AS T A- 1

S I T U At i A !

ORGAN I ZATOR I :
Ministerul Culturii ; Uniunea Teatrali din Ro
minia; Prefedura Judetulu i Baci u ; l n �pedoratul
pentru culturi al Judetul ui Baciu ; Centru l I nter 
national de Cultu ri ş i Arte «George Apostu » ;
Tel ev iz iu nea Roml ni; Teatrul
ccBacovia"
.
·sPONSOR I :
cc i MT ERCONTEMPRESS» B ucureşti; «ALT I NI 
DA" B aciu ; «CAMERA D E COMERT Ş I INDUS
TR i b Baciu ; «CONCENTR I CON SELF LTD» Ba
ci u ; Revista «MO N I T OR» B ucureşti ; Ziaru l «DEŞ
TEPTAREA» Bad u ; Siptiminalul «PUR ŞI S I M 
P L U » Baci u ; Editura ccSCA I U L» B ucureşti; A S O 
CIAT I A UM OR I ŞT ILOR ROMAN I ; I NT RE P R I N
DEREA P OL I GRAF ICA B ACAU
JURIUL:
Preş edinte - Dan Micu; Membri - Vidoria
Cociaş, Cristian B uricea, Val Condurache, Con 
stantin Don ea, I l ie Gheorghe, Ştefan Oprea
COMPET ITORI I NSCR I Ş I : 39
COM P E T I T O R I PREZENT 1: 30
T EAT RE ŞI TRUPE TEATRALE REP RE ZENTAT E :

18

I NST I TUT I I D E I NVAT AMI NT ART I S T IC-TEATRAL REPREZENT AT E : 2
PREM I I ANUNT ATE: 9
PREM I I ACORDAT E : 7
PREM I AT I :
Radu Botar ( Teatrul de stat Turdal ; Viorica Va
tamanu ( stu denti an. I V, Academia de teatru şi
film
B u cureşti ) ;
Tatiana
l onesi
(.Teatru l
«Bacovia» Baci u l ; Elvira Platon ( Teatru l «E ugen
Ionescu » Chişiniu - Rm. Vilcea ) ; Cristina Cherf
( studenti an. 1 , Conservatorul de arte «George
Enescu ,. laşi) ; K ozsik Jozsef ( Teatrul National
Tg. M u reş ) ; Marius Bodoch i ( Teatrul National
Cluj )

ceasta ar fi «caseta tehnică», aşa cum
ne-am obişnuit a nu m i , impropriu de altfel,
date l e obiective al e unei man ifestări de
gen, începînd cu fami liara premieră şi ter
m i nînd cu festivalu 1, national sau i nterna
tional. Cum parada artei actoriceşti de la
Bacău are, de-acum, traditie, numărîndu-se
printre pri me l e reuniuni teatral e cicli ce i n i
ti ate de teoretici en i şi de profesionişti ai
teatrului
contempora n
românesc
(prima
editie s-a consumat în anu l 1 972), socotim necesare, în des
chiderea considerat i i lor noastre pe marginea editiei din ��eest
an, cîteva observaj i i , să le spunem, de principiu.
T n intentia, declarată şi înscrisă în regulamentul «galei»
la începutu ri le ei, a celor care au lansat-o - Secjia de critică
teatra lă din fosta A .T . M . , rev i sta «Ateneu» şi Teatrul dramatic
«Bacovia» -, competitia urma să ofere unor actori din primul
eşalon valoric al scenei româneşti posibilitatea demonstrării
virtutilor creatoare de care dispuneau, într-un turnir profesio
nal de maximă altitudine artistică. Recita l u l , edică evolutia
in di vi duală în care actorul îşi asumă r i scul şi-şi acordă şansa
ce lei mai severe confruntări cu publicul, lreb uia să însem
ne, în asemenea ci rcumstante, nu doar apelul l a o îndelu ngată
şi confirm ată experientă în dialogul cu sala, dar şi un moment
de compl exă armoni zare a textul u i , ales şi « l ucrat» cu un
mi nimum de recuzită, cu lumi na , eventual cu fundalul coloanei
sonore, toate acestea transformîndu-se în parteneri efectivi
de joc. Tn l i mita celor treizeci de minute puse la dispozi
tie, actorul trebuia să ati ngă cota cea ma i de sus a posibil ităti
lor sale de exprimare artistică, u ti l izînd n u doar întregul in
str umentar clasic de stabi l i re a comunicării cu public u l , dar
şi ceea ce este spec ific şi defi nitoriu doar sieşi, person alitătii
sale di stincte şi u nice. Gala de la Bacău , gîn dită astfel, se
anunta şi se dorea a fi o sărbătoare a artei interpretative
la care n u puteau aspira decît putini aleş i .
Fără a întruni formula ideală d e part icipare, primele ed it ii
s-au mentinut, totuş i , î n l i m i te calitative convenabil e ; să rea
mi ntim, şi să ne reami ntim, că pe li sta de onoare a Galei
s-au înscris atunci nume precum cele ale unor E m i l Botta, O l ga
Tudorache, A m z a Pellea, Si lvia Ghelan, Tamara Buciuceanu,
I leana Ploscaru, Silvia Popovici, Dionisie Vitcu, Tudor Gheor
ghe şi altele asemenea. Datorită lor, Gala de la Bacău căpăta
statut de eveniment teatra l şi-şi ju stifica serios coeficientul
de interes cu care era aşteptată şi frecventată.
Replica tineretului n -a întîrziat. 0.1• tlnlrulul •ctor, de la
Costineşti, s-a contu rat ca un i mperativ bine motivat, s-a impus
şi a rămas. S-a stabil it, pentru partic i pa rea la această întîlnire
a marilor prom i si u n i , ş i o l im i tă de vîr stă : 32 de ani, dacă
ret i nem exact. Li mi tarea, deşi conventională, îşi avea ratiunea
ei : primi i aprox imativ 10 ani de practică scenică sînt, de obicei,
în măsură să decanteze incertitud i n i l e . Se pare că hotaru l acesta
·
a fost mutat la cifra 35. Mă r og . . .
Tntre timp, timid la început, cu viguroasă nonşalantă mai
apoi, regulamentul reun i un i i speciali zate de la Bacău a fost
i gnorat. Dacă la Costi neşti prezenta u n u i actor «netînăr» ar
fi, desigur, ridic u l i zată, la Bacău pofte şte, acum, cine vrea.
Şi cu ce vrea. Pentru a ne l i m i ta doar l a exemplul recentei
ed it i i , vom arăta că cel putin ju mătate d i ntre oaspetii c o m
petitori a r fi trebuit aplaudati ( s a u invers) la apropiata î ntîlnire
de la Costineşti. Unii au fost foarte buni, dovadă stă şi n u măru l
de premii atribuite de juriu. Dar asta nu schimbă datele pro
blemei. U se poate reproşa însă doar lor faptu l de a fi confundat
locul potrivit? Nu, de vreme ce pe u l tim a fi lă a program ului
manifestă r i i citim: «Compania de Turism pentru Ti neret acordă
PREM I U L T I NEREŢ I I u n u i tlnlr .c:tor (s. n.) premiat la Gala
Natională a Recitalurilor, constînd d i n i n vitarea la editia
1 991 a Galei Tinerilor Actori de la C osti neşti ( firi pll rtiCipllre
1• concursul de preselectie) •. (s.n.) 1 -a u zil Tti sustii, dec i, întîi
teza de doctorat şi, dacă obt i i re specti v u l titlu şti i n tific, eşti
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primit la facultate fără concurs de admiterei Du pă Bacău, in
această plăcută stare se află o tînără studentă (adică o viitoare
tînără actrijă), de altfel prezentă cu un recital remarcabil, Vi
orica Vataman u .
Tnsă codicilul mai sus reprodus n u in vită doar l a încălcarea
regu lamentului Galei Na�onale a Recitalurilor Dramatice, cu
prinde şi o fină ironie la adresa organizatorilor ei. Ultima su
bliniere, a noastră, din fraza citată atrage atenjia asupra faptu lui
că, la Costineşti, se maci nă altă făină, acolo nu ajunge nimeni
pînă cind nu se su pune unei fireşti preselecji i. Nu se vi
ne, altfel spus, cu or ice. Foarte corect !
Şi din ace st punct de vedere, afişul edijiei a IX-a a Galei
băcăoane s-a infăjişat, hai să folosim cel mai blaj in cuvint,
aiuritor. Am asistat la confuzii inexpl icabile intre noji unile de
«recital» şi «recitara» sau la alăturări paralizante de evoluji i
temei nice - prin inteligentă Ji sensibilitate, prin gind frumos
urmărit şi aşezat intr-o asemenea împrejurare - cu altei e, care
ar fi fost comice, dacă n-ar fi intristat Ji neliniJtit. 1 njelegind
anapoda strigarea «fără cenzură», o seamă de participanti
s-au dat in privelişte ignorînd necesara decenjă profesională
şi atentînd nu doar la bunul lor prestigiu (aceasta fiind, în
fond, o chestiune particulară), dar, in egală măsură, la prestigiul
Galei şi, fireşte, la cel al colectivului din care veneau. Un teatru
cu strălucită carte de vizită, cum este cel din Piatra Neamj,
îngăduie junelui Aurelian Burtea («n-am avut ce-i face
bădie, n-a vrut s-asculte», avea să-mi spună, intr-o inti lnir�
întîmplătoare, pe peronul gări i din Bacău, directorul dramaticu
lui pietrean) să urce pe scena Galei cu o clamare ambigenă
şi lunatică a Luce•flrulul emi nescian ; de la Tu rda (de unde
avea să se i vească şi cea mai neaşteptat-frumoasă surpri
ză), Cornel Miron ne infăjişează, sub titlul I lie Resleu-Pro
metau, o imperechere năzdrăvană de texte care se băteau
in capete (greşit Ji ignobil atribuite, unul peste altul, lui Marin
Preda, săracul!), pe care le hăule,te cu simj de răspu nde
re, infiorindu-ne tota l; colega sa de i nstitutie, Narci sa Pe scar,
intr-un prea frumos strai rustic, şi-a inmlădiat glasu 1 a extaz
rostind sti huri coşbuciene şi ne-a demonstrat cu gesturi precise
cum străl ucesc în luminiJ «zările de farmec pline», cum «zboară
m erlele-n tufip>, dar Ji care este cea mai convenabilă pozijie
dacă vrei să priveşti «fără de jintă-n sus»; Gheorghe Pirli ,
actor sti mabil şi di rector al Teatrului «Luceafărul» d i n ChiJi·
nău, ne povesteşte trei întîmplări «vesele», scrise de Gheorghe
Urschi, apelind la un haz gidilicios, revolut nu doar in teatru;
Kozsik Jozsef, de la Teatrul Najional din Tirgu MureJ, ne pro
pune două recitaluri, unul in limba maghiafă, cu tensiune emo
jională bine temperată, cu ritm interior atent dirijat Ji altul
in limba romină, cu fragmente din Pllngere• lui DniCul•.
de Corneliu Leu. Din motive (artistice?) care ne-au rămas tăi
nuite, interpretul stăruie în a ne convinge că Vlad ŢepeJ
era, in inchisoare, intr-o fază confuză a sănătă�i sale mintale
şi că manifesta o apetenjă îndîrjită pentru perversi uni apl icate
propriei persoane. E drept că in demonstrarea respectivei in
deletniciri îşi întoarce, pudic, personajul cu spatele la sa
lă; care sală era populată, di n întîmplare, atunci, Ji cu un număr
important de copii, afişul programînd două recitaluri adresa
te, în primu l rînd, lor. Dar. .. ciji spectatori, atîtea juri i l Cel
oficial, şi singurul îndreptăjit să stabilească ierarh ia valorilor,
i-a acordat amintitului ador u n premiu. Se poate Ji-aşa.
Am mai putea produce asemenea exemple, dar le conside
răm suficiente pe acestea in sustinerea obligativităjii preselec
jiei într-o reuniune teatrală competijională care se respec
tă. Pledam în acest sen s Ji după Festival ul lnterna�onal de
Teatru Scurt de la Oradea. Atunci aduceam în discujie Ji
chesti unea respectării specifi cului anu njat. Ce bine le-ar fi
stat, la Bacău , unor recital uri-etalon, prezente la Oradea,
cum au fost Artll Iubirii, oficiat de Valeria Seciu, de la Tea
trul Mic, sau Cuvlntlrl nerostite
real izat de l da l arcsek
Gaza, de la Teatru l German de Stat din TimiJoaral
Ceea ce rămîne, însă, şi îndreptăjeJte efortul generos con
centrat care a făcut posibilă edijia a I X-a a Galei, sînt izbînzi le.
Şi ele n-au lipsit. Nu le vom putea menjiona, măcar într-o
ÎnJiruire necomentată, pe toate. Cerem iertare celor care nu
vor fi amintiji aici şi-i încredinjăm de întreaga noastră pretuire.
Prin prezenta lor temeinică ne-au întărit convingerea că tea
trele noastre au, in continuare, forje redutabila, chiar da
că, în unele cazuri, mai puji n Jtiute, pe care se pot sprijini
importantele spectacole viitoare .
••• ,

Prezenta cea mai originală a întregii 'manifestări a fost izbutită
de Radu Botar, de la Teatrul de Stat din Turda. Practic, recita lui
său a durat vreo trei zile. Profitînd de faptul că era, să spunem,
necunoscut, şi-a confectionat o înfăjişare cumva strani e, de
mi sionar sectant, cu care bîntui a prin foaiere sau medita în
delung pe un scăunaJ, în preajma loj ilor juriului Ji critici i,
iritînd Ji ch iar neliniJtind pe unii Ji pe aljii. Dar, paJnic în
tot, a fost lăsat să-Ji vadă de treabă. Tn ultima zi a competi
tiei, după o prezentă ceva mai agitată într-o lojă, apoi în
stai, a urcat, neanu njat, pe scenă, producind un recital me
morabil compus, în marea lui majoritate, din texte de N ichita
Stănescu Ji Luigi Pirandello: Din punct de vedere. Fără în
doială, evolujia lui ar fi întrunit aprecierile cel e mai favorabile
(inclusiv premiul objinut) chiar dacă n-ar fi fost precedată de
insistenta pregătire extrascenică. Socotim însă că Radu Botar
a brevetat, cu inteligentă Ji, nu în u ltimul rînd, cu umor de
bună calitate, o formu lă de recital complex, din păcate cu va
loare de unicat, pentru că orice tentativă de preluare şi utilizare
a ei in vi itor mi se pare dinainte condamnată . Pentru a fi corecji ,
trebuie să semnalăm însă, din ce am văzut, o scu rtă introducere
oarecum si mi Iară a unui recital la CostineJti, în vara lui
1983.
Monodrama Slnu ddere• unei cochete, de Tu dor Popescu,
s-a înscris, grafie sensibilei Ji n uanjatei translări scenice apar
jinînd actrijei Virginia ltta Marcu, de la Teatru l dramatic BraJOV,
intre momentele de vîrf artistic ale reuni unii băcăoane.
Ne-a încîntat, apoi, in egală măsură, abiia structu rare a textu lui
sel ectat din poezia lui Ovidiu Genaru Ji reliefarea neostentati
vă, cu o exactă înjelegere, a sensurilor Ji ideilor cuprinse in
colaj de către Tatiana lonesi, de la Teatrul « Bacovia». O vi
guroasă demonstrati e de fantezie, ritm, rosti re şi culoare a
adus in Gală Marius Bodochi, de la Nationalul cl ujean, cu frag
mente din l•fll In carn•v•l Ji din canjonete de Alecsandri.
Fără a repeta impecabila evolujie de la Oradea, foarte tîn ăra
Elvi ra Platon, din trupa Teatru lui «Eugen Ionescu», aflată te m
porar l a Rîmnicu Vîlcea, s-a nu mărat printre protagoni şti i de
la Bacău, propunînd de această dată, sub titlul Din Tntfmpl•·
re. o femeie, trei ipostaze ale feminităjii - adole.scenja, ma
ternitatea, amurgul. Partea finală, (Ji supli mentară) a textului
compus «din lirica un iversală» a rupt însă neinspirat echil ibrul
stabi lit pînă atunci, în defavoarea intregului. Se cuvine men
jionat faptul că publicului i-a fost pus la dispozijie, intr-un
program ad-hoc, alături de prezentarea actrijei Ji a fiJei sale
de creajie, Ji textu l recitalu lui (mai pujin finalul amintit); a
fost singuru 1 caz în materie în registrat aici .
De altfel , recitalurile în care selecjia partiturii dramatice ar
fi recl amat, dacă nu participarea unui profesioni st, cel pujin
o mai atentă aplecare asupra logicii interne conjinute, n-au
lipsit Ji n-au rămas fără efect incomod asupra punjii de co
municare înti nsă de actor sălii. Tn această situa�e au fost, spre
exemplu, studenjii Patrie Petre Marin Ji Puşa Darie, primul de
la Bucure,ti, colega sa - de la laJi, Ioana Ene, de la teatrul
gazdă, Torni Cristin, de la Teatru l « I on Creangă» din Bucureşti,
Valentina Buzdugan - Uniunea oamenilor de teatru, Chi Ji
nău.
Tntr-o zonă apropiată celei a învingătorilor (încununaji sau
nu) s-au situat recital urile susji nute de Petre Panait (Teatrul
de stat Oradea), Veronica Ci olpan (Uni unea oamenilor de tea
tru, ChiJinău), Carol Erdos (Teatru l de Nord, Satu Mare), Cris
tina C herj (studentă la Conservatorul «George Ene scu» din
laşi - premiată), Cristina Anca Ciubotaru (Teatru l pentru copii
Ji tineret « Luceafărul», I ��Şi), Doina Preda (Teatru l Najional Tir
gu MureJ).
Şi încă ceva. Am pl ecat de la Bacău cu următoarea interoga
jiune retorică : dacă oricine are libertatea de a formula opini i
pro Ji contr• legate de un fapt artistic teatral (uneori, . aJa
cum am citit nu de mult într-o revistă ieJeană, combătind pu nc
tul de vedere al altcuiva, chiar dacă respectivul combatant
mărturiseşte că n-a văzut spectacolul în discujie), un membru
al j uriului, deci o persoană importantă, care Ji-a asumat răs
punderea de a judeca, pe cît se poate imparjial, pe cei inscriJi
într-un turnir profesional, poate să se pronunte în stabi lirea
ierarhiei valorilor fără să fi zăbovit decit accidental în sala
de spectacoH
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