de Alfoldi
Robert, foarte la modă zilele acestea

în Ungaria). La fel, teatrul d i n
Zalaegerszeg a dat greş c u Vrăjitoa
rele din Salem a lui Miller, specta
colul fiind lipsit de orice urmă de ten
siune.
Puţin prescurtat s-a jucat Din jale s-a
întrupat Electra de Eugene O'Nei ll.
Trilogia prezentată de Kamara Szin
haz din Budapesta a cucerit publicul
mai ales datorită lui Kovats Adei
(Christina), actriţa unind un joc matur,
plin de o pasiune demnă de tragedia
antică, si o feminitate radiantă.
Ar fi g �eu să înşirăm toate progra
mele off care, într-un fel sau altul, au
contribuit la atmosfera festivă din
timpul zilelor, al după-amiezilor sau ...
al nopţilor. Tot timpul străzile au fost
pline de standurile Săptămânii cărţii,
în Cortul Berii au evoluat formaţia
ţigănească Ando Drom şi Budapest
Ragtime Band, cu jazz tradiţional,
Gâlcevile din Chioggia a lui Goldoni
si Basmele lui G r i m m (versiune
u moristică) erau interpretate de
trupa Atlantis a Teatrului " Merlin " din
Budapesta într-o piaţă din centru,
unde se mai produceau şi one-man
show-uri, în diverse alte spaţii puteau
fi urmărite musicalul Godsspel, Ma
raton la m iezul nopţii, spectacol al
renumitei dansatoare Ladanyi An
drea sau frag mente din Kalevala,
erau deschise expoziţii cu creaţii
plastice ale actorilor, concerta o
orchestră a actorilor, la Teatrul Croat
din Pecs putea fi văzută piesa The
Complete Works of William Shake
speare Abridged în limba engleză,

p utea fi urmărit un d uel pianistic . . .
I n total, 1 44 de programe. Pentru
toate vârstele.
A mai fost o întâlnire a dramaturgilor
si, nu în ultimul rând, în fiecare zi se
d iscutau, în prezenţa creatori lor
respectivi, spectacolele văzute cu o zi
înainte, crema criticii spunându-şi
părerea pro sau contra, ca la tribunal,
pentru ca juraţii să poată decide . . .
Spre nemulţumirea celor din breaslă,
însă, juriul a fost singurul lucru care nu
a funcţionat cum trebuie anul acesta
la Pecs. lată principalele premii: Cel
mai bun spectacol - Am bombardat
oraşul Kaposvăr; Cea mai bună regie
- Szikora Janos (pentru Amadeus de
Peter Shaffer); Cea mai bună inter
pretare fem inină - Eszenyi Eniko
(Nora); Cel mai bun actor - Bubik
lstvan (Vedere de pe pod); Cea mai
bună actriţă într-un rol secundar Kovats Adei (Din jale s-a întrupat
Electra); Cel mai bun actor într-un rol
secundar - Anger Zsolt ( Piatonov).
Locuitorii din Pecs sunt mândri de
orasul
lor. Această manifestare
'
anu aiă îmbogăţindu-i faima, ei speră;
mai în glumă, mai în serios, că Pecs va
intra în Europa înaintea Ungariei . . .
Jănos Oberten
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Ce nu se vede
din România

-am gândit îndelung cum aş
putea categorisi montări,
recent văzute, aparţi nând
unor creatori de teatru cunoscuţi prin,
pe lângă inventivitatea neobişnuită,
faptul că au lansat ei înşişi principiile
după care să fie judecaţi. În momentul
de faţă, nu dispun decât de o singură
unitate de măsură adecvată, cea care
mă îndeamnă să adun spectacolele
după întristătoarea lor calitate de a fi
teatru pe care nu l-aş fi putut vedea în
România, nici măcar poftit în vizită.
Este genul de artă despre care ar fi
bine, ca norocos martor al ei, să ...
vestesc, nu să povestesc.

M

Contemporan
şi inteligibil?
Înainte de Lacul lebedelor al lui Mats
Ek (lucrat împreună cu Cullberg Ballet
din Suedia). eram destul de sceptică în
ceea ce priveşte facultăţile mele, ca
neiniţiată în domeniu, de a pricepe şi
afla bucurie în show-ul unui coregraf
contemporan. Am avut, însă, o sur
priză: contemporan, în da ns, nu
înseamnă abscons. Dimpotrivă, ceva
care să mă zgândăre pozitiv pe mine,
spectatorul de acum. În cazul de faţă,
,.acum" este destul de relativ pentru
că producţia datează din 1 987, însă în
cazul unor artişti de asemenea calibru
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timpul pare că se socoteşte altfel.
Este limpede că mare importanţă are,
în spectacol, nu doar intervenţia core
grafică a lui Ek, în a cărei modernitate
nu există ostentaţie (lipsesc, de pildă,
nejustificata târâială repetată pe sol,
sau membrele ,.dislocate" din încheie
turi, atât de frecvente în dansul româ
nesc). El schimbă, oarecum, povestea
şi scutură clişeele asociate cu ea. De
pildă, lebedele sunt lipsite de graţia
originară. Mats Ek păstrează rochiile
tutu, dar adaugă o picanterie: ca
petele locuitoarelor lacului sunt rase.
Aşa, balerinele dobândesc un aer
stângaci şi hermafrodit (de altfel, vreo
trei lebede sunt bărbaţi). Mişcările
sunt apăsate, uneori se calcă larg,
milităreşte, cu degetul mare de la
picior atingând fruntea ca şi cum,
scoasă din mediul ei lichid, lebăda nu
ar şti să meargă şi s-ar chinui să-şi
găsească echilibrul.
Regina lebedelor, Odette (Julie Gui
bert). nu mai este suava si romantica
iubită. O înlocuieşte o fe meie straş
nică, - la propriu şi la figurat, care
seduce si domină, bate amarnic din
piciorul � usculos, aruncă ocheade cu
îndrăzneală, dezvoltă o mimică ce nu
aparţine canoanelor feminităţii, toate
fără ca, totuşi, să fie mai puţin atră
gătoare decât prototipul ei edulcorat.
U n u l di ntre momentele-cheie ale
montării este atunci când ea, cu

spatele la pu blic, se propteşte pe
picioare, se încordează uşor pe vine,
ca în teatrul japonez, şi îşi întoarce tor
sul şi privirile către prinţ, făcând semn
cu capul: ,.Urmează-mă".

Teatru fără
" de ce"-uri
Dacă Mats Ek mi-a spulberat rezerva
faţă de dansul contemporan, ameri
canul Robert Wilson, cu al său Visul de
Strindberg, dimpotrivă, mi-a accentu
at un fel de sentiment de intimidare
pe care-I inspiră, de obicei, geniile. Un
amestec de teatru-dans (sau dans
teatru). teatru-scenog rafie, teatru
muzică etc., spectacolul este pe cât
de încărcat de semne teatrale şi pe cât
de matematic construit, pe atât de
,.plictisitor". Nici vorbă de acţiune,
crescendo, punct culminant. şi dez
nodământ. Pe de o parte, imaginile
sunt de o vizual itate copleşitoa re,
datorată combinatiilor
di ntre culoare,
'
lumină si formă, coborâte din Kan
dinski, Magritte sau Piet Mondrian. Pe
de altă parte, se poate sta bili o
asemănare cu teatrul asiatic, în ritmul
complet ne-european, de ritual, în
tăceri, muzică (mai curând, ansamblu
de sunete), mişcările prelungi; pasul
nefiresc, dansat parcă, imobilitatea
feţei, privirea fixă sub sprâncenele
încruntate. La toate astea se adaugă
l i mba suedeză, a cărei d u ritate,
,.cubism" şi linie frântă seamănă teribil
a incantaţie străveche. Aceste din
urmă trăsături s-au ridicat la puterea a
doua dacă pun la socoteală faptul că,
în seara reprezentaţiei pe care am
văzut-o eu, s-a defectat traducerea
simultană care apare pe un ecran dea
supra scenei. Oceanul li ngvistic a
devenit, astfel, pe cât de nepătruns,
pe atât de exotic.
Lăsând la o parte textul, ,.de ce"-urile
spectacolului au fost teribil de subtile,
într-un fel, chiar, subtil izate cu
desăvârşire. Nu am depistat (necesi
tate, cu dezvăţ, creată de teatrul pe
care-I vedem cel mai adesea) un sis
tem cauza! potrivit căruia regizorul
să-şi fi însăilat simbolurile şi semni-

ficaţiile. În consecinţă, receptorul este
nevoit să-şi inventeze propria po
veste, punând cap la cap semnele
existente, neinteligibile în sine. Am
avut sentimentul că Bob Wilson a
renunţat să se mai adreseze specta
torului şi face artă doar din pasiune,
pentru propria plăcere.
Din producţia lui Wilson a li psit
aproape complet emoţia, cu câteva
excepţii notabile, când ea exploda
într-un gest, o privire, o imagine
a parent nesemnificative. Un singur
exemplu. După ce a fost trimisă pe
Pământ de către tatăl său, zeul lndra,
ca să cu noască neputinţele oame
nilor, Agnes zboară, la finalul piesei,
înapoi la cer. Cum se poate transfor
ma în spectacol o asemenea ind icaţie
de regie, pe care numai Strindberg o
putea nota? Actriţa (Jessica Liedberg)
urcă o pantă îngustă, păşeşte uşor, ca
o gimnastă, îşi ţine încheieturile
mâinilor unite la spate, de parcă ar fi
prinse în cătuşe, dar îşi mişcă palmele
cu o graţie supraumană, asemenea
cozii fluturate a unui peşte.

Ce oglindeşte
teatrul imprevizibil
Lipsa de cauzalitate a montării lui
Wilson pare că este foarte la modă în
teatrul de azi. Să nu ne înţelegem,
însă, greşit: faptul că, pentru unii, s-a
cam consumat înşiruirea logică de
evenimente dramatice nu înseamnă
.că, în producţie, nu există o schemă
internă foarte riguroasă şi că totul este
sub tutela haosului. Cred că a fi inco
erent cu măsură şi sistem este foarte
dificil.
Potrivit lui Robert Lepage, regizorul
canadian al spectacol u l u i The Far
Side of the Maon (Faţa îndepărtată a
Lunei, cea care nu se vede) şi lui
Simon McBurney din compania en
gleză Complicite, directorul de scenă
al lui Noise ofTime (Zgomotul timpu
lu i), teatru înseamnă a spune o
poveste, a comunica ceva publicului,
nu a arata. De aceea, cauzalitatea s-a
mutat pe planul doi şi a fost înlocuită
de o lungă expoziţiune, ca într-o con
ferinţă în care se enumeră fapte, argu
mente, idei.
În primul rând, textele sunt scenarii
scrise nu de un dramaturg, ci de trupa
sau artistul care concepe şi joacă spec
tacolul. Noise of Time prezintă viaţa
lui Şostakovici în perioada comunis
mului, gru pând am intiri ale l u i şi
despre el. The Far Side... se opreşte
asupra omului în spaţiul interstelar şi
în cel pământean, adică asupra fiinţei
între infinitul cosmic şi cel familial.
Cu ocazia celor două producţii, mi-am
revizuit părerea despre rolul proiecţiei
video în teatru. Ea apare ca o exempli
ficare care, dacă e inserată la momen-

tul potrivit, fără să facă notă discor
dantă, potenţează teatralitatea con
textului scenic. De exemplu, în Noise
of Time sunt proiectate alternativ, pe
un ecran făcut din partituri cusute una
de alta si care flutură usor, mâinile lui
Şostak vici, poze de fa m ilie, filmuleţe
cu episoade din viaţa personajului.
Alteori, aceleaşi proiecţii se desfă
şoară, în loc de ecran, pe haine: rochi
ile iubitei sau costumele lui proprii
sunt mânuite ca nişte marionete de
către actori care, pe întuneric, ţin în
mâini o lanternă ce luminează straniu
ţesătura. La Robert Lepage, pe de altă
parte, inserturile video sunt mai a ride,
dar "dau bine" în montarea care, pe
alocuri, se vrea un docu mentar
ştiinţific: reportaje din diverse incursi
uni ale cosmon�uţilor pe Lună. În
show, tot cu ajutorul proiecţiilor,
hublou! navei. spaţiale se schimbă în

o

fereastră de avion, în maşină de spălat
sau în acvariu. Nu mai puţin, aceeaşi
tehnică îl ajută pe Lepage ca, spre
exemplu, ceea ce el face cu spatele la
public să fie vizibil spectatorilor în
detaliu filmat, prin proiectare.
Vă întrebaţi, probabil, cum de această
"
" polologhie fără tensiuni de tip dra
maturgie evident poate fi altceva
decât o lungă plictiseală. Tocmai pen
tru că artistul este preocupat să comu
nice cu spectatorul, nu să-i întoarcă
spatele ca să-şi vadă de treabă între
"
" patru pereţi , producţia respectivă se
străduieşte să inoveze şi să surprindă
în fiecare moment. Noise of Time ne
confruntă cu rolul tăcerii în raport cu
muzica şi invers. De exemplu, îl
vedem pe Şostakovici primind, săptă
mânal, un prieten cu care obişnuieşte
să tacă împreună. După ce prima
ju mătate a spectacolu l u i ne po49
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care d ialoghează ireproşabil din
punct de vedere tehnic: pauzele în
vorbire, mimica, gândurile pe care
aproape că i le vezi te iluzionează per
fect, al doilea personaj este în faţa ta.
The Far Side începe cu o oglindă
îndreptată spre public. Conexiunea cu
subiectul producţiei este explicată
chiar de către regizor: Luna este o
oglindă a Pământului. Tot cu o
oglindă se termină reprezentaţia.
U ltima scenă te lasă cu respiraţia
tăiată. Aşezat pe spate, pe scândura
scenei, Lepage face, cu picioarele în
aer, complicate mişcări de balet, care
se reflectă în oglinda îndreptată spre
public. Ce se vede în ea? Imaginea
răsturnată arată un om care zboară în
spaţiu, face tumbe prin aer, se sprijină
cu mâinile de obiecte, se loveşte de
pereţi.
De ce am adunat aceste producţii
după un criteriu neestetic şi, ar zice
unii mai patrioţi, puţin jignitor, acela
de a nu le putea vedea în România?
Nu pentru că noi, aici, nu am avea idei
originale sau artişti talentaţi, ci fiindcă
în teatrul autohton se petrece un
fenomen ciudat: normal itatea a
devenit excepţie. Un spectacol de
serie, ritmat, cu actori antrenaţi vocal
şi corporal se întâlneşte atât de rar
încât, de apare, este lăudat mai mult
decât se cuvine. Poate că e de folos,
din când în când, să ne mai amintim
ce se numeşte "eveniment teatral" în
alte ţări .
...

vesteşte despre muzician, în a doua
parte, Emerson String Quartet (cu care
compania Complicite colaborează la
această montare) cântă cvartetul pen
tru trei viori şi un violoncel, ultimul
scris de compozitor. Momentul înepe
cu o tăcere suficient de lungă (una
similară se naşte în finalul reprezen
taţiei, dar de data asta îi aparţine pub
licului, care nu îndrăzneste să
aplaude). fn loc de concert, vedem un
soi de spectacol de muzică. fn timp ce

cântă, cei patru instrumentişti se com
portă ca nişte actori. Asta nu doar la
nivelul concentrării; par a comunica
unii cu alţii sub formă de "dialog " sau
"
" monolog , adesea chiar sunt pozi
ţionaţi pe scenă de parcă ar vorbi,
merg în timp ce cântă etc.
La capitol ul inovaţii şi su rprize
scenice, Robert Lepage stă foarte
bine. Inovator este simplul fapt că
actorul-regizor îşi creează tot timpul,
pe scenă, un interlocutor nevăzut cu
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