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F A B U LOSO
Situată pe malul drept, nordle, a l estuarulul fluviului Tago
(Rio Tejo), amplu cît o mare, Lisabona e străbătută de o axă
de mari buleva�de, aproximativ perpendlculară pe tărm, ce
sectlonează oraşul in două. Venind dinspre aeroportul situat
in extremitatea estică a orapulul pl mergind spre ,.centrul"
din apropierea apel, străbat! un traseu care e, totodată,
traiectoria s i m bo l i că a .u n e i evolutii culturale, intr-o
cronologie Inversă. Estul, re.cent, e populat de blocuri
Impersonale, de clădiri administrative construite după
ultlmelil mode arhitectonice. Peisajul poate aparJine oricărui
o rap al E u ro p e i , d e p l , poate, în n i c i o a l tă capitală
occidentală n-am văzut atîtea constructii noi, remarcabile
prin origina litate pl indrăzneală, rezultat se pare, al unor
masive lnvestiJII ale ComunităJII Europene căreia Portugalia
1 s.a Integrat nu de mult. Zona centrală, construită după
1755, anul cutremurului devastator care a distrus două
treimi ale orapului, se datorează spiritului întreprinzător al
March!Julul de Pomb61, prim-ministru pl edll de excepfle, de
numele căruia se leagă cîteva din locurile emblematica ale
Llsabonel de azi: · PlaJa Dom Pedro IV, cunoscută mal ales
sub numele de Rosslo, Aua Augusta, Aua do Cl!rmo, Prala
do Comerclo pl intreaga zonă a "orcşu!ul de lo!:"-Balxa. ŞI
mal spre vest, intre Castelul San Jorge, repedlntă a regilor
portughez! t i m p de trei seco.e, p i m a l u l fluv i u l u i , se
desfăşoară, pe pantele uneia tilntre cele papte coline ale
Lisabonel, faimosul Balrto do Castelo sau Alfama, cartier
istoric, creuzet al citor\(a clvlilzatll ce s-au amestecat pe
pămfntut Portugaliei, "concentrat" de Europă p l Orient,
es'enfă de Usabonă... Iar spre Ocean, Turnul Helem, edificat
in 1515, inchide între z i d u r i l e l u i amintirea celei m a l
glorioase epoci din Istoria Portugaliei, cind caravelele
lusltane brăzdau, primele, drumurile maritime spre Indii,
Extremul Orient pl Brazilia...
Orgoliul de navigator! se simte pi azi în stilul pl prestanta
portughezilor "pur-singe", toti descendent! al lui Vasco da
Aterizam la t:.lsabona cu un bagaj cultural relativ
Gama.
sărac. Cunopteam .,teoria arlllor lingvistice laterale" ce
uneşte limbile noastre intr-un destin comun de Izolare
fată de latina-mamă. M-a· intrigat, de aceea, cît de greu
intelegeam portugheze vorbită, masiv tnfiltrată fonetic. de
dlalectele arabe, sunfnd guturai pl scripnlt.
Ştiam de Fundatia Gulbenklan pl, în prima zi liberă (unica,
de altfel), pe o ploaie torentlală, am vizitat colectia de artă a
Fundaflel ce-pl merită cu prlsoslnfă renumele select.
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Ştiam de fad6-url, dar pe A m a l l a
Rodrlgues am a s c u ltat-o doar l a
•
Brapov, c u ani i n urmă...
Am aflat, Tnsă, multe, in cele opt zile
petrecute la Lisabona, cu ocazia •
turn e u l u i Teatr u l u i N a t i o n a l cHn
1 N.T l a N A ( 1 O
SIClfrAtfA ! H U U II O f> o\
B u c u reptl", I n vitat să prezinte a p e. ctacolul O trilogie anticA la cea de-a treia
edlfle a Festlvalulul lntemaflonal de Teatru, F.I.T. '93.
,.Moment de virf al vietii culturale portugheze", F.I.T.
reprezintă. cea mal elocventă dovadă a Interesului pentru
teatru, născut in · Portugalia relativ recent. ln ta'ra l u i Gll
Vlcente nu se prea poate vorbi de o solidă "traditie" teatrală.
Cu am rRal meritorie este lnlflatlva organizării unul Festival
International de Teatru, menit să dlnamlzeze pe de o parte
realitatea teatrală cotidiană portugheză, Iar pe de alta, să
recupereze diverse spatii c u lturale pl Idei n ovatoare,
�ezvoltind gustul publicului prin prezentarea unor productii
Internationale la care, Tn mod norma l, acesta n-ar avea
ac�es. E d itia din 1991 1-a avut ca oaspeti pe lngmar
Bergman, Math las Langhoff, lurl L l u bl m ov, Jerame
Deschamps. ln 1992 aplauzele au răsunat la spectacole
prezentate de SchaubQhne din Berlin, Wooster Group sau La
Volillre Dromesko. EdiJia din acest an a lntrunlt trupe din
Brazilia, ("Grupo Macunalma" din Sio Paulo, cu spectacolul
Trono de Sangue, versiune sud-americană a Macbeth-ulul
shakespearlan), Germania (Hebbel Theater cu cel�tbra actrlfă
Edlth Clever), Rusia (Teatrul Mam din Sankt- Petersburg, cu
spectacolul Gaudeamus Tn regla lui Lev Dodln), Anglia (cu
Salomeea de Oscar Wilde in regla pl Interpretarea trupei lui
. Steven' Berkoff).
ln ·acest context, Trilogia anticA a Natlonalulul bucureptean,
prezentată Tntr-un spatiu de joc magnific·- Convento do
Beato, veche mănăstire restaurată pl uti l izată pentru
găzdulrea unor man ifestări culturale de exceptie (ne-a
precedat Peter Brook cu spectacolul Pllllllas şi Mlllisande) - a
"cqpleplt" publicul, d i n ce t_n ce m a l n u meros, care a
. participat la cele cinci reprezentatll desfăpurate in Intervalul
6-10 mal 1 993. "Nici un spectator n-a s i mtit trecerea
timpului, atit de puternică este magia acestei Trilogii observa "Correlo da Maftha". "Trilogia antică a Teatrului
National din Bucureptl, ce poate fi văzută la Covento do
Beato din Lisabona este cea mal răsunătoare propunere a
F.I.T. '93.. ." scrie Manual Joa6 Gomes Tn "Publlco" (8 mai
1993). " M i n utele neintrerupta de apla uze de la finalul
Troienelor ar fi suficiente, pentru a caracteriza spectacolul
apoteotlc pe care TNB 1-a prezentat la Covento do Beato. ..
La finalul celor 4 ore de spectacol aplauzele s-au dublat tn
Intensitate pl durată, insotita de manifestări entuziaste pl
numeroase •bravo•-url care au obligat intreaga trupă să
ravină de mal multe ori Tn spatiul de joc.(... ) Recurginct la
elemente primitive ca focul, pămîntul, apa, acompaniată de
un cantlc aproape liturgic care ne invălule pe.rmanent, O
trilogie anticA este, intr-adevăr, un spectacol leplt din comun"
- consem nează criticul M lguel Crespo in .,Correlo da
maftha".
ln pauză, la lumina l umtnărilor amplasate in flrldele de
piatră pl pe sub bolflle majestuoase ale loggillor mănăstirii,
printre cllnchetele paharelor de pampanle se auzea frecvent,
rupînd zumzet u l oblpnult al spectato rilor, excl amatia
.,fabulosol".
Anton l o Lag·a rto, d i rector u l F.I.T., evident fericit de
succesul Trilogiei (pe care o vlzlonase la Buc ureptl, in
Ianuarie 1993, tn vederea posibilei selectlonărl pentru
festival) avea să declare că prezenta la Lisabona doar a
Trilogiei antice ar fi fost suficientă pentru a justifica existenta
acestui Festival! Idee reluată pl Tn cronica sintetică apărută
in cotidianul .,Diarlo de notlclas" din 18 mal, sub semnătura
lui Femando Mld6es! ;;Există momente in care 31mtlm că
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vorbele nu sînt de ajuns, nereuşind să transmită ceea ce
dorim. Acest lucru se întîmplă cînd sîntem surprinşi de
excepţ i o n a l . A stfel p u tem cal ifica Trilogia antică,
spectacolul lui Andrei Şerban ...
O trilogie antică, doar p r i n ea, j u stifică e x i stenţa
Festivalului Internaţional de Teatru '93, confirmîndu-se,
fără îndoială, ca unul din cele mai bune spectacole pe care
Lisabona le-a văzut de-a lungul a mulţi ani.(...)
O trilogie antică este o creaţie născută din adîncurile
sufletului şi din străfundurile pămîntului. Absolut. De o
frumuseţe inegalabilă. Dintre toate amănuntele, nu ştim ce
să admirăm mai întîi în acest spectacol tulburător care
captivează spectatorul timp de aproape patru ore, făcîndu-!
să uite de timp.(... )
... nu vreau să omit frumuseţea plastică a spectacolului şi
lucrul strălucit şi ultracreativ al actorilor, accentele fericit
alese - întotdeauna semnificative, întotdeauna altele-, buna
adaptare la spaţiile disponibi le, energia ce traversează
toată această minunăţie românească.
M u l ţ u m i m , R o m â n i a . M u lţ u m i m , A n drei Ş er ban.
Mulţumim, oameni ai Teatrului Naţional din Bucureşti."
Turneul Teatrului Naţional din Bucureşti la Lisabona s-a
desfăşurat l!Ub semnul unui ritm extenuant de existenţă: în
opt zile au avut Joc cinci repr�:zentaţii de cîte 4 ore, o zi
lumină d' repetiţii generale, cu fii mări pentru televiziune,
şedinţe de fotografii şi interviuri, două după-amieze de
exerciţii - antrenament (works.hop) cu Andrei Şerban,
împreună cu colegi actori portughez!. Decalajul orar a
impus interpreţilor un efort suplimentar de acomodare,
deloc uşor, al ritmului lor . biologic, spectacolele începînd
aici la ora '21 .30 (ora Bucur�ştiului) şi terminîndu-se cu
mult după miezul nopţii.
Lisabona reprezintă cea de-a opta· ieşire în lume din
ultimii trei ani a Trilogiei de la TNB a lui Andrei Şerban. Şi
a ici, s u cces u l imens, desigur altfel colorat afectiv, a
constituit o dovadă a limbajului extraordinar de viu al unui
teatru· oare poate "trece rampa" către sufletele spectatorilor
de pe toate meridianele lumii. Penfru noi, cei care avem,
din cînd în cînd, privilegiul de a ne bucura pe viu de aceste
succese, privirile pline de admiraţie, aplauzele; ovaţiile şi
lacrimile de emoţie ale spectatorilor vorbind o altă · Jimbă,
dar înţelegîndu-ne perfect spectacolul, reprezintă acea atit
de necesară gură de oxigen care ne dă puterea de a merge
mai departe, confirmîndu-ne că efortul merită ...
Reproduc, în loc de final, cîteva rînduri trimise lui Andrei
Şerban la Bucureşti de către una din actriţele portugheze
participimte la workshop-ul de la Lisabona, doritoare să
vină să lucreze cu el la Bucureşti: "Ar fi posibil .să primiţi o
actriţă portugheză la Bucureşti? Ştiu că nu e o cerere
obişnuită. Să incerc să vă explic motivul. La 'workshop,
simplitatea şi totodată dificultatea exerciţiilor m-a făcut să
mă simt foarte fericită. Triiogia a constituit pentru mine o
revelaţie cu privire la ce fel de energie poate transmite un
spectacol. A fost pentru prima dată cind am văzut - într-un
spectacol un asemenea BINE. Eu am ales Teatrul pentru
că şti u ce l u cr u extra o r d i n a r înseamnă e l . Teatr u l
dumneavoastră atinge măreţia.(...)
De asemenea, mi-au plăcut foarte mult actorii români.
Cred că sînt actori excepţi0nali şi . oamen i de o calitate
umană neobişnuită, pe care nu-l prea întîlrieşti în ccmediuln teatral.
l-am cunoscut. Sint persoane, nu ccpersoriajen.( ... )
Vă mulţumesc foarte m u lt pentru Teatru l vostru. El
sfinţeşte. Aştept răspuns de la dumneavoastră. Cu cele
mai bune ginduri, Lucia Sigalho".

E l REY SE MUE R E

•

·

ADRIANA POPESCU

20

·

O conferinţă de presă cu un ritm tot atit de viu ca o
corrida a oferit u n o r reprezentanţi ai presei (roşi de
curiozităţi exotice şi poate de invidia in accesibilelor
drumuri extraeu ropene) datele u n u i periplu: T u rneul
Teatr u l u i "C. 1. Notta ra" la Festiva l u l Mondial Teatrul
Naţiunilor - in Chile, Argentina şi Uruguay. Spectacolul
prezentat, Regele moare de Eu gen Ionescu, in regia lui
Dominic Dembinski, a fost primit de un public care s-a
manifestat nu circumspect sau binevoitor, ci de-a dreptul
exploziv. Nici spectatori i , n i ci criticii nu au dezmi nţit
exuberantul temperament latin, atit de depărtat de nota
academismelor greoaie. În "La Prensa Argentina", Ana
Seoane scria: .,Începînd din acest moment, sinonimul cel
mai fidel pentru a ne aminti de cel mai bun teatru român
este Teatrul cc Nottara»". Iar in "El Ora" din Montevideo se
consemnează: "Această vizită (a Teatr u l u i " Notta ra")
constituie un eveniment select pentru iubitorii de teatru şi
posibilitatea de a vedea cel mai bun teatru din lume". O
cronică mai echilibrată din acelaşi jurnal pune în evidenţă
"deosebita sensibilitate a actorilor", "capacitatea lor de a
se identifica pînă la obsesie cu personajul,. obţinîndu-se o
strălucire cu adevărat modernă".
Excelenta traducere in limba spaniolă a piesei .lui Eugen
Ionescu, lucrarea atentă asupra rostirii, a frazării - exigent
realizate de Tudora Şandru-Oiteanu - au mediat contactul
cu spectato rii s u d-am e r i c a n i . La Santiago de C h i le,
Rancagua, la Buenos Aires, Montev-i deo ş i Paysandu
ven i rea Teatr u l u i " N otta r a " a s p o r it atmosfera de
sărbătoare a oraşelor. Etern u l carnaval stradal şi-a
încetinit pentru un timp zbenguiala pentru a lăsa o vreme
�e l inişte şi de ascultare. Ionescu este jucat in capitalele
pampasului de trupe locale, .dar interpretarea românilor,
reflectată intr-un joc. de faţete ale latinităţii, a constituit o
surpriză, receptată ca "un miracol".
Remarcabilă a fost campania publicitară care nu s-a
limitat la convenţionale prezentări ale spectacolului. Zeci
de amănunte despre trupa Teatru l u i "N ottara", despre
spectacole anterioare, despre piesă şi autorul ei au instalat
o atmosferă fericită, de bun augur pentru un turneu al
"descălecătorilor" (expresie de orgoliu a directorului V. E.
MaŞek). Interesul foarte marcat al ambasadelor româneşti
pentru turneu constituie într-un anume sens o "premieră
diplomatică".
O călătorie, de data aceasta, "în familie", la Paris
(începînd cu 24 iunie), a făcut să se audă iar severele
sonorităţi hispanice in tiparul replicilor din Regele moare (El
rey se muere). S-a jucat (in română) şi Scapino de Moliere.
Nostalgia străzilor argentiniene "care nu dorm niciodată"
va spori bagajul de melancolii al artiştilor români.
ADINA BARDAŞ
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