VIATA CA O PETRECERE
�

� · � �� ·· � · �"'""'

_,_ "-

lav Havel • Traducerea: Jean Grosu • Teatrul Naţional
erei: 1 1 decembrie 1 990 • Regla: Ştefan lordănescu •
e �.>1 Mihaela Păcuraru • Muzica: lldiko Fogaraszy •
Cll·
ie • Distribuţia: Armand Calotă (Hugo Pludek); Sandu
; Aurora Simionică (Bozena Pludkova); Cristian Cornea
� (Petr Pludek); Alina Seculanu (Amalka); Romeo Bărbosu (Pîlzak); Horia Ionescu
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Timişoara, flacără înainte mergătoare,
i::. a visat şi premiera pe ţară a piesei scrise
�

�

de Vaclav Havel în 1963, Garden Party,

<: dar a devansat-o Teatrul din Piatra, cu un

ceas mal devreme - cum ar spune poetul
Beniuc.
Garden Pa
ni se înfăţişează la
lectură ca un alt) soi de Clntireati
cheală: absurdu în redingotă socialistă.
Odată, poate, vom medita pe îndelete
asupra specificităţii absurdului în diver
sele ţ ări (foste) socialiste şi asupra
diferenţelor dintre teatrul absurd oc
cidental şi cel socialist �strecurat înainte
tiptil şi cu intermitenţe, d1n 1990 absurdul
tropăie în cavalcadă pe la noi). Acum, în
fuga pixului, condensăm : haosul din
Clntăreaţa cheală nu are nici o fisură,
deriziunea nu lasă nimic neatins, Iar par
tea o m u l u i , acolo, în Occidentul l u i
Eugen Ionescu, este neantul; în spatiul
nostru, la un D.R. Popescu, atunc1 cînd
într-o iesă este vorba des re Cezar,
cezarur poate fi "măscăriciur piraţilor",
însă cîn d perso n aj u l principal este
desprins din panteonul tarilor naţionali,
Dromichaites nu mai poate fi decit un
înţelept, pe cîl de iscusit pe atit de hitru;
1 în memoria personaJelor l u i Beckett
. speranţa este o realitate dislocată, după
cum memoria însăşi este evanescentA; la
omul lui Mrozec, agasant! şi ridicolă este
mania dezgustătoare de a spera.
La Havel , a b s u rd u l n u -l de cît o
maşinărie de vorbe pentru a se vicleni cu
neantul - absolut negativ, înfruntat şi
refuzat. Viata apare ca o •garden pa'o/'.
petrecere m grăd ină - iar distracţia,
obligatorie, constă în ... discuţii. Natura
"discuţiilor• sociale este prefaţată şi
sugerată de zicerile zănatice, 'crazy", din
familie. lnstrulndu-şl fiul, pe Hugo, pentru
viaţă, tatăl P l u d e k n ă r u i e peste e l
sumedenie d e formulări trăsnite: "De ce
să ne băgăm nasul în lemne, cînd pînă şi
cintezoiul cîntă singur• etc. Băgăm de
seamă repede că, departe de a se con
apo r l l i mp e n etra b i l & ,
s t i t u i în
paradoxurile pludokiene (care nu il au
nicidecum în- vedere şi pe celălalt fiu, Petr
- "Intelectual burghez•, ruşinea şi spaima
familiei) transcend absurdul şi ancorează
în realitatea celui mai cras conformism:
"Cind se strigă laroş. răspunde laroş, şi
despre asta-i vorba'.Tn fine, petrecerea ar
fi, chipurile, însuşi miezul conflictului (de
sorginte absurdă): lupta dintre Serviciul
·de deschideri şi Comitetul de lichidare.
Iarăşi ne dăm seama că toate acestea nu
constituie decîl mediul în care evoluează
Hugo - frazeologie demagogiei, vorbărie
goală, non-sens, limbă de lemn. Lucid şi
.. duplicitar, Hugo va depăşi cu mult lecţia
de conformism a tatălui, de plutire lină în
sensul curentului. La sfi'rşltul . traseulul
său de i n i ţ i ere în grăd i n a t u t u ror
ipocriziilor şi putreziciunilor umane, el va
c u ce r i g ră d i n a şi va deveni z e u l
1'-'etrecerilor. Atunci, fireşte, va lichida
Comitetul de lichidare şi Serviciul de des-
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chideri şi el, supremul, va înfiinţa, pe
ruinele lor, Comisia centrală de des
chideri şi l i ch idare. Aşadar, •garden
party• sau viaţa ca sărbătoare e metafora
vieţii ca simulacru, Iar autorul acestei
piese absurde dizolvă, pînă la urmă, ab
surdul în satir� feroce a birocratismului şi
formalism ului care mutilează existenţa în
socialism.
Embleme ale socialismului guvernează
şi spectacolul Teatrului National din
Timişoara: steaua roşie domină fundalul,
într-o stranie compoziţie cu •omul davin
cian", tot pictat, peste care se suprapune
coco ţ at la înăl ţ i m e , între capetel e
sculptate ale lui Marx şi Lenin, Eugen
Moţăţeanu (Directorul), alcătuind de-a
valma nu am un tablou vivant, cit, mai
ales, o bizarerie manlerlstă - imaginată
de scenografii Petre GeorQe şi Mihaela
Păcuraru - suger'înd mortificarea într-o
falsă grandoare; casa familială e subsol,
iar pavilioanele grădinii sînt garduri cu
sîrmă ghimpată, transformabife în cuşti
încrustate cu seceră şi ciocan; albul cos
tumelor sugerează un iformizarea în
neant, după cum funiile înCl1cite peste ele
corespund plaseL de SIÎ'mă din care sînt
alcătuite cuştile. Tn această ambianţă, se
va vedea, •omul davincian• a lnvoluat în
zoomorfism.
Dar, atenţiei Spectacolul lui Ştefan
lordănescu nu este deloc lstoricizat. Si nu
pentru faptul , cum destul înclină să
creadă, că nimic nu s-a schimbat în
planul realului. CI pentru că, în plan es-
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tetie, regizorul reabsurdizează ceea ce
autorul îhsuşi a incercat să dizolva, dînd
amplitudine mizeriei umane, cu tot cor
teg i u l de conformism&, dlsimulărl şi
manipulări. Toată această nebunle, care
generează şi consumă dresajul, ni se
revelează într-un stil oniric: de la "des
cinderea în infern• a poştăriţel Amalka
(Alina Secuianu) - în chip de păpuşă de
por:ţelan care dansează, rostindu-şi textul
cantabil, pe fondul unei muzlci suave - la
dansul erotic, derizoriu şi chinuit, al
perechii Horia lonesu- Măllna Petre,
mtruchipînd admirabil stadiul ultim al
degradărll umane, şi pînă la scenele din
final, cînd cele două spaţii devin unul sin
pur iar personajele (cu excepţia părinţilor
1mbătr'iniţi şi deveniti nişte umbre ale
conului Leonida fi Efimiţei) mişună sub
voaluri, de unde 1es ca nişte stafii, după
cum tot ca o stafie persistă în fundalul
umbros steaua roşie lji omul zoomorf.
Festi v a l u l n i m i cn ic i e i şi a bj e c ţ i e i
continuă!
Horia Ionescu şi Măllna Petre joacă
pre�nant stupiditatea, elanul ridicol şi
t u n a repede în ecată, stu poarea şi
neputinţa. O mască mută, sperietoare de
ciori printre foi tipărite - aşa il desluşlm,
prin ochii sociali ai părinţilor, pe intelec
tualul lui Cristian Cornea. Şeful ipostaziat
d e Romeo Bărbo s u , s u g e rează I n
genuitatea ridicolă a demagogiei, cu
treceri iuti la agresivitate. Directorul lui
Eugen Moţăteanu, molatic şi g reoi,
contrastează cu ritmul de marş d i n
g rădina petrecerilor. Mai şterşi sint
părinţii în actul 1, nu doar prin recursul la
clişee, el mal ales prin inaderenţa la text,
rostirea lui Sandu Simionică răminînd
inaccesibilă urechilor noastre. Armand
Calotă, în Hugo, se mişcă dezinvolt şi
sigur pe sine, comentind cînd este cazul
şi autocomentîndu-se, ca unul care face
jocurile pe marea scenă a dislmulărilor
umane.
Garden Party la Timif.oara, chipr dacă
are lipsuri, Impune un st1l.
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