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Am aterizat, pe 2 iunie, la Amsterdam
sub un cer neliniştitor, de o stranie
-luminozitate cenuşie, pe care o regăseşti,
indulcită, in peisajele lui Ruysdael şi,
agravată, in compozi�ile olandeze ale lui
Van Gogh. Încă de pe aeroport, gazdele
pentru .partea română", Caroline van·
Gastel, directoare de producţie, şi Marike
Docter, translatoare, inminează fiecăruia
cite o foaie redactată, foarte curtenitor,
intr-o românească aproape ireproşabilă şi
con�nind programul sejurului nostru, plus
o sumă de informa�! utile. Aflu de alei, de
pildă, că .o masă (la restaurant) costă
aproximativ 25-30 de guldeni"; din revista·
program a festivalului voi afla, mal tirziu,
că un bilet de teatru costă in medie cam
tot atit, putind ajunge, .in jos", pînă la
1 3,50 guldeni şi �in sus·, pînă la 1 00 de
gulden!; din contactul nemijlocit cu
realitatea voi afla, şi mai tirziu, că o
pereche de pantofi .normali" costă in jur
de 60 (mă ab�n să fac vreo compara�e cu
preţurile - şi nu numai - de la noi).
Instala� intr-un elegant autobuz .cu etaj",
străbatem oraşul; doar la periferie poţi
vedea citeva blocuri care, minus mizeria,
seamănă. cu ale noastre; in rest - case cu
cel mult trei caturi, diferen�ate numai prin
culoarea tencuielii, altminteri, ca

arhitectură, Identice (sau a.şa . mi se par ·
mie). Nici una nu are ba1coane (din cauza
climei umede), toate, in schimb, au fixat
sus, aproape de acoperişul in două ape,
un cirlig solid de scripete, destinat, după
cum nt se va explica ma� tirziu; ridicării
. ITlQbilei la etaj, căci scările inte.rioare sint
prea inguste. De ce? Pentru că in seColul ·

1 7, cind au fost inălţate cele mai multe
clădiri din Amsterdam, lmpoziteie se
percepeau tn funcţie de lă�mea faţadei,
d rept care proprietarii; in majoritate
negustori (deci inventivi), se intreceau in
a-şi construi case cit mai .subţiri": . cea
mai Tngustă clădire din Amsterdam - şi
unul dintre p�.mctele de atracţie turist�
are, pe orizontală, dimensiunea u ne i
· ferestre. Cit -ajungem ş l n e luăm in primire
camerele, incepe să plouă, indesat şi
pătrunzător; din ferici�. Stadschouwburg
(Teatrul Municipal) e doar la vreo cinci
minute distanţă de hotel şi la Amsterdam,
ca şi in alte oraşe .de peste hotare•,
ploaia doar te udă, nu te şi murdăreşte.
Dar, pînă ia primul spectacol al .alor
noştri", merg să văd, prin bunăvoinţa
organizatori lor, o reprezentaţie ce
figurează in secţiunea de dans a
festivalului: Stepplng Stonea (Pietre
umblătoare), cu Nedei'lar'l'ds Dans
:

.Theater, cOnduS de coregraful şi balerinul
Jifi Kyliă.n, nume destul de răsunător al
dansului contempora n , mie însă
necunoscut. .Cum nu mă prea pricep in
domeniu, nu pot spune decit că totul
mi s-a părut foarte elaborat şi foarte rece:
p e . muzică de John Cage şi Anton
Webern, 15aierinii' - toţi, cu vizibil şi solid
antrenament· in dansul clasic - execută un
misterios ritual cinetic, inspirat, ne
lămureşte proghimul, din experienţa lui
Kyliăn prJntre aborigenii .australieni .
PosibL Mal interesantă mi se para· sala:
Teatrul Muzicat (Het Muziektheater) este
un amfiteatnJ ·imens, ameţitor de inalt,
oferind din orice punct (locul meu e foarte
sus şi lateral) o perfectă vizibilitate asupra
. scenei vaste şi - bineinţeles! - impecabil
dotate. ·
Cum spuneam, Holland Festival are mai
.multe· seCţiuni: teatru,_ muzică, daris, film.
Anul acesta · accentul pare să cadă pe
lnuzică. lntr:.O scurtă introducere publicată
in program, Jan van Vlijmen, directorul
festivalului , expune cele cinci teme
principale ale ediţiei: o retrospectivă a
creaţiei coregrafice a belgiencei Anne
Terasa de· Keersmaeker, personalitatea
regizorâiA a lui Thomas Langhoff,
.directorul Teatrului· German (Deutsches
•

.
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Theater) din . Berli n , noua lucrare,
Antlgona, · a compozitorului olandez Ton
de Leeuw, muzica americană. modernă şi,
in fine, .una dintre cele mal surprinzătoare
personalităţi ale muzicii contemporane",
polonezul Heiuyk G6recki, cu citeva
lucrări simfonica in primă audiţ1e in
Olanda. Programarea acestor momente
cheie nu mi-ar permite accesul decit la
unul singur - The .Cave (Peştera), insolit
spectacol de teatru-muzică creat de
americanul Steve Reich, in regia lui Beryl
Korot. Subiectul - peştera din apropiere
de Hebron in care, conform legendei, e
înmormîntat Abraham (lbrahim, pentru
musulmani), a devenit concomitent, pentru
evrei şi arab i , loc de peleri naj şi de
sîngeroase dispute - este expus scenic
printr-un original mixaj de imagini
documentare filmate video, de sunet şi
lumină .şi de muzică ,.live•. Din păcate, am
luat cunoşti_nţă de toate acestea doar din
materialele scrise. Reprezenta�a avea loc
într-o sală din apropierea Gării Centrale.
Am pornit voiniceşte într-acolo, pe jos, cu
harta oraşului în mină - părea foarte
simplu de ajuns. Nu era. .Din două
sprezece persoane oprite, pe drum, pentru
consultaţii, opt s-au dovedit a fi străini;
dintre cei patru localnici, unul sir:�gur
(evident, ultimul) avea idee unde vine
clădirea. Spectacolul incepuse, aşa
că n -am mai intrat. Hotărîtă să profit
măcar de .spectacol u l străzii." . am
a p u cat-o , la intimplare, pe.ste unul
dintre sutele de poduri din Amsterdam,
către o bis.e rică ce părea pitoresc
dărăpănată, lucru ciudat intr�un .oraş
aproape nefiresc de ingrijit. Mergind cu
ochii pe sus, nu mi-am dat seama că
trecătorii se răriseră şi că strada devenea
tot mai murdară pe măsură ce inaintam.
Privind in jur, am realizat că mă aflu pe un
soi de ulicioară; pe ambele părţi, sex
�uri - dar nu elegante şi-discrete, cum
văzusem in plin centrul Amsterdamului
(port important al Europei!), ci întunecoase
şi promiscua; pe lingă zidurile scorojite
(nici pomeneală de faimoasele vitrine ·cu
.fete"), indivizi cu figuri patibulare sau
agresiv-abulica (legislaţia olandeză e
foarte liberală in privinţa comerţului cu
droguri). Toţi erau negri - ·fosta putere
colonială beneficiază · azi nu numai de
calită�le sportive ale vechilor .supuşi, dar şi
de şomajul lor şi delincvenţa aferentă.
Nimerisem fără să ştiu în ·.oraşul interzis",
in cartierul bordelurilor şi 81 traficanţilor, nu
însă acela în care turiştli curioşi vin să
caşte gura şi să facă poze cu .sentimentul
reconfortant al descinderii intr-o lume
interlopă bine temperată, ci acela unde
nici băştinaşii nu se incumetă, ziua in
amiaza-mare, să calce. Nu indrăzneam
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nici să mă opresc, nici să mă intorc din
drum; ca intr-un coşmar, mergeam mereu
inainte, deşi imi dădeam seama, chiar fără
să cunosc zona, că mă afund in hăţişul
străzilor; iQdlvizii deveneau obraznici,
fluierau, strigau după mine. Providenta
mi-a scos in cale doi poli�tl care flancau
un ins jerpelit; .vizibil intriga�. m-au sfătuit
imperativ să nu rriai umblu pe-acolo şi
mi-au indicat o stradă, prin comparaţie,
mai sigură. La nici patru sute de metri
distanţă, dincolo de .linia roşie", oamenii
. se plimbau, liniştiţi, copiii .se jucau,
zgomotoşl . . . A fost cel mai palpitant
spectacol la care am participat. ..
Secţiunea de teatru a festivalului
cuprindea doar cinci montări: trei de la
Deutsches Theater, dintre care două
UJc:lorul sflrfmat de Klelst şi O luni la ţară
de·Turgheniev - in regia lui Langhoff, apoi
.Gtlc.evlle din Chloggla de .Goldonl l a
Pictblo Teatro d i n Milano in regla lui
Giorgio Strehler şi .Ubu (ordinea fiind, de
fapt, inversă). in ziua .noastră", s-a
indreptat şi .vremea Teatrul Municipal e o
clădire nu, prea inaltă, dar masivă şi vag
barocă, precum orice teatru ce. se
respectă. In piaţa alăturată, mereu plină
de lume, se produc zilnic tot felul de artişti
'
.liberi": dansatori pe picioroange,
muzlcan�. pictori .la minut". Sala teatrului·
e medie - vreo 300 de locuri. Tn prima
seară, cam toate sînt ocupate. Textul,
tradus în olandeză, poate fi citit pe un mic
·
ecran plasat deasupra scenei, solu�e nu
prea comodă, totuşi eficientă. Deşi surprinzător - n-am văzut spectacolul in
,....

ţară, urmăresc mal ales rea�ile publicului.

Tn general pare atent, interesat, sensibil
insă in special la aluziile satirica privind
regalitatea; ca la noi, ci� se_ rosteşte pe
scenă Vorba .preşedinte" - nimeni nu .e
Lungimea
mulţumit cu ce .are!
reprezentaţie! (trei ore) il mai sperie pe
unii; dar cei rămaşi - majoritatea aplaudă cu entuziasm la final, se aud şi
aclamaţii , ba chiar şi tluie[ături (de
incintare). Doi oameni de teatru olandezi
cu care stau de vorbă după aceea (motiv
din care am ratat dialogul regizorului Silviu
Purcărete cu spectatorii) apreciază
primirea din partea pu_blicului ca foarte
bună; ei personal au rezerve: spectacolul
e frumos, dar prea demonstrativ, prea
gălăgios, iar actorii nu se prea .văd", fiind
acoperi� de mizanscenă; important e însă
că un teatru din România a venit în
Olanda, ar trebui să vină şi altele. De
acord.
A doua seară, .Sala este mal goală, dar
şi mal .caldă"; majoritatea spectatorilor
sint români. Oricum, oficialii festivalului au
un aer mulţumit: turneul craiovean a fost
un succes. lmi vine in minte memorabila
exclamaţie a unul cronicar sportiv cînd,
acum mulţi ani, România a făcut 1 -0 cu
Italia la fotbal, .Dacii i-au învins pe
romanii" · şi o parafrazez cu simpatie:
.Republica a bătut monarhist•.
· În ziua următoare, 6 iunie, plecăm spre
Viena.
·
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