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ULTIMELE ·AVENTURI
ALE LUI LUCA RONCONI

constanti a celor peste 35 de prostia distructivă şi autodlstructivă a
speciei umane, văzută în versiunea ei din
de ani de carieră ai lui Ronconi pare să fie predilecţia prag de apocallps, în 1915. Aventura
montiril unul asemenea text- considerati
pentru
propuneri
practic Imposibilă chiar de Kraus, ca o altă
plurivooe, printre care
expresie de ură şi refuz - rechearnă în
spectatorul să se poată
memorie Orlando furloeo
(1969),
mişca, aiegîndu- şi sau
îndrăzneală care i-a adus lui Ronconl
lăsîndu-se ales de cea
care corespunde puterii şi voinţei sale de
celebritatea ca restaurator al Iluziei
pricepere. Predilecţie deci pentru o
teatrale, imensă maşinărie, "Invenţie exanume nedetermlnare, de la care pleacă
centrică", lentilă deformanti oferind o
şi la care vrea să ajungă şi
altădată
posibilitate aparte de cunoaştere a lumii.
s-ar fi numit deschidere."Imi place să aduc "N-am Imaginat niciodatA teatrul ca fiind
pe scenă personaje care nu ~u nimic teritoriul privilegiat al comunicării directe,
despre raţiunile care le tmplng să
el locul unei luări de cunoştinţă, fie el o
acţioneze•, spunea în 1987, tn leglturi cu
capcană, o Iluzie", apune Ronconl. ln
spectacolul său Negutltorul din Venetia.
S1ranlul ln1erludlu de O'Neill, pua în
Presătlhdu_. proctu~lle cu o m~ltl scenă anul trecut la Torino, Ronconl încertudlne de sugestii ce pot provoca reacţii
ca un studiu asupra artificlulul, teatral şi
diferite, contradictorii chiar, Ronconl conpsihologic, anulfnd orice relaţie cu
lideri ci astfel obligi spectatorul ai_.
realitatea, îngheţfhd chipul actorului ca
defineuci o poziţie proprie. Tn 1991, cu
într-o masei, crlapîndu-1 gesturile ca unei
Ultimele zile ale omenirii de Karl Kraua,
marionete şi pllmbînd acţiunea în timpi
spectatorul nu are doar a alege un sistem
dllataţi, de-a lungul unul decor neschimpersonal de descifrare a semnelor, el
bat. Un exerciţiu de şase ore, demontl'nd
trebuie şi să ordoneze, dUpă propria Inartaudlan cruzimea raporturilor interspiraţie,
o avalanşă de secvenţe,
umane, lnutllltetea zbaterii omului în
umbra morţii şi a lmplacabliltăţii desmajoritatea simultane, neconvergente,
firi ghidajul unul maestru de ceremonii, _....tinulul, forţfhd aşadar porţile trag~dlei cu
o geometrie existenţiali augerfnd o fatală
care să plaseze accente, să faciliteze
mallgnltate a condiţiei omene~. Intr-o
corelări, ai aelecteze nuanţe, ai orfostă uzină devenită spaţiu expoziţionai,
chestreze un crescendo. Cinci acte, două
sute de scene, patru sute de personaje
printre vechi locomotive, automobile, saci
fnoearcă ai comunice aversiunea ziariscu nisip ca-n tranşee, rotative, linotipuri
în funcţiune etc., Ultimele ·zile ale
tului vienez Karl Kraua (1874- 1936) faţă
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omenirii pune actori şi spectatori în
situaţia de a dearnbula in devălmăşie de
la o secvenţă la alta, ca de la un stand la
altul, într-un tirg de mostre. Nu tensiune,
nu focalizare a atenţiei : libertate totală
(democraţie sau anarhie ?). Premeditată
poate de regizor, în căutarea haosului
dintr-o lume aflati la un paS de nebunie,
haos in care f nsă dispar furia, disperarea, sarcasmul construcţiei polemice
a lui Kraus. Spectacolul rămîne valabil ca
una dintre puţinele tentative de valorificare
a textului, oferit pentru prima dati în lectură publici în 1930, apoi în versiune
acenici în 1964, ambele la VIena. ŞI
rămîne, fireşte, ca una dintre cele mai
temerara aventuri din cariera lui Ronconi,
aventuri care-i definesc firi tndolală mai
bine declt declaraţiile pentru presă.
Notabile totuşi.
Cei trei parteneri principali al
regizorului sînt textul, actorul şi publicul.
Faţă de fiecare din ei este Invitat să-şi
formuleze atitudinea. Publicul, am văzut,
nu e un monolit, el o alcătuire pluricefală,
eterogenă, ce trebuie lăsată să aleagă, în
deplină autonomie, un tllc propriu pentru
cele văzute. Tsxtul este adesea o
traducere : Ronconi a montat, pe ltngă
piesele deja pomenite, Mhurl pentru
rnjsurl şi Richard al III-lea de
Shakespeare, Fedra lui Seneca, Or..U.
lui Eschli. "Traducerea unei opere- apune
el - ţine de reproducerea şi transferul de
semne dintr-o cultură în alta. Montl'nd o
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ptesa de Shakespeare nu ai de-a face cu
Shakespeare • el existi numai în limba
engleză şi 111 Anglia - ci cu o traducere.
Curiozitatea mea de regizor constă tocmai
111 a examina această alunecare, a mA
situa între două universuri culturale
complet diferite.• ln fine actorul, pentru
care Aonconi e văzut ca un adevărat
profesor, este cel de-al doilea instrument
important 111 aventura 111 care gustul
riscului şi al provocArii n atrage pe
regizor. Aresc, actorului 1se cere o totalA
investire 111 profesia sa. "lml place actorul
care oferA publicului rezultatul unei munci
riguroase, 111 care şi-a angajat 111treaga
fiinţă; nu suport, 111 schimb, actorii
funcţionari sau pe cei pe care l-aş numi
exhibi1ioniştl. • S-ar putea conchide cA
reijizorul cere foarte mult, am actorilor cit
şi spectatorilor săi. Cere, se pare, foarte
mult şi criticilor săi, mal ales celor
muzical!, adesea scandallza11 de libertăţile
pe care şi le ia 111 nu puţinele sale montărl
de operă (Wozzek de Alban Berg, MoiM
de Aossinl, Travllda de Verdl). "Opera,
spune Aonconl, şi nu commedla dell'arte
-obiect de arheologie· este singura formA
de teatru tradiţional 111 Italia.• ln Italia, a
cArei culturA 11 pare lui Aonconl, spre
deosebire de ceea ce se petrecea cu două
decenii 111 urmă, marcată de o repliere
asupra ei 111seşi, cu o scădere a
interesului faţi de restul lumii, fenomen pe
poate nu numai Italia
care
înregistrează. ln contrast cu discuţiile din
jurul unei culturi europene, această
alveolare sesizată de regizor nu-l
nelinişteşte. Dar nici nu e prea sigur el
ar fi ceva pozitiv.
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Scenă din spectacolul Ultimele zile ale
omenirii de Karl Kraus
in regia lui luca Ronconi

https://biblioteca-digitala.ro

