n orăşel situat la 80 de
kilometri de Brăila, Cahul,
are din 1987 un teatru
"dramatic-muzical" care
poartă numele cărturarului
B.P.Hasdeu. Acesta a luat
fiinţă
din Iniţiativa şi
ambiţia unul tmpătlmlt om
de teatru, VIctor lgnat,
actor, regizor, autor de
texte, care Tntr-o bună zi - cum zicea un
confrate de la VlaJa. liberi din Galaţi - •a
plecat din Chişinău cu Tntreaga familie,
să urmărească o stea•, teatrul romanesc,
pe nişte meleaguri cu bogate tradiţii culturale, dar lipsite de un asemenea
aşezămtnt. ln patru· ani, colectivul a
pregătit nouă spectacole (două pentru
copil), primul onor'l'nd,
bineînţeles,
numele de pe firmă cu o versiune originală
a comedlel Trei crai de la răsărit şi
Tnsufleţlta pledoarie pentru frumuseţea
limbii române, intitulată Muntele Jl valea.
O dramă Istorică (Radu ~~n fntttul ,1.
ultimul de A. Busuioc), un Mollere (George.
Dandln), Charles Perrault (Motanul fncliJat), un Tudor Popescu mal puţin cunoscut
la noi (Cua nebunului), două comedii
scurte de Cehov şi- basmul modern
deosebit de frumos şi original al lui Matei
Vlşniec Jara lui Guft sînt cfteva din
opţiunile inspirate ale acestui colectiv.
Pentru a le prezenta, la sfirşltul lunii martie, Tn apropiata Brăilă, pe ultimele două,
ti'năra echipă a parcurs (din motive ce ţin
de alt context) 580 km.

Tneurltoare cu bucluc reuneşte,
deci, două comedii scurte de Cehov,
Cerere In c'-'torle şi u,.ul, pe un
pretext extras din Clpltan 1n retragere.
Spectacolul, realizat Tn regia lui VIctor
lgnat, la forma vodevllulul burlesc, cu accent pe carioaturizarea tuturor convenţiilor,
Inclusiv a celor teatrale. Multiplicare volti a
efectelor, a gagurilor, uneori ptnă la exagerare; vioi, accesibll1 cu umor Inspirat, tot
uneori. Substitulrea, msă, a trăsăturilor de
caracter şi. a anumitor situaţii cu elemente
exterioare, naive, fără motivaţie Tn text,
aminteşte de maniera Tnceputurllor comedlel romlneştl de pe vremea laşllor lui
Alecsandri. Să fie, oare, nevoie de asta
pentru a obişnui publicul din zonă cu
teatrul? Se pare că da. In orice caz, nu cred
a fi real profit artistle pentru trupă, căci o
asemenea tratare nu pune Tn valoare certele calităţi ale unor Tnzeatraţl actori ca
Andrei Popa, Ion Furnică, L.arlaa Andriuţă,
Aurloa Ţurcanu, VIctor Celan.
Cu totul altfel s-a Tnfăţlşat a doua
montare, dirijată de regizorul brăllean
Mihai Lungeanu. Generos, textul lui Matei
Vlşnlec derutează, poate, pe cel ce s-au
grăbit să-I pună autorului o etichetă excluslvistă, Tncadr'l'ndu-1 numai Tn zona
teatrului absurdului. ]ara lui Guft este un
basm, cu un împărat care are o fată de
măritat şi fata nu vrea să se mărite, refuză
peţitorii şi-1 aduce-la disperare pe suveran!
şi pe curtenl. Da, dar cTnd afli că
împărăţia lui Gufl eate cenuşie şi toată
populaţia oarbă pentru că mal-marele le-a
luat •culorile", că tristeţea prinţesei nu
poate fi risipită de nici o glumă pentru că
sufletele cenuş ii nu mal au "duh", că entuziasmul poate fi produs numai de

gogoşile
aduse
sărbătoarea "tăierii

la chioşc şi de
porcilor", se deschid Tn
basm sugestii de parabolă despre lumea
contemporană. Bufonul, care vede, totuşi,
cu un ochi şi Robderouă, ti'nirul crai care
dăruleşte prhiteael vederea Iar vieţii
lumină şi culori ' fireşti, sînt, tn tensiunea
convenţiei dramatice, echivalente simbolice ale forţelor regeneratoare, cărora
autorul le creează, cu fantezie poetică,
nll"(lb şi ecou. Piesa are frumuseţe de
poem, subtilitate de spirit, măiestrie tn
compoziţie şi dacă n-a fost să fie jucată tn
premieră la Teatrul "Ion Creangă" cu ani tn
urmă, e cu atit mal salutari premiera ei
mondială tot sub un petec de cer
romanesc, la Cahul.
Regizorul a lucrat cu siguranţă şi
severitate,
urmărind
tndeosebi
expresivitatea plastică a mişcării scenice.
Cu mijloace simple, ingenios fructificate tn
decor şi costume, compoziţiile sînt
grăitoare, dinamice, tridtnd relatia de
supuşenie oarbă a curtenilor faţă de Gufl
(Andrei Mihai Popa). Momente remarcabile creează Sofia Gruacean-Cibotaru Tn
rolul prinJesei, care se strtnge ca un melc
tn cochl ia costumului fără contur şi
devine o emoţlonantă rază blondă ctnd
tncepe să vadă şi să perceapă culorile.
Efect sugerat simplu, prin surse de lumină
de diferite nuanţe, care transformă spaţiul
amorf tntr-o feerie unde se văd stelele ca
dintr-o navJ, alunecTnd pe cer tntr-o
călătorle feJîtastlcă a bucuriei şi luminii
veşnice .
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