perind; cu excepţia final ului, numai aceas
tă componentă a scriiturii dramatice. Doar
finalul, conceput ca un «stop-cadru», cu
personajele înghefate în pozifii sugestive
�i rostirea gravă a ultimelor �uvinte: «Sîn
tem buni pentru că ne e ste teamă», trimite
�i la substratul tragic al operei, dar el nu
e ste suficient pentru rezolvarea raportului
comic-tragic 1=e ar fi trebuit să fie prezent
pe parcursul întregului spectacol .
Lăsînd l a o parte aceste observaţii �i
analizînd i nterp retarea actoricească, se
poate evidenţia coeziunea trupei . Tntr-un
decor functional, cu o notă de «grandoare
comică» �i «ironic-preten tioasă», dată de
prezenţa unei scări de vapor într-o în
căpere fastuoasă - decor creat de La
bancz Clara, cu dominante maronii, ex i s-

tente � i în unele costume -, se desfă�oară
actiunea piesei. Tn Vivian Egerton, Ma
rinela Popescu are farmec Ji vivacitate;
Dan Glasu i-a conferit politistului Alger
non O'Hara stîngăcie obraznică Ji furie
neputincioasă; Aurel Ştefănescu îl joacă
pe Sir Milington, directorul închisorii, cel
p reocupat de organi zarea cît mai «Jocan
tă» a sărbătoririi i nstitutiei respective.
Dar «partea leului» îi revine lui Cornel
Popescu, interpretul contabilu lui «CU
i dei», Jonathan Buckle, cel ce propune so
lutia ideală, «executia publică». Cornel
Popescu ÎJi înzestrează personajul cu
«elegantă englezească», cinism, sigu ranţă
ce se topesc însă în groază atunci cînd
ÎJi dă seama că superiorii săi sînt gata
să-I oblige a fi el însu�i asasinul. Un actor
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SCEI'oiE D I N V I AŢ A UNU l B Ă DĂ·
R A N de D u mitru Solomon e T E A T R U L
«BACO V I A» D I N B AC Ă U e Data pre
mierei: 29 septembrie 1 991 • Reg i a :
Dan A l ecsandrescu • Scenografia:
Clara Labancz • Distribu!ia : Dinu
Apetrei ( Al ) . Livius R u s 1 F i lipi . V iorel
B a ltag 1 Os ma n l . I oana Ene 1 Cela ) .
F lorin a Ni!u ( EmaJ .
La Teatrul «Bacovia» noua stagiune a
d ebutat cu o piesă d i n dramaturgia ori
ginală, fapt mai mult decît îmbucurător
î ntr-un peisaj repertorial dominat de nu
me, unele sonore, e drept, din l iteratura
universală. Regizorul Dan Alecsandrescu,
autorul montării băcăuane cu Scene din

vlafa unul bidlran de Dumitru Solo

mon, î�i motivează opţiunea pentru text
i nvocîndu-i actualitatea· (fierbinte, cum se
spune), percutanta observatiei morale,
concentratia ideatică Ji, nu în ultimul
rînd, teatralitatea scriitu rii. Mai mu lt, re
gizorul consideră această punere în scenă
«O rezistenţă personală faţă de invazia
parvenitismului intelectual». I mportant es
te, însă, fără doar Ji poate, să CÎJtige, prin
spectacolul său, adepfi Ji susţinători în
acea stă nobilă rezi stenţă.
Piesa lui D. Solomon e o replică i nspira
tă la Mlzantropul lui Moliere avînd, din
colo de problematica generală, de ordin
spiritual, tăiJul satiric ascuţit «la zi». Căci
drama intelectua lului Ji a condiţiei sale în
soci etate nu e de dată recentă, dar în anu-
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cu multiple po sibilităţi comice, cu capaci
tatea metamorfozării rapide se dovedeJfe
Ji tînărul Nicolae Cristache în rolul lui Ce
cii Grey, pu�ăriaJul_ viclean-naiv, gata să
facă orice pentru a scăpa de închi so�re,
dar ferm în refuzul său de a asasina.
Peisajul caracterologic este completat
cu umor amar Ji ironie caustică de Vasile
Vasiliu în rolul Lordului C larenton, de
E lena Jitcov1 (Charlotte Arbutnoth) de I on
Săsăran- (Brinsley Peel), Constantin Să să
ran· (doctorul Abraham Palmerston), Dan
C iobanu- (Christopher Brown) Ji A lexan
dru Făgără Jan, caricaturală apariţie a
u nui ministru. O prezentă scenică plină
de haz creează Monica Ri stea în Margot
Higham, umplînd întregu l spafiu cu tem
perament J i explozie de energie femi
nină.
Plăcerea cu care interprefii joacă aceas
tă pi esă în cheia comediei de salon îi cu
cereJte pe spectatorii ce-i răsplătesc cu
aplauze la scenă deschisă, cî�tigati mai
degrabă de vorbele de spirit Ji de în
curcăturile jucate cu mult ritm decît de
s en su l ascun s al situatiilor, rîsul înlocuind
clipele de meditaţie sau posibilitatea des
coperirii conotafiilor. E bună sau nu so
l uţia găsită de regiz.or?, m-am întrebat la
sfîrJitul spectacolului. Tn fata aplau zelor
prelungite de la premieră am înclinat să
spun: da. Dar după ce am plecat, am în
cercat �i un sentiment de părere de
rău . AJ fi dorit, parcă, mai putin amuza
ment Ji mai !ll u ltă strîngere de inimă, o
mai mare spaimă în fafa unei lumi di spuse
să asiste la o execuţie doar pentru fastul
u nei aniversări. C o� sider că textu l lui Pe
ter Karvas are sarcasm, iar gravitatea pro
blemelor dublează mereu apareofa comi
că a întîmplărilor, fapt aproape ign orat
în spectaco lul de la Tîrgu-MureJ .
ILEANA B ERLOGEA
me momente ea devine ma i acută ca ori
cînd. Se pare ( spun aJa în mod eufemi stic,
pentru că nu mă pot lipsi de terapia ilu
ziei) că u n astfel de moment e ste Ji cel
pe care-I traversăm noi acum, în drum
triumfal spre Europa Ji spre economia de
piafă. Totul s-a tran sformat în tranzac
ţie, «mărfuri», care mai de care, s-au scos
la tarabă, «totul e de vînzare». Ei bi
ne, eroul lui Solomon, numitul Al, e îm- '
potriva acestei stă ri aberante Ji luptă din
răsputeri să-�i păstreze intacte atributele
unui ins pentru care important e să aibă
«cerul
înstelat
deasupra
Ji
legea
morală» în sine. Ca orice i ntelectual ade
vărat el va fi deci «În opozitie», contraca
rînd, cu fermitate, făr.ă nici un dubiu de
atitud ine, manevrele atît făfiJe, cît Ji
«oculte» ale veleitarului Osman.
Dincolo de conflictul dintre ideal Ji
real, dintre autenticitate Ji impostură, din
tre puritate- (cea a principi ilor, bi neînţe
l es) Ji corupfie exi stă în piesă un lirism

i)

i nfuz, o încredere adîncă în bi ne şi fru
mos, în normalitatea unei vieti nemi stifica
te. E o supra-temă a teatru lui, atît de spe
cial, scris de acep dramaturg sedus de
jocul ideilor şi de puterea de revelatie
a .metaforei.
Trebuie să spun că am regă sit în spec
tacolul lui Dan Alecsandrescu datele IT'a
jore ale textu lui, transcrise, cu fidelitate,
pe scenă. Şi cu foarte mare claritate, de
u nde poate şi senzatia mea că o an ume
poezie a ambiguitătii, un halo al lucrurilor
nespuse dar stă ruind într-un plan îndepăr
tat, o îndoială fugară, dar mereu trea
ză, au lipsit. Altfel, spectaco lul, bine gîn
dit «În dulcele stil clasic», are un decupaj
regizoral precis, fiind echili brat şi limpe
de. Actiunea scen ică e fluentă şi ri tma
fă, cu momente rezolvate în chip fericit
· (vezi savuroasa pantomimă a lui .Al şi a
nostimei sale vizitatoare, Ema, î ntr-o casă
golită abuziv de către «emisarii» lui Os-

man). La rîndul ei, di stributia, chia� dacă
nu oferă surprize, este ul'la adecvată, răs
punzînd, în l in i i le de ansamblu, vi ziunii
regizorale. Tn rolul «bădăranu lui» Al, Dinu
Apetrei reu şeşte să fie convingător în
i postaza de om demn, curajos, decis
să-şi pă streze integritatea morală cu riscul
de a declara război tuturor. Dar în mi
zantropia lui Al e ş i multă nelin işte, ne
multumire de sine, z bucium i nterior adus
de nostalgia perfectiunii, a candorii pier
dute, de tristetea con statării adevă rurilor
neplăcute ale vietii. Aceste subti lităti sca
pă interpretului, care ne-a oferit îndeose
b i latura «hirsută», «rebelă» a personaju
l u i . Amicul Filip, cel unduios ca trestia în
cotro bate vîntul interesului, este intrupat
de Livius Rus, care e flexibil şi opor
tun. Osrnan, un di rector din domeniul a l i
mentar, «înfometat» de faimă literară,
drept pentru care dă năvală ca turcul pes
te onestul no stru crif!c de teatru, are ehi-
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pul lui Viorel Baltag. Actorul îş i rezolvă
partitura cu abi litate şi aplomb într-o re
vărsare de efecte comice groteşti, care,
d i n păcate, se repetă de la u n moment
dat. Ioana Ene· (Cela) e o agreabi lă co
chetă, evazivă, umbrită din cînd în cînd
de amărăciuni indicibi l e şi malitii fără
adresă precisă. O aparitie plină de pros
petime şi firesc e ste tînăra Florina Nitu
în· Ema .
Cadrul scenografic· (un interior sobru,
ţicsit cu cărti ) şi co stumele (n imerite) poar
tă semnătura Clarei Labancz. Reconfortant
e ste finalul spectacol ului - un stop-cadru
expresiv centrat pe ideea necesarei so
l idarităti a solitarilor, a celor care trăieJC
h imera artei în fata in vaziei urîtului, a fal
sului, în fata compromisurilor şi a impostu
rii malefice.
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