AS U RA. LA ED I MI URGH .
In ziua de lS augu st, in cadrul unei ceremonii speciale. la Edln burgh,
Teatru lui National din Craiova 1-a fost decernat Premiul criticii pentru
cel mal bun spectacol, acordat l u i U bu rex cu scene din Macbeth,
in regla lui Silviu Purcirete. FesHvalul de la Edlnburgh, un fesHval
de •cinci stele• nu acordi premii. Criticii care se adu ni aici pentru
a vedea sutele de productii teatrale, fie din cadrul selectiei oficiale,
fie din ampli sectiune •Frlnge», işl exprimi, la final, preferintele pentru
cele mal bune spectacole �e teatru, film. dans, expozitii, arte vizua
le. mu zlcl, jazz, comedie.
Interesant sezonu l teatral 1990-19911 Trei teatre Importante au flcut
turn ee in capitale ale teatrului eu ropean şi au obflnut tot atîtea succese.
In lntervlurUe sau discutiile care au inconj urat aceste... prezente ro
mineştl 1 cind, oare,..· ne-om dezbira de viciul mental al conslderlrll
unul efort artlsHc drept •prezenti • ! ! ) , multi lume spune. acum, el suc
cesele respective nu sint o surprlzl.
Evident el atunci cind am vlzut spectacolul craiovean la Bucureşti,
impresia a fost tulburAtoare. Chiar daci slmful critic avea cîteva lucruri
esentlale de obiectat privind lnserfla shakespeareanl in Jarry şi, mai
ales, tipul de exorclsm practicat in spectacologia noastrl post-decem
bristi in ceea ce priv eşte cuplul dictatorial. Gestul creator al lui Purcl
rete, insi, este grandios. Regizorul nu se sfieşte si afirme. în propriile
cuvinte sau prin spectacol, ca in aceasti c catedrall a urîtului» care
este lumea lui U bu, este loc şi pentru un sentiment de afectiune pentru
dictatorul lui Jarry. Ca şi la senotlcianul francez Roland Barthes, am
putea vorbi la Pu rclrete despre u n •discurs lndrlgosHt». Âll alogla pe
care o stabileşte Purclrete intre Ubu şi Ceauşescu - care greveazi
mu lte comentarii flcute de criticii striini unor spectacole romineştl,
o marci a timpului, s-ar zice! - provine dintr-un pund de vedere
Insolit, simtit şi de noi, in anii l un gi din urmi, dar în rlspir: •E eludat
modul acesta de a privi lu crurile, dar trebuie si intelegeti. declari S il viu
Purclrete lui Tom Morrls de la I ndependent, el Ceauşescu - din mo
ment ce e Imposibil si evlfl paralela - era foarte amuzant. ŞI cind
al depişlt ura, nzerla, totul, incepi si gindeştl foarte eludat. El e ca
o pipuşl. Un mic monstru poate fi simpatic. Eu aşa l-am tratat. Nu
trebuie si-n arlt ura tati de el».
Daci n u e vorba de o influenti a fil mu l u i lui Splelberg ET, atunci
cred el regizorul lui U bu rex este unul dintre putinii regizori rominl
de azi care a deplşlt un prag psihologic in creafle. Viziunea sa a surprins
pu bl icul Festivalului de la Edln burgh nu numai prin forta Imaginii sce
nlce, dar şi prin umorul, Ironia şi grotescul marilor scene. ale spec
tacolului.
Criticii şi pu blicul, rominl sau britan ici, au perceput misura valorlcl
a spectacolul ui, o misuri pentru misura dezastrului intr-o societate
totalitari. Registrul farsel politice - emitind semnale de avertizare inel
şi astizl - nu este numai o cheie a viziunii regizorale, dar şi rampl
de lansare spre un viitor Incert al u nor fiinte aflate in stadit Incerte
de exorcizare a riului din liu ntru.
Spectacolul craiovean prezentat la Edln burgh a surprins din mal
mu lte puncte de vedere. Cum arati scena criticii!
M A R I A N POPESCU
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«Sărbătorind simultan restaurarea nati
unii române şi renaşterea după 20 de ani
d e somnolentă a Teatrului Empire, această
productie zgomotoasă şi anarhică a Tea
trului N ational Craiova a fost un triumf
exuberant seara trecută.
Părînd a nu fi permanent sub control,
n ici cohtrolabi l ă, .valuri le sale de exu
berantă şi veselie nestăpînită promit că
este posibil ca nici măcar două spectacole,
pe parcursul turneului, să nu fie în în
tregime la fel. Din clipa cînd publicul a
fost întîmpinat în foaier de Macbeth şi la
dy M acbeth în vitrine de sticlă, ochii lor
urmărîndu-i pe aceia di ntre cei multi care
i-au luat la început, din greşeală, drept li-

gurine de ceară, a fost mai mult decît o
i mpresie că ceva neobişnuit plutea în
aer. Primele explozii de rîs nervos pro
vocate de acest prelud i u au fost multipli
cate de-a lungul unei seri adesea i lari
ante.
Farsa lui Jarry a fost jucată evident pen
tru implicatiile sale pol itice: avertismentul
final făcut de domnul şi doamna Ubu din
coşciugele lor, a fost că spiritul altei pe
rechi Ceauşescu va li gata să răsară
i ar. N u mele despotic nu a fost de fapt n ici
o dată pronuntat dar a fost prezent totuşi
în permanentă În portretul făcut cuplului
U bu şi sugerat în scenele din Macbeth,
i ntrodus în adaotarea regizorului Si lviu
Pu rcărete cu scopul exploatării comice ab
solute».

C O L I N DONA LD.

THE SCOT SMAH

«Viziune internatională a T N C în versi
u n ea sa magnifică a piesei şocante
« U bu-Rex» este pînă la un anumit punct
o si mplă lichidare de conturi. Are o ca
l itate de anarhi e veselă care înconjoară
i magin ea unui dans dezordonat pe mor
mîntul tiranului.
Regizorul Silviu Purcărete a afirmat că
vede U bu mai mult ca o .,catedrală a
urîtului" decît ca o parabolă politică. Se
poate bănui că el a încurcat artistic po
vestea regelui grotesc şi a sotiei sale ob
scene cu scene din «Macbeth» nu atît pen
tru a da greutate primului ci pentru a scoa
te În evidentă goliciunea absurdă a vo
l uptăti i lui Macbeth de a cîştiga tot mai
·

mari porţi i de putere. Oricum, este pe
riculos să i nterpretezi ce înseamnă Bard u l
pentru e st-europeni - e l este compa
rat, la un moment dat cu insu�i regel e�

B E N E D I C T N I GHT I N GALE :

THE T IMES

� ci-colo se vorbe�te sau se acţionează
in sensul accentuării paralelei dintre fa
milia Ubu �i fami l ia C eau�escu, dar apoi
ea nu mai este necesară. Ea este prima
care apare, i n travestiul l u i Valer Delia
cheza care joacă o damă severă de pan
tomimă cu o voce in regi stru inalt şi im
pingind o roabă. Din aceasta apare im
pleticit ceea ce ar putea fi un copil umflat
sau un ou i mens. Este Ubu al ' lui I l ie
Gheorghe, in formă ovală, intr-un costum
a l b de corp care va creşte şi va apare
mărşă luind pe scenă, impins de cumplita
sa soţie să înrobească poporul, să fure
avere şi să d i strugă satele Poloni ei ...
Tntrebarea i mplicită pusă de spectaco
l ul l u i Purcărete este: cum poate acest em
brion-copil ridicol şi absurd să d i pu nă de
atîta putere? ...
C u bonete ş i in costume gri de spital,
d i stribuţia arată a hamali sau poate paci
enţi, intr-un antic azil de n ebuni, �i con
stitu ie o minu nată savoare a serii . E i se
mişcă grăbiţi pe scena goală, veseli şi fă
cind plecăc i u n i, iar intr-un moment hi lar
îşi pun căşti şi vin la paradă cu roabe
parodiind (ce spectacol magnific! ) trupele
E st E uropene su b drapel .
Tn final sicriele familiei Ubu sint ridicate
pentru a-i descoperi pe cei doi stind în
tinşi pe satin alb. Ei îşi deschid ochii şi
îşi arată rinjetul mare şi stupid. Morţi, ei
trăiesc.
Să sperăm că omologii lor români se
dovedesc mai puţin nemuritori>
M I C H AE L B I L L I N G T O N : T H E

GUARDIAN

« 0 lovitură mi litară este urmată d e o
scufundare in tiranie. Tmpreună cu ştiri le
despre U n i u n ea Sovietică, subiectul de
bază al momentului avangardist care a fost
« U bu-Roi » (scris de A lfred Jarry in
1 896), capătă dintr-o dată o actual itate
cumplită.
Deşi spectacolu l lui Si lviu Purcă rete
« U bu-Rex cu scene d i n Macbeth», pe care
Teatrul Naţional Craiova din România 1-a
adus la Teatrul « I mperial» d i n Edinburgh,
nu putea să prevadă evenimentele curen
te, el făureşte legături puternice intre
J arry, Shakespeare şi rapacitatea brutală
a regi m u lu i C eauşescu.
Faptul că Madam' Ubu ş i dom' U bu sint
versiu n i de desen animat al e famil iei Mac
beth a constituit mu lt timp o zonă comună
pentru critică: ei il « umflă» Pll regele po
lonez, lansează domnia unei tirani i de
mente şi sint detronaţi de către prinţul
moştenitor, Boleslav.
La intrarea in foaieru l teatrul u i « I m pe
rial», cei doi Macbeth se uită la noi fără
să ne slăbească cu privirea, din spatele
geamurilo r unor cutii de sticlă. Din mo
mentul intronării lor, cei doi Ubu se in
deasă in scaune ca să privească o parodie
«Macbeth» vestită de 4 vrăjitoare care că-.
l ăresc falice cozi de mătură. C ind
M adam' Ubu scotoceşte prin tezaurul Po
loniei, o lady Macbeth cu părul negru ca
·

pana corbului se înalţă dinăuntru! unui cu
făr greu şi gros, asemeni unei stafii răz
boin ice.
Dar forţa spectacolului se naşte din su
gestia unui perpetuum istoric care leagă
familia Macbeth, personajele groteşti su
prarea l i ste a le l u i Jarry şi d iabolicii
ceauşescu. Şi la sfîrşit, cei doi Ubu se ri
dică d i n sicrie, Madam Ubu rinjeşte ţinînd
strins u n borcan cu testicule in singerate
sugerind că influenţa lor mal ignă con
tinuă .
Singura mea obiecţi e este că Purcărete
pune prea mu lte ouă in budincă.
Trei nivele ale realităţii sint destul de
multe pentru a fi dezvo ltate şi totuşi el
mai adaugă unul sub forma unor compera
j e in haine moderne care subliniază mo
rala: ni se aduce aminte, de exemplu, că
u n tiran ca U bu pozează in exemplar al
j ustiţiei fiindcă .,ucigind pe toată l umea
u cide şi ci�va vinovaţi".
Extraordinar in acest spectacol este că
devin e mai mu lt un banchet al absurdităjii
decit o simplă parabolă întunecată. Ma
dam' Ubu ca şi doamna ceauşescu poartă
l a n esfîrşit o geantă neagră dar faptul că
e ste jucată de un bărbat cu păr pe piept
( Valer Dellacheza>ii conferă personajului
u n aer calculat ridico r . Tn spiritul anarhic
al originalu l ui se in scrie ş i i magi nea l u i
U bu jucat de I l i e Gheorghe cu capul aco
perit de un ciorap şi cu pintec u l um
flat, urmărit pe schelării de un u rs rus .
Acest spectacol spune mu lt despre ma
turitatea teatrului românesc care poate lua
peste picior răul recent indurat. Spectaco
l ul lui Purcărete are de asemen ea o tea
tralitate neinhibată care pare a fi foarte
e st-europeană : in mod constant acţiunea
se extinde in foaiere, in jurul casei de bi
l ete şi in sa lă ca ş i cum acest reg i m-mon
stru, in care figuri in uniforme de puşcăriaş
dan sează pe va lsuri de Strauss, nu poate
fi stăpînit din punct de vedere fizic.
Real izarea lui Purcărete este d e a fi l e
g a t trei l u m i diferite sugerind că urîţenia
morală. şi un egoism in ascensiune formea
ză rădăcina pătrată a tiraniei.
Aşa se face că o seară magnifică ş i in
d răz neajă a devenit in lumina ştirilor l. a
zi de o profeţie care-fi dă fiori.»

PAUL TAYLOR:

THE INDEPEND E NT

«Regizată cu o energie şi o inventi vitate
strălucitoare şi pl i nă de un comic dur, gro
tesc, producţia ne proiectează intii in lu
mea lui Ubu Rex . Purtind bonete şi cos
tume gri prea largi, hoardele poloneze
se reped in jurul scenei complet goale
precum pensionarii unui vast azi l sau se
caţără pe turnuri din sch ele. Drapate in
pînză şi scăldate in lumină roşie, aceste
obiecte devin hăuri le morţii in care no
b i l i m ea este împinsă fără ceremo n i e, sin
gele acestora jişnind pe pînză d i n spre in
terior pentru a forma grafica cu aerosol
a numelui lui Ubu. Toate idei le regizorale
au aceeaşi simplitate uluitoare».

R OB E R T GORE-LANGT O N :

THE DAILV

T E LE GR APH
«Regizorul a n umit această piesă «O
catedrală a uritului», dar acest lucru sună
deprimant, in timp ce scara e in acelaşi

timp u n tur de forjă comic. Comperată de
u n cuplu deştept (ciudate sonerii moarte
pentru Joan Bakewell şi Sacha Di stel)
această repovestire a unui subiect cla
sic devine complet prin obscenitatea co
pilărea scă a parodiei originale a clasei de
şcoală, care, aşa cum remarca u n critic,
a nimicit 25 de seco l e de exi stentă in
vest.
Acest spectaco l in român eşte (traduce
rea se face la cască) atinge exact toate
n otele corespunzătoare.
Ubu in interpretarea lui I l ie Gheorghe
e îmbrăcat să arate ca şi cum ar fi înghiţit
un bec gigantic, atit de gras incit abia
poate să meargă. Sofia l u i - i nterpretată
strălucitor de un actor-bărbat de 50 de
ani, V aler Dellacheza, îmbrăcată in rochie
d � bal roşu-carmin şi cu o perucă absurdă
--its.t� complicele comic perfect in am
biţia lor de a-1 da jos pe regel e Poloniei
şi să-şi in suşească coroana.
Punerea in scenă are combinaţia est-eu
ropeană intre asprime vizuală şi simt ina l t
al invenţiei teatrale. Astfel Dom' U b u i ese
la iveală dintr-un gigantic cotet cu pene
aflat intr-o roabă, vehiculul preferat al ar
matei poloneze. Soldaţii înaintează in for
maţie îmbrăcaţi in pijamale bizare. Surori
le fatale ş i si n i stre - sint mai multe de
3 - poartă costume d e pisici avind ata
şate mameloane ce atîrnă şi peruci cusute
sugerind pubisul.
Spectacolul e plin de tuşe vizuale gro. siere, dar multe dintre ele dau de gindit.
D e exemplu, cind Dom' şi Madam' Ubu
sint aşezaţi pentru a n aviga in zbor, fac
asta in sicrie. Domnia cuplului prin de
l apidare şi tiranie s-a terminat. Nu niai este
n evoi e să se rostească paralela ce există
intre istoria recentă a Român iei şi spec
tacol u l lui Silviu Purcărete: splendid, cu
rajos şi mărej».

