l E A T R U L ROM ÂNE S C P E
« B R AS I L , B R A S I L . . . ))

«Cum a fost?, cum a fost?» ... Acestei întrebări bisate, pusă
cind cu interes si ncer, cind cu secretă invidie · (tot sinceră),
cind cu blazarea nă scută din i nformaţiile căpătate mult mai
prompt �i mai colorat din reportajele TV, i se poate răspunde
scurt �i complet cu vorba Sergentului lui A l ecsandri :
« B ine» . La Săo Paulo a fost, ca �i la P levna, bine. Triumf naţional
�i infringere personală, g lorie �i lacrimi, lupte, decoraji, răniţi.
Morji, nu. Sau, c i ne �tie, citeva iluzii.
Dar să venim cda chestiune» in l i mbajul mai sec al cifrelor.
Anul acesta Bienala de arte de la Săo Paulo s-a deslă �urat
intre 21 septembrie �i 1 0 decembrie. Actuala ediţie - a
2 1 -a - marchează �i 40 de ani de exi stenţă a celui mai i m
portant festival artistic din America de Sud, reu nind ci rca
500 de participanţi din 33 de jări . Demn de interes - (mai cu
seamă din punctul nostru de vedere) e faptul că acum au fost
i nvitate pentru prima dată �i spectacole de teatru, in anii trecuţi
prezenţa acestei arte la B ienală materializindu-se exclusiv in
expoziţii de scenografie sau de fotografii . l ată deci că printre
numeroasele trupe de teatru �i de dans· (unele, cu n ume ră
su nătoare, precum La Fura Dels Bau s din Spania sau American
Repertory Theatre din Statele Unite, cu un spectacol de Bob
Wi lson) provenite din 8 jări, au aterizat in cel mai mare ora�
brazilian �i vreo 1 30 de români, descinzind dintr-un Boeing
707 pus la di spo z iţie de - cu m se zice - instituţia prezidenţia
lă �i reprezentind o bună parte din ansambluri le de la Naţional
� i «Bulandra», adică di stri bujiile de l a Trllogia antici, Hamlet
�i .A.fari in fata uşii; in plus, departamentul de special itate
al Televi ziunii, omologul acestuia din Mini sterul Culturii, Ser
vici u l cultural din M i n i sterul de Externe �i revista noastră.
. (Au mai făcut parte din delegaţie patru arti�ti plastici - pictorul
I oan Aurel M u re�an, sculptorii Gh . l liescu-C ăline�ti, Marian
Zidaru � i M ircea Popescu - ale căror lucrări, expuse in Bie
nală, ar li meritat comentarii specializ ate. Tot ce pot spune
eu, «Ca s i mplu privitor», este că mi-au plăcut.)
I nformaţiile in l egătură cu B ienala l e-am aflat in dimineaţa
următoare, cind, pe o ploaie rece �i deasă ce dezminjea sar
castic iluziile noastre despre clima tropicală ( Săo Paulo e situat,
intr-adevăr, pe Tropicul Capricornului, dar �i pe un podi� de
800 de metri înă lţime, u nde primăvara era abia la ince
put), am ajuns la Centrul de presă al festival u l u i . Aici i-am
gă sit, dind intervi uri, pe Andrei Şerban, sosit de la Londra
cu citeva zile inai ntea trupei, �i pe I o n Caramitru. Tn jur, un
permanent d u-te-vi no, sonerii de telefon, g la suri d i scutind in
felurite l i mb i . Nu e de mirare ca, in aceste condiţii, comunicarea
să fi avut de suferit iar ziarele de a doua zi să scrie, de p ildă,
că regizorul lui Hamlet e Caramitru sau că, in România, cineva
a cerut capul lui Şerban care, in Malvol io din Noaptea regilor,
1-a inlăji�at pe pre�edintele l liescu- (a�a cum, in Hamlet, C lau
dius era Ceau�esc u ) ... Tot acolo, con su ltind programu l editat
intr-o formă cu totul modestă (Bienala nu di spunea de fonduri
suficiente), am luat cuno�tinjă cu mindrie - �i nu e o vorbă
goal e\ - de faptu l că festivalul urma să fie inaugurat de re
prezentajia Najional u l u i bucure�tean cu Trllogla antici ; a�adar,
spectaco lul românesc avea să fie nu doar primu l din secţiunea
de teatru, ci �i primul in absolut, cea dintii reprezentaţie tea
trală jucată oficial in cadrul Bienalei de cind există aceasta!
Tn a�teptarea evenimentului s-au scurs două zile lungi, lun
gile încă de posi bilităţile foarte reduse de mi�care. Din cauza
u nor incurcături administrative a căror pove ste e prea lungă

�i prea tristă spre a fi inş irată a1c1, aceia dintre noi care n u .
făceau parte din trupele teatrelor s-au pomenit in Brazilia fără
casă şi fără masă, organizatorii declinindu-şi, compătimitor
dar ferm, orice obligaţi e . Pînă la urmă, datorită amabi lităjii
ambasadei române, lucrurile s-au rezolvat; mai puţin însă in
privinţa transportu l u i . Şi cum Săo Paulo e un ora� de circa
1 7 milioane de locuitori, iar prima recomandare ce fi se face
este să ai grijă pe unde circul i - (? ! ) şi cum iji păzeşti banii
�i obiectele de valoare, n u-i greu de inchipuit că ne-am l imitat
i nteresul turi stic - (de cel cultural nu mai e cazul să d i scutăm)
la stră z i l e de prin preajma hotel ului.
Dar a sosit şi z i ua cea mare! Maşina care, in cele d i n urmă,
a venit să ne i a n e-a purtat aproape jumătate de oră
printr-un labirint de bulevarde, străz i şi străduţe, oprindu-se
intr-un tirziu lîngă un grup de clădiri cu infăji�area unor hale
de fabrică. A sta a şi fost destinaţia iniţială a spaţiu l u i numit
SESC Pompeia. Dezafectate de cîtăva vreme, vechil e uzine
au fost preluate de un sindicat al lucrătorilor din industrie
care, cu mi n i me amenajări, l e-a transformat in incinte apte să
găzduiască expoziţii sau concerte. Acum era prima oară cind
aici se juca teatru . Public - mult � i eterogen : români din emi
graţia braziliană, oameni de teatru, spectatori «obişnuiţi». Me
deea · (cu Leopoldina Bălă nujă şi Ovidiu I u liu Moldovan) a
inceput in curte. I n trigaţi, curio� i. oamenii au privit totu l in
tăcere; la sfir�it au inceput să aplaude dar, văzînd că actorii
nu apar să mulţumească, s-au ri sipi t destul de nelămuriji. Era
greu să-fi dai sea ma dacă spectacolul «prinsese». După o pauză
folosită pentru «ali mentare» · (de fapt ghi l i melele sint inutile,
pentru că in Brazilia - şi nu numai - in antracte chiar se
mănîncă; şi se bea ... bine), agitata i storie a Trolenelor i-a
obligat pe privitori i/ascu l tători (compozitoarea E l i z a beth Swa
dos a îmbogăţit repertoriu l melomanilor braz ilien i cu cel pujin
două �lagăre la această reprezentaţie) să rătăcească, in lumina
săracă, printre bazinele cu apă ce apăreau pe nea�teptate in
podeaua de beton a halei; si lite să se ferească din calea sol
da�lor ahei, grupu rile de spectatori se desfăceau, famil i ile se
despărţeau, partenerii se pierdeau unul de celălalt ... O să le
placă, oare? Răspunsul a venit, mai mult decit convingă
tor, după frumo su l tablou final : aplau ze, urale, fluierături, bătăi
din picioare ... ca pe Maracana, cind echipa naţională cîştigă
un meci de fotbal - ne-au spus cunoscăto ri i . Entuziasmul
s-a păstrat pînă după finalul Electrei- (cu Carmen Gal in, Mircea
S i mo n a
C o n stantin,
C o stel
C ercei,
F l o r i na
Anca,
Măicănescu), reprezentaţie mult mai închegată �i mai tensiona
tă, de altfel, decit cea văzută de mine la premiera bucu reşteană .
S-a aplaudat, scria ziaru l «Folha de Săo Paulo» a doua z i,
«din toată i n i ma, timp de 1 0 minute intregi>>.
Tncăl zi ji de triumful Trilogiei �i mult mai lini�tiţi, in seara
următoare ne-am indreptat- (e un fel de a spune, căci drumul
numai drept n-a fost) spre ceea ce se numea Espac;o Fathon
Produc;oes, u nde era programat Hamlet �i. peste citeva z i l e,
.A.fari, in fata uşii, celăla lt spectacol al «Bulandrei» . De cum
am i ntrat însă în «sală>> mi s-a strîn s i n i ma. Şi aici, tot o hală,
foarte mare, şi ingrozitor de înaltă, din care gradenele a�ezate
pe trei laturi abia i z buteau să ocupe cam o jumătate; peretele
din fund, din spatele unei estrade ce trebuia să servească drept
scenă, dădea direct in stradă �i nu era deloc izolat fonic; chiar
o conversaţie purtată cu voce mai tare afară se auzea perfect
înăuntru; podeaua, şi aici, de beton ... Regizorul A l exandru

S CE NA L U M I I
Tocilescu şi scenograful Dan Jitianu, albi la faţă, surideau
eroic : «Asta e l ». Din cauza unor · (alte) incurcături, tutelate
de Direcţia Teatrelor, organizatorii Bienalei primiseră abia cu
o kmă in urmă confirmarea participării la festival a Teatrului
«Bulandra», căruia ii de stinaseră un spaţiu atunci di sponi
bil. Un spaţiu total nepotrivit, in care actorii păreau că se
pierd. Ce să mai vorbim de nuanjele jocului! Nu e mai pujin
adevărat că spectatorii brazilieni greu puteau fi entuziasmati
de o reprezentaţie care durează peste patru ore şi in care
nu se întîmplă prea multe in afara unor discujii - in limba
română - despre viajă, moarte, adevăr... Şi, iar, nu e mai
pu jin adevărat că spectacolu l şi-a pierdut din forja şi strălucirea
de acum cijiva ani. Succesul a fost, hiperbolizind pujin, unul
« de stimă». Comparativ, Afari, in fata uşii a fost mai bine
primit, formula de cabaret (po l i ti"r ) aleasă de regizorul Mihai
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R O M ÂN
Nu ştiu şi nici nu cred că într-alt colt de lume fenomenul
Teatru sau şi mai precis fenomenul Actorul de teatru să fi a vut
o strălucire mai necesară. ca fa noi. T nclin să cred că nu, de
oarece nicăieri în Vest n-a fost nevoie ca actorul să salveze
cultura, iar în ţările Estului n-a fost nicăieri o dictatură mai
săfbatecă şi mai absurdă decît în România.
Armata de şobolani ai cenzurii, cenuşie şi cu creierul castrat,
m11ftă şi pretutindeni, a ţinut totul în mîini, dar i-a scăpat mereu,
printre degete, actorul. Această haită de cenzori, 82% imbecili,
iar restu l iremediabil tîmpiţi, a reuşit într-un timp relativ scurt
să usuce pînă fa scleroză artera vitală de oxigenare a creierului
românesc: cultura. Noi nu tragem astăzi atît con secinţele di
strugerii economice, cît pe cele ale nimicirii spirituale.
Tntr-o ţară cu o presă aproape inex istentă, căreia i se lua seră
toate literele mari şi în care bieţii redactori ascundeau prin
bu zunare <;îte. ceva din literele mici, rămase nevopsite încă
în roşu, într-o ţară cu o literatură bine strînsă în corset şi
la gît cu salba celor 33 de arginţi, acolo unde cinematografia
era invariabil cenzurată încă de la viz ionarea fa două
be nzi, ş i în care arta plastică de bună substanţă rămînea pitită
prin ateliere, într-o ţară în care radioul era vîndut pînă fa
u ltimu l decibef şi în care marea cocotă a naţiunii, Televiziu
nea, încearcă abia acum, timid şi fără har, să mai cirpească
pe ici pe colo gaura imensă pe care a făcut-o în plapuma
de zestre a culturii româneşti, ce mai rămăsese viu şi în stare
de luptă? Teatruf l, iar prin transfocare de fa plan general la
prim plan : ACTORUL/ Acel uriaş actor român pentru care Dum
n eavoastră ati stat fa coadă în faţa caselor de bilete, a şa cum
aţi stat la coadă pentru pîine şi carne, pentru sare şi za
hăr. Nici că se putea aduce un omagiu mai mare actorului
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Mănuţiu fiind mai aproape de gusturile acestui public plin de
temperament şi de neastimpăr, iubitor de sunet{! şi de ·culori
tari, de senzajii inten se.
E ste ceea ce i-a oferit din plin Trilogia. Şi recunoştinţa sa
a fost pe măsură. M-am · (re) convins de asta asistind, citeva
zile mai tirziu, la o altă reprezentaţie a Najionalului, cu 01ga-Delia Mateescu şi M ircea Rusu · (excelenţi!) in Medeea,
ş i cu Ana Ciontea, Claudiu Bleonj, Adela Mărculescu, Andrei
Finţi şi C erasela Stan in E lectra . (Sper ca protagonistele T ro
lenelor - spectacol prin excelenţă de echipi - să nu i a
omiterea numelui lor drept o desconsiderare a contributiei fun
damentale pe care au avut-o la succesul turneului. Deşi n-M
fi prima dată cind li se întîmplă asta, şi nu numai lor ... ) De
astă dată succesul - sau manifestarea lui sonoră - a fost, deşi
e greu de crezut, şi mai mare. In aceeaşi seară s
· -a anunjat
prelungirea cu încă două reprezentajii a seriei de spectacole
ale Najionalului .
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Motto:
d.11 Inceput a flcut D u mn ezeu cerul Ji pămîn
tu l ; dar plmfntul era pustiu Jl era haos Ji domn ea
Intunericul, I a r S piritul Domnului plutea peste
ape. ŞI Dumnezeu a zis: si fie l u mină . Şi văzu
Du mnezeu ci lumina este buni J i despărfi lumi�a
de intuneric. Şi n u mi Du mnezeu lu mina, T eatru,
iar intunericu l !1 n u mi E l noapte. Şi a fost seară
Ji a fost dimineafă, Jl a fost ziua intii».

de teatru l El a fost astfel spontan şi firesc trecut în cartea
de nemurire a neamului: El a fost şi a ră ma s o condiţie vitală
a supravieţuirii, alături de pîine şi de carne, alături de sare
şi de zahăr. Şi numai Dumneavoastră care aţi stat prin zloată
şi ger, prin întuneric şi ploaie fa cozile de fa casele de bilete
ale teatrefor vă mai amintiti cum jongla actorul cu vorba, cu
tonul, cu gestul, cu inima şi cu tot trupul - căutînd să ocolească
cu tact şi inteligenţă gropile pro�ei şi să dea textului, minuţios
cenzurat, sensul şi conţinutul aşteptat de Dumneavoastră tocmai
în acel momentl Vă mai amintiţi ce mult însemna atunci acel
puţin? Vă mai amintiţi ce fericiţi şi plini de sperante plecaţi
acasă? Vă mai aduceţi aminte ce disponibilitate uriaşă
aveaţi, pe vremea aceea, de a înţel ege cefe mai subtile nuante
actoriceşti? Vă mai amintiţi că atunci actorul a stat cu pieptul
descoperit, apărat numai de talent şi de Bunul Dumnezeu?
El nu s-a ascuns ,în umbra decorurifor de carton ale nepăsării
şi nici n-a tras peste ef cortina comodităţii. A stat mereu în
lumina reflectoarelor, în faţa Dumneavoastră şi pentru Dum
neavoastră.
Nu ştiu dacă s-a gîndit cineva, dar ar fi aproape necesar
ca «Premiul Nobel pentru salvarea sufletului» să fie atribuit
anual actorului român de teatru. Tn lipsa lui - sau pînă la
atribuirea fu i - ar trebu i să ne gîndim din ce în ce mai serios
la locul şi forma viitorului monument ce trebuie ridicat cît
mai curînd ACTORULUII
Şi numai f:iumneavoastră, care aţi stat atîtea dimineţi cenuşii
la coadă în fata caselor de b ilete ale teatrelor, ştiţi cît de
necesar ne este nouă" tuturor un astfel de monument.
R A DU JANSEN
Munchen, 8 X 1 9 9 1
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