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VI RGI N IA MIREA:
"E

foa rte g re u s ă c o n d u c i a z i

u n teatru"
- Aveţi nemulţumiri în legătură cu atmosfera de lucru
din Teatrul de Comedie?

- Î m i p a re rău c ă , d u pă revo l uţ i e , t r u p a noastră s - a
destrămat. A u plecat mulţi actori, din n motive, ş i , chiar dacă s-a
încercat o refacere a trupei, nu s-a mai reven it la atmosfera
minunată de d i nainte. Am sentimentul că, poate tocmai din
acest motiv, Teatrul de Comedie e privit în ultima vreme ca un
paria. Suntem foarte puţini actori aici şi e păcat că nu se pot
"aduna apele" odată, ca să reuşim să m u n c i m în armon i a
necesară actului d e creaţie. E absolută nevoie d e un mediu cald,
bun, mai ales când se lucrează în echipă.

- Cum credeţi că ar putea fi depă)lit acest moment de
criză?

- Nu vreau să caut vinovaţi, dar e rău că se simte o stare
tensionată. Nu pot da rezolvări, pentru că e foarte greu să
conduci azi un teatru. Trebuie să ai relaţ i i , să aduci fonduri
suplimentare care să atenueze sărăcia, trebuie să iubeşti actorii,
să propui un proiect cultural, dar şi să ai talentul managerial de a
face toate acestea fără ca truda şi c h i n u l muncii tale să se
răsfrângă asupra celor pe care-i conduci. Lumea teatrului e
înconjurată de un cerc vicios, din cauza lipsei banilor şi a unor
legi corespunzătoare. Ce om ar fi dispus să se supună statutului
ingrat de conducător al unui teatru doar din amor pentru artă?
Cine ar putea să se lupte cu morile de vânt? Cine ar putea să-i
mulţumească pe toţi actorii, oferindu-le piese bune şi regizori pe
măsură? Cei care, totuşi, încearcă, merită, măcar pentru asta,
respectul. ..

VLAD I M I R GĂITAN :
" A fost o lectie
de care aveam
'
nevoie"

- Ce a însemnat ultima demisie a dumneavoastră? Ce
au însemnat cele dinainte?

- Ele sunt legate. Şi încerc să răspund, cu această ocazie, şi
unei foarte mari cronicărese a noastre care le califica drept
"umori" de nu ştiu ce origine ... Aş dori, aşadar, să pun lucrurile
pe făgaşul lor: aceste demisii repetate şi devenite oarecum
celebre în spaţiul teatral bucureştean au însemnat un serios
strigăt de alarmă către Putere şi către colegii mei. Nu a fost,
însă, perceput ca atare! (A şi fost comentat în diverse feluri. Nu
m-au deranjat interpretările, m-a întristat faptul că nimeni n-a
înţeles adevăratul motiv al gestului meu.)
Toate n e n o roc i r i l e se întâ m p l ă d i n cauza u n u i v i d d e
legislaţie şi a sărăciei lucii î n care s e zbate artistul român. La
acestea m a i vreau să adaug u n neaj u n s i v i t d u p ă 1 98 9 :
"dictatul" impus d e regizorul de marcă, d e regizorul talentat şi
recunoscut, care a reuşit să zăpăcească toate teatrele prin
formarea unor distribuţii mixte . . . Aş mai dori să vorbesc şi
despre breasla mea, despre unii dintre colegii care, în cadrul
ultimei şedinţe sindicale, m-au fost târnosit - ăsta-i cuvântul cel
mai potrivit! -, nemaiamintindu-şi decât lucrurile rele pe care le
am fost făcut, nu şi pe cele bune . . .
Cred c ă această discuţie trebuie s ă fie un fel de "remember"
al celor d o i a n i petrecuţi de m i n e în fruntea Teatru l u i d e
Comedie, când am încercat să desluşesc şi unde s e găsesc
pericolele ce ar putea devasta teatrul românesc la un moment
dat.

- După 1 989, actorilor nu li s-au dat bani, dar li s-a
dat posibilitatea de a colabora cu mai multe teatre. S-a
găsit )l i o soluţie prin care programul unui teatru să
poată fi protejat de această circulaţie a creatorilor de
artă?

- Eu am găsit o rezolvare foarte simplă a acestei probleme:
la contractele vech i , devenite anacro n i c e , am propus un
contract adiţional care conţinea cinci sau şase puncte. Unul
singur stârnea nemulţumiri, cel care stipula ca, şi în cazul unei
demisii, actorul să fie obligat ca, până la închiderea stagiunii sau
până la posibila sa înlocuire, să respecte programul teatrului din
care urma să plece. Altfel, se poate ajunge extrem de uşor la
situaţ i i - l i m ită, cum s-a întâmplat, de pildă, la noi, cu Mihai
B i seri c a n u , c u George l vaşc u , V a l e nt i n Popesc u , D i a n a
Dumbravă ş i , mai demult, c u Şerban Cellea.
Am prezentat acest proiect, acum şase l u n i , o dată cu
penultima mea demisie, d-lui Horea Popescu. Nu a fost luat în
seamă şi iată că, astăzi, coleg i i care îmi ţin locul îşi sparg
capetele încercând să facă un program coerent al spectacolelor
la sfârşit de săptămână; şi cu greu reuşesc. Din păcate, zilele
faste pentru reprezentaţi i l e teatrale au rămas doar v i n eri ,
sâmbătă şi duminică. Este un adevăr pe care nu-l putem nega,
mai r�IP.s că Teatrul de Comedie nu are poziţia excelentă a
Teatrului " Nottara" sau a Teat ru l u i Mic. El este p l asat pe o stradă
urîtă, carP., după ceasurile şase, devine şi mai urîtă. Cu greu îl
convin!=li pe spectator să vină plină acolo. . .
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- Dincolo de aceste demisii, nu se poate nega faptul
că aJi încercat din toate puterile o revigorare a teatrului:
aJi organizat un concurs serios în urma căruia au fost
a n gajaJi tineri foarte talentaJi, aJi adus regizori de
prestigiu care au montat spectacole-even iment, aJi
o rg a n i zat un festival i ntern a J i o n a l a l c o m e d i e i
române�ti ... Totu�i, muiJi dintre tinerii care �i-au început
cariera aici au migrat destul de rapid spre Teatrul
"Bulandra".

- Plecarea lor ţine şi de o anume moralitate! Noi, actorii ,
avem o structură d e copii: construim o viaţă întreagă palate din
lego şi suntem, la urmă, în stare să le lovim cu piciorul şi să le
dărâmăm. V-o spune un om care face parte din această breaslă!
Recapitulând, la concurs s-au prezentat 60 de tineri dintre
care noi i-am ales, cred, pe cei mai buni. Am angajat doi actori
foarte talentaţi care au v e n i t de la P l oi e ş t i , f i i n d perfect
necunoscuţi la vremea aceea, şi pe care d-na Cătălina Buzoianu
nu apucase să-i distribuie încă în nici un spectacol . Mă gândesc
la Diana Dumbravă şi la· valentin Popescu. l-am adus, când încă

mai erau studenţi, pe Alexandru Pop, pe Dorina Chiriac şi pe
George lvaşc u . L-am reangajat pe M i hai B isericanu, care
devenise deja o mică vedetă, dar fusese dat afară din teatru de
către vechea conducere pentru acelaşi act de i ndiscipl i nă,
pentru aceeaşi lipsă de moralitate de care avea să dea dovadă
şi sub direcţia mea. Nu mai vorbesc de Marius Gâlea, alt tânăr
actor care m-a anunţat, cu o săptămână înainte de premiera
spectaco l u l u i Tro i l u s �i Cresida, că va pleca în Franţa
însoţind-o pe soţia sa, care primise o bursă acolo ... Am văzut şi
eu câteva emisiuni, am citit în ziare despre dra me l e tinerilor
actori, dar vreau să vă spun că, o dată angajaţi, o dată lansaţi , el

devin de o agresivitate, de o rapacitate şi d e o lipsă de etică

îngrozitoare! Exemplele sunt cele pe care vi le-am dat. Totuşi , nLI
am ţinut cont de micile l or şicane; au fost distri b u i ţ i , au jucat
roluri i mportante ... Şi

vă

intreb: dacă aş fi fost un director rău,

dacă le-aş fi plăt i t poliţe, ar mai fi deve n i t ei astăzi atât de
valoroşi încât d-na Cătălina Buzolanu să n u mai poată c o nce pe
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distribuţie fără aceşti tineri? Astăzi se bat teatrele pentru George
lvaşcu şi pentru Mihai Bisericanu! Or, ei m-au lăsat baltă în
mijloc de stagiune, fără nici un scrupul.
Un alt h.Jcru care m-a rănit profund şi pe care doresc să-I
mărtu risesc acum îl constituie conflictul cu d - n a Căt ă l i n a
Buzoianu. Aducerea dumneaei î n teatrul nostru este meritul
Consiliului artistic şi al d-nei larina Demian în special. Piesa
Fuga stă de zece ani în atenţia Teatrului de Comedie. Condiţiile
în care a fost invitată d-na Cătălina Buzoianu la noi au fost
extraordinare, iar la vremea aceea dumneaei încă mai vedea în
mine cel mai bun director de teatru. Legislaţia actuală nu-mi
permitea să plătesc un regizor la valoarea sa reală şi, atunci,
V l ad i m i r Găitan , care a înţeles perfect acest deziderat, a
compl etat s u m e l e îngă d u i t e de stat cu bani obţinuţi prin
sponsorizare. Am alergat, m-am umilit la tot felul de potentaţi ai
vremii pentru un cont special, în condiţiile în care nu există o
lege foarte clară a sponsorizării. De fapt, nici un regizor nu poate
spune că nu a fost plătit de către teatrul nostru aşa cum se
cuvine. Sumele, sigur, nu sunt fantastice, dar despre această
strădanie a mea nimeni n-a mai pomenit în vremea din urmă. De
asemenea, când a venit în teatru, Cătălina Buzoianu a găsit o
trupă echilibrată. A reuşit să scoată un spectacol minunat, Fuga,
despre care putem spune la ora actuală că este un copil foarte
frumos, dar care nu vede şi nu vorbeşte, ajungând aproape în
imposibilitatea de a fi programat din cauza colaboratorilor. (Am
pornit la drum cu unul - Ştefan Iordache - şi s-a ajuns la opt!)
Dependenţa mea de alte teatre, prin migrarea actorilor, a devenit
sufocantă. Capriciile acestei mari regizoare au îndemnat-o să
plece la "Bulandra" cu unii dintre cei mai buni actori tineri ai
Teatrului de Comedie. Sigur că nu s-ar fi întâmplat nimic dacă
eu, ca director, aş fi avut posibilitatea să închei contracte
individuale cu actorii pentru tot mandatul. Aş fi avut siguranţa
unei trupe solide pentru un program de perspectivă. Mai trist
este că, în tot acest răstimp, cei care ne conduc destinele nu au
reacţionat în nici un fel. Viciul de fond în asta constă.
Întorcându-mă la ceea ce mi s-a întâmplat în teatru, aş dori
să vorbesc doar despre ultima întâlnire sindicală, ce semăna
îngrozitor cu vechile şedinţe de partid, unde, cu mânie proletară,
erau înfieraţi tovarăşii. Tot astfel am fost şi eu judecat. Foarte
ciudat este faptul că preşedinta de sindicat, d-na larina Demian
- care iniţial fusese alături de mine şi care m-a sprijinit de multe
ori la greu -, a trecut cu arme cu tot împotrivă-mi, lovindu-mă
teribil, cum făcuse mai demult şi cu Lucian Giurchescu. Motivul?
Nepre l u n girea contract u l u i de muncă al secretarei l iterare
Crenguţa Manea, angajată prin cumul la noi, pe o perioadă de
şase luni. În condiţiile în care dumneaei declarase că nu va mai
rămâne nici un moment în urma plecării mele d i n funcţia de
director şi pentru că doream să las totul în bună ordine, am
organizat un concurs pentru ocuparea acestui post. Am socotit
că nu trebuie să mă consult cu sindicatul pentru că, în fond, nu
desfăceam un contract de m u ncă; nu-l mai prel ungeam, la
cererea expresă a persoanei respective. Între timp, Crenguţa
Manea s-a răzgândit, nu a venit să stăm de vorbă, ci s-a înscris
în sindicat, declanşând conflictul despre care v-am vorbit. I n
p l u s , d - n a larina Demian ne m a i ad ucea la c u n o ş t i n ţ ă c ă

v a m a i colabora cu Teatrul de
i n urma demiterii mele ş i a d irectorului adjunct,
Florin Necula. Vreau să se ştie că din colaborarea mea cu d l .
Florin Necula a rezultat un tP.atru curat, bine încălzit, cu cea mai
bună Instalaţie de lumină, cu cea mai bună i nstalaţie de sunet
din ţară, c u o l i n ie v i deo obţinută gratuit ş i c u ajutorul căreia
regizoarea Cătălina Buzoianu nu
Comedie decât

înregistrăm fiecare premieră, cu maşini de scris, cu un calculator
extrem de modern , cu aer condiţionat, cu o maşină pentru
decor. În aceste condiţii cerea d-na larina Demian îndepărtarea
noastră de la conducerea Teatrului de Comedie, la cererea
expresă a d-nei Cătălina Buzoianu. Cum e posibil?! Vorbeam de
MORALITATE!

- Ce rezonanţă a avut acest conflict, precum ;; i
demisiile dumneavoastră repetate, în rândul actorilor mai
virstnici, cei care constituie, de fapt, "stilpii" Teatrului
de Comedie?
- Paradoxal, actorii mai în vârstă, aceia care iniţial fuseseră
împotriva numirii mele, au rămas până la sfârşit alături de mine.
Am avut, la un moment dat, surpriza ca dl. lurie Darie să se
ridice în şedinţă rugând u - m ă să revi n asu pra demisiei. A
însemnat pentru mine cea mai frumoasă confirmare a utilităţii
muncii mele.

- Vă pare rău pentru cei doi ani petrecuţi in fruntea
Teatrului de Comedie ?

- Pentru experienţa mea de viaţă nu-mi pare rău. A fost o
lecţie de care, pare-se, aveam nevoie. Mai trist este faptul că
rămân în continuare actor al acestui teatru, că mă voi întâlni pe
scenă cu acei oameni care au reţinut doar lucrurile rele pe care
le-am făcut. Mă întreb cum îi voi mai putea privi în ochi, pentru
că eu nu pot avea acea duplicitate ce aparent ne caracterizează
profesia. Am cochetat cu ideea de a pleca de la Comedie, dar
m-am răzgândit, considerând că sunt prea bătrân pentru a mai
face acest pas . . . Sigur că sunt lucruri care mă dor, m i-am
sacrificat profesia, de multe ori şi familia pentru a fi un bun
director de teatru ... Şi acum mă întreb: pentru ce?

CĂTĂLI NA BUZOIAN U :
"Fiecare are l i bertatea s ă facă
ce vrea cu viata
lui "
'
- Am lucrat cu entuziasm la Teatrul de Comedie spectacolul
Fuga de Bulgakov. S-a creat o comunicare specială între mine
şi actorii acestui colectiv şi chiar m i-am dorit să continuăm
colaborarea. În vară, a avut loc la Teatrul "Bulandra" un concurs
care a fost prezidat de dl. Liviu Ciulei, eu nefiind în juriu. Cu
această ocazie am propus şi am susţinut doi actori care nu erau
angajaţi, şi nici nu aveau vreo perspectivă de încadrare la Teatrul
de Comedie, dar care colaborau la Fuga: Ana Ioana Macaria şi
Z o l t a n O c t a v i a n B u t u c . D i a n a D u m bravă s - a prezentat
i ndependent, luând cu brio acest conc Jrs; deşi anterior îmi
ceruse părerea, eu nu am sfătuit-o pentru nici o opţiune, din
loialitate faţă de Teatrul de Comedie. A rămas ca ea să facă aşa
cum va crede de cuviinţă. A optat pentru Teatrul "Bulandra". În
fond, concursul este o formă legală de angajare a actorilor şi, pe
de altă parte, fiecare are libertatea să facă ce vrea cu viaţa lui. În
ceea ce îi priveşte pe George lvaşcu şi Mihai Bisericanu, ei nu
aveau nici o intenţie de a se angaja la "Bulandra"; repetau doar,
în perioada vacanţei, în cadrul u n u i contract de c u m u l la
spectacolul Patul lui Procust. În baza aceluiaşi cumul, George
lvaşcu avea şi o scenă în şase personaje . . . - de comun acord
cu regizorul Alexandru Tocilescu, la care începuse să lucreze în
Mireasa mută. De altfel, înţelegerea existentă - pe care am
respectat-o până în ultimul moment - 1-a făcut să nu li psească
niciodată de la Comedie. Tn faza finală, inainte de premieră, am
ca George să participe la două
"gP.nP.raiP."; din nefericire, însă, nu a putut veni, întrucât tatăl său
obţinut acceptul lui Toca pentru

a fost transportat de urgenţă la spital şi a trebuit să-I însoţească.
Ambii interpreţi aşteptau să colaborăm din nou la Teatrul de
Comedie. Urma să montez o piesă de Goldoni. Demisiile lor au
survenit în urma aceleia intempestiva şi inutile a d-lui Vladimir
Găitan, ca rezultat al unei altercaţi i cu dumnealui. Au plecat
pentru că s-au simţit umiliţi - deci plecarea lor n-a avut nici o
legătură cu mine.
Soluţia cumulului, a colaborărilor e firească, fiind practicată
în toate teatrele din Bucureşti. Sunt uluită de comportamentul
d-lui Găitan care, de fapt, a provocat acest fals conflict.

GEORGE IVAŞCU :
"Directorul, c a u n comandant de
navă "
- Ce înseamnă pentru dumneavoastră un director de
teatru?

- Un director e în primul rând un strateg; sau un comandant
de navă. El tre b u i e să gândească politica repertorială, să
pregătească "bătăliile". Pentru asta îi trebuie sânge rece, nervi
de oţel şi conştiinţa statutului de om care e nevoit să rezolve
problemele ce se ivesc într-un teatru.
Actorii , fiind nişte instrumentişti ai sufletului, reprezintă o
categorie specială de fiinţe umane, cu o încărcătură mai mare de
v u l n erab i l itate, dar şi de org o l i u . Un d i rector ar trebui să
pornească tocmai de la această premisă. E îngrozitor de dificil,
iar eu unul nu mi-aş asuma un asemenea rol; nu cred că aş face
faţă. De aceea, acord circumstanţe atenuante cuiva care a avut
curajul să se bage într-o asemenea "încurcătură". Totuşi, în
momentul în care ai intrat în acest război al nervilor, eşti dator
să-ţi asumi toate riscurile.

- Dar dacă ar fi vorba despre Teatrul de Comedie, ce
aţi putea spune?

- Nu am aşteptat niciodată nimic de la nimeni. Nu-mi doresc
decât să fiu lăsat să lucrez. Dacă acest lucru nu se întâmplă,
singura mea formă de apărare este să încerc să-mi găsesc un
loc unde să continui să caut în mine, pentru profesia aceasta
căreia m-am dăruit.
Dl. Vladimir Găitan, un priceput manager şi un om plin de
bune intenţii, a căzut pradă structurii sale de actor - amestec de
vulnerabilitate şi orgoliu -, ce 1-a determinat să joace jocul
demisiei, fapt care, din păcate, a atras pierderea credibilităţii
sale ca director. Ce te faci când un comandant de navă se
plânge de fiecare dată că e furtună şi, la o adică, e primul care
părăseşte vasul? Te mai poţi simţi în siguranţă tu, ca om din
echipaj? Cred că acest histrionism al său este singurul lucru
care a creat neînţelegerea dintre noi. Din punctul meu de vedere,
nu e un conflict; rămân la termenul de neînţelegere. Povestea
e foarte scurtă. Mi s-a aprobat angajarea prin cumul la Teatrul
"Bulandra" - deci, mai mult decât o colaborare -, fapt ce mi-a
creat obligaţii profesionale şi faţă de această instituţie: un
program de spectacole şi de repetiţii acolo. Mi se pare total
nemotivat ceea ce s-a întâmplat ulterior: mi-a fost interzisă
prezenţa la repetiţiile şi la premiera care erau în lucru. Pentru
a - m i respecta angajamentul făcut şi a nu mă descal ifica
profesional, am fost pus în situaţia de a opta între cele două
teatre. Am ales ,. Bu lan dra ". Cred că fi ec are om este s tăpân pe
destinul său, astfel incăt nu văd de ce ar avea cineva ceva să-mi
reproşeze. Nici eu nu am căutat vină nimănui, ci am încercat să
fac faţă situaţiei în care am fost pus. Am continuat să joc în

.._.
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spect::�colele Teatrului de Comedie pentru că este trupa în care
.,m-am născut" şi la care ţin foarte mult. Cu toate suişurile şi
coborîşurile, inerente chiar şi într-o familie, echipa e minunată.
Dacă situaţia creată nu ar fi devenit imposibil de soluţionat altfel,
nu aş fi ajuns nicidecum să-mi dau demisia.

CRENGUTA
MAN EA:
'

" N u a m p u t u t fi d e a c o rd c u
amestecu l competentelor . . . "
'

- E neplăcut să recunoşti, chiar şi faţă de tine, cu atât mai
incomod "la rampă", că ţi-ai dorit să faci o profesie, aceea de
secretar literar, despre care oricine din teatru ştie mai mult, mult
mai mult decât tine. Ca teatrolog, credeai că eşti pregătit să faci
faţă. Dar tragi cu putere aer în piept şi o.iei de la zero. . . De câte
ori? Nu ştiu.
E drept că mi-am început colaborarea la Teatrul de Comedie
într-o perioadă care s-a dovedit minată de tensiuni şi acumulări
de conflicte, cărora cu greu li se poate face faţi\ . Ce m - a
s u rprins - şi l u c r u l cu care nu am putut fi de acord - este

amestecul com petenţelor, conform devizei "las' că merge şi
aşa " . În organizarea conferinţelor de presă, în med1atizarea
spectacolelor, în propunerile repertoriale, până şi într-o serie de
aspecte legate de redactarea caietului -program la Mireasa
mut A , deciziile mele se amestecau c u cele ale d i rectoru l u i
adjunct, d l . F l o r i n Necula. Intervenţii l e domniei-sale erau d e
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bună-credinţă - e posibil -, dar. . . şi drumul spre iad e pavat cu
intenţii bune. Consider că veleitarismul este inoperant, chiar
dacă e dublat de entuziasm bine-intenţionat. Şi e trist când
constaţi că se plătesc poliţe, cu trivialitate şi înverşunare. Uităm,
cu iresponsabil itate, că în spaţiu l teatrului ar trebui să-şi
găsească loc şi generozitatea.
În fond, nu cred că un teatru poate căpăta identitate şi iradia
forţă artistică atunci când e condus prin demisii succesive şi
interimate asigurate cu avânt "de brigadier": .,Hei rup, hei rup, . . .
bum!". S ă mai răsune valea ş i astăzi?!

IARINA DEM IAN :
"Trebuie să inveti
să pierzi . . . "
'
- Ce puteţi spune despre "starea de fapt" a Teatrului
de Comedie?

- Aşteptăm un nou director. Va fi un concurs. De acum
încolo, toţi directorii d e teatru vor trebui să ocupe această
funcţie doar astfel .
- Ş i credeţi c ă va f i elocvent concursul?
- Nu întotdeauna, cu sigu rAnţă .
- Cum ar trebui să fie un director Ideal?
- Ideal nu existăl Poate că nici actorii nu ştiu exact ce
doresc. Poate că fiecare dintre noi îşi imaginează că ar putea
face foarte bine un lucru, dar nu şt i e cum ... Poate că n oţiu n ea de
director nu este încă foarte clară... Au fost directori-dramaturgi,
au fost d i rect o r i - actori , au fost d i rectori-reg izori, au fost

directori. .. fără o profesie care să aparţină neapărat teatrului. Eu
cred că un director trebuie ales după criterii de valoare; şi să fie,
neapărat, cineva care iubeşte teatrul. Actorii, aşa cum sunt buni, răi, talentaţi, pasionali, contradictorii -, merită mai multă
dragoste. De aceea cred că una dintre calităţile conducătorului
de teatru trebuie să fie afecţiunea. Animatorul nu trebuie să-i
considere pe actori subalternii săi. Trebuie să existe un respect
reci p roc manifestat în pri mul rând prin lipsa vulgarităţ i i în
gândire. Destinele artiştilor trebuie dirijate cu dorinţa permanentă
de a-i înţelege. Sigur că este greu! Trebuie să ai, însă, puterea
de a crea o atmosferă de linişte şi de bine, fără de care teatrul
nu poate exista.

- Aţi avut parte, de-a lungul carierei, de un asemenea
di rector care să ofere u n c l i m at propice, l i psit de
tensiuni?
- N-am avut. Am fost prea puţin iubită, dar am luptat şi am
rezistat. Sunt mândră de faptul că mi-am făcut profesia bine, cu
dăruire, iubindu-mi şi lacrimile, şi rolurile mici, şi rolurile mari.
Sigur că a fost şi mai bine, şi mai rău. În primii ani de existenţă ai
Teatrului de Comedie, se aflau aici oameni pe care nu-i pot uita;

ei erau bătrânii teatrul u i , eu eram copil. Se numeau Nicolae
Gărdescu, Florin Scărlătescu, Mircea Balaban. Am învăţat mult
de la ei. De un climat deosebit, însă, n-am avut parte. Nici
d i rectori perfecţi nu au prea existat. La început a fost Radu
Beligan, un mare animator. Inteligenţa şi cultura sa deosebită
I-au ajutat să definească profilul teatrului. Dar a plecat îndată ce i
s - a oferit d i re c ţ i a Teatru l u i N aţ i o n a l . A m a i fost S i l v i u
Stănculescu, şi n u pot u ita c ă a excelat pri ntr-o modestie
înnăscută, nu făcută. În rest, nu vreau să-mi mai aduc aminte de
nimeni.

- Cât de grav a fost afectat Teatrul de Comedie de
m igrarea unor tineri actori spre Teatrul "Bulandra"?
- Ei joacă în continuare în spectacolele noastre, aşa că,
deocamdată, nu le simţim lipsa. Nu e simplu nici pentru ei, nici
pentru teatrele în care joacă. E foarte complicat să programezi
spectacolele. Pe de altă parte, ei, fiind foarte tineri, merg cu
sufletul deschis acolo unde sunt chemaţi şi nu-şi dau seama că
asta îi oboseşte, îi uzează . . . Nu ştiu încă să refuze. Colaborări e
firesc să existe; ele trebuie, însă, puse într-o ordine. Mi-aş dori

ca ei să se întoarcă, fiindcă nu e uşor să faci o trupă luând-o
mereu de la început.
•

- Ce rol au jucat repetatele demisii ale directorului
Vladimir Găitan în destinul Teatrului de Comedie?

- N-aş vrea să vorbesc despre asta. Totuşi, consider că,
înainte de a-ţi da demisia, trebuie să reflectezi îndelung, să te iei
în serios şi să înţelegi că strigătul tău de alarmă va avea efectul
dorit numai dacă respecţi hotărîrea pe care ai luat-o. Atâtea
demisii nu pot decât să te discrediteze şi să te facă să pierzi
încrederea oamenilor care te-au susţinut. În viaţă trebuie să
înveţi şi să pierzi!

ADINA POPESCU :
"A fti să fii director e u n har"
- Ce p ă rere aveţi în l eg ă t u ră
director-angajat într-un teatru?

cu

r a p o rt u l

- . N ici un director nu poate să te lipsească de valoarea,
talentul şi experienţa acumulată, în pofida oricăror, să spunem,
posibile şicane. Deci nu poate fi vorba despre o relaţie de strictă
dependenţă sau de conflict.
Pentru a c o n d u c e un teatru e nevo i e de foarte m u ltă
fermitate, deoarece în acest mediu ai de a face cu nişte entităţi
mai speciale: actorii. În plus, cred că e necesar ca liderul să fie
un "ştiutor de teatru " , să creeze un climat special în locul pe
care îl are în g rijă. Spre p i l d ă , teatrul d i n P i atra-Neamţ a
beneficiat foarte mulţi ani de atmosfera instaurată de directorul
Ion Coman - un om fără studii de specialitate, dar care era ceea
ce se cheamă un "geambaş" perfect. Pot da şi alte exemple de
măiestrie managerială: Emil Boroghină de la Teatrul Naţional din
Craiova sau Maxim Crişan de la "Nottara". A şti să fii director e
un har. Un lucru e cert: nu poţi niciodată să-i mulţumeşti pe toţi.

- Cum aţi descrie situaţia Teatrului de Comedie din
acest punct de vedere?

- Vreau să cred că opinia mea este obiectivă, întrucât am
privit mereu d i n umbră evenimentele: nu am participat, mai
demult, la cabala împotriva lui Lucian Giurchescu şi nu m-am
raliat nici acum vreunei acţiuni împotriva lui Vladimir Găitan, care
este colegul şi prieten u l nost r u ; a plecat d intre n o i , se va
întoarce între noi. El a încercat să salvaze situaţia după plecarea
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lui Giurchescu, deci într-un moment de mare criză, când nimeni
nu voia să-şi asume o asemenea responsabilitate. Din păcate, a
ajuns într-un punct care îl depăşea. El singur recunoştea că nu
mai face faţă. De vreme ce a înţeles, e firesc să vrea să se
retragă dintr-o "afacere" pentru care nu are talent. El este actor
şi aşa va rămâne. A încercat să facă multe lucruri bune. Unele
chiar i-au reuşit. Relele actuale, însă, nu i se datorează numai lui.
Ele s-au născut cam în 1 990, perpetuându-se, d i n diverse
motive, până acum. Am privit, la timpul respectiv, cu încredere
revenirea lui Giurchescu, mai ales că teatrul nostru îi datora
atmosfera excelentă de lucru din anii '70. La întoarcerea lui m-a
cucerit gândul că ar aduce aer proaspăt din Occident, dar şi
întâia frază pe Gare a rostit-o: "Prima condiţie a democraţiei e
toleranţa!". Nefericirea a fost că el însuşi a dat dovadă de cea
mai mare i r,toleranţă. Prin falsa lui superioritate, prea des
afirmată, şi din cauza faptului că nu avea un proiect cultural, o
vedere de ansamblu asupra lucrurilor, a instituit o atmosferă de
perfectă lâncezeală. De aici s-au născut multe neajunsuri:
haos, tabere, conflicte. În acel moment de i m pas, Vladi m i r
Găitan a apărut c a u n mecena venit s ă refacă, s ă împace, să
salveze. S-a demonstrat că nu este aşa de uşor. Nu sunt
suficiente dragostea, cinstea şi bunele intenţii . Într-un teatru
trebuie, din nefericire, să ştii să fii şi dur, să ştii când şi cum să
spui nu, să fii extrem de abil, un maestru al slalomului.
Nu pot gândi urît despre Vladimir Găitan, aşa încât să afirm
că puterea este o boală grea şi că ar fi ajuns să-i placă jocul ei
periculos. Îl cunosc de 30 de ani şi nu cred că s-a lăsat prins în
această capcană. E un om extraordinar, dar nu are talent de
director. Oricum, el a plecat de la conducere, dar ce se întâmplă
acum? Rămânem tot într-o stare de criză. Persoana care va veni
va trebui să fie şi un mentor, un animator; de data asta ne-ar
trebui chiar o personalitate pentru a repune acest teatru în
adevăratele sale drepturi.
Primul lucru de făcut este o trupă. Aşa cum a existat a ici în
vremurile de glorie, cu vedete, succese şi piese păstrate pe afiş
peste zece ani. Faptul că au plecat atâţia artişti excepţionali,
împătimiţi de teatru, e odios. Se simte lipsa acelora contaminaţi
de microbul său: Şerban Ionescu, Şerban Cellea, Marian Râlea,
Alexandru Darie. Nu spun că noii veniţi nu sunt buni. Dar sunt
cruzi - până vor deveni vedete, va mai dura . . .

SILVIU STĂNCU LESCU:
- "
"A nu refuza o tansa
...
- Î n vremea din urmă, ş i n u vreau s ă spun u n an, doi, patru,
cinci. .. , Teatrul de Comedie s-a îndepărtat de publicul său prin
lipsa unor spectacole, prin lipsa unei ritmicităţi în creaţie. Noi
avem o trupă mică şi o singură sală. Practic, s-a dovedit de-a
lungul deceniilm că într-o stagiune nu se pot pune mai mult de
două sau trei spectacole, mai ales când unele dintre ele nu sunt
uşoare. Fie precizat că teatrul nostru nu se află pe marile
bulevarde ale Capitalei (asta nu însea m n ă c ă m i n i mal izez
succesel e teatrclor

amp lasate avantajos in centrul

Bucureştiului).

în acest c o n t e x t , s i g u r c ă a m â n a rea sau i n l o c u i re a u n o r
spectacole c u a ltel e

- din varii

motive - îndepărtează publicul.

Au fost tulburări imediat după 1 989. Lucian Giurchescu a
venit cu ideea de a juca d in plin ceea ce nu putusem monta
!nainte. Fu nu cred că putem pune ln scenă o ri ce piesă; trebuie
gândit un repertoriu ofertant şi pentru regizor, şi pentn.J actori, şi
entru scenografi, şi, evident, pentru spectatori.
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După o vreme, conducerea teatrului a fost preluată de
colegul nostru Vladimir Găitan. A avut un început bun, chiar
foarte bun. Deşi fuseseră dispute serioase la numirea sa, nu a
avut manifestări "revanşarde", nu a recurs la represalii împotriva
celor ce I-au contestat. A venit cu un program interesant, care
se adresa unor regizori importanţi din generaţii diferite, aceştia
urmând să monteze texte generoase. N-a înţeles, însă, că în
ultimul timp se dă o mult mai mare posibilitate de circulaţie
creatorilor, astfel că nu s-au mai putut alcătui distribuţii bazate
numai pe trupa proprie; au fost invitaţi din afară actori foarte
buni, fapt ce a dus la o dependenţă faţă de cei care jucau şi în
alte trupe, în privinţa creării unui program de lucru. Pe de altă
parte, e greu să-i recomanzi (nici vorbă să-i impui) unui tânăr
actor foarte dotat să refuze o şansă pe care i-o oferă un teatru
ori un regizor. Câţiva dintre colegii noştri au fost invitaţi, în acest
context, de către alte teatre şi ei chiar au plecat. Dificil de
programat spectacolele în aceste condiţii!
Toate aceste întâmplări au creat un disconfort care nu a mai
perm is finalizarea proiectului d i rectorial propus de Vladimir
Găitan. El este un tip tumultuos, coleric. N-a mai avut răbdare.
Şi-a dat prima demisie. Noi l-am rugat să revină asupra acestei
hotărîri, să aibă înţelegere ... A mai urmat o demisie, apoi alta ...
Acestea, tot repetându-se, nu au dus la nimic bun, nici pentru el,
nici pentru instituţie. Trebuia să ne urmăm firul cu acele proiecte
deja pornite spre rampa de lansare . . . Trupa a pierdut parte din
forţa tânără. Sigur că întotdeauna va exista un miraj al instituţiilor
cu " a u r ă " şi este o părere confi rmată în a n i că Teat r u l
"Bulandra", fost Municipal, fost Compania Sturdza-Maximilian
Storin-Bulandra-Manolescu, a constituit cea mai bună trupă a
Bucureştiului. Şi nu are de ce să nu redevină. Dar acolo s-au dus
şi destui actori atraşi, în vremea din urmă, de ceea ce înseamnă
creatorul care poate să le folosească cel mai bine resursele şi cu
care s-au familiarizat deja. Este vorba de Cătălina Buzoianu.
Desigur, această circulaţie a actorilor dăunează ritmicităţii în
muncă a unui teatru, dar nici nu pot să spun liniştit că fixitatea
unei trupe ar fi salvatoare!

ALEXAN DRU TOCI LESCU :
"Pozi ţ ia unui promotor cultural "
- C r e deţi că un director de teatru ar p utea, în
această perioadă de confuzie, asigura un climat propice
desfă,urării unei activităţi culturale de valoare?

- Nu-mi dau seama. Nu ştiu. Nu-nţeleg foarte bine care este
rolul unui conducător al unei instituţii teatrale. Probabil că el ar
trebui să planifice repetiţiile spectacolelor, ieşirea premierelor,
linia repertorială a teatrului, colaboratorii. .. Or, astăzi mai ales, un
director trebuie să alerge după bani, după sponsori, să realizeze
lucruri pe care, sigur, Zaharia Stancu nu le-ar fi făcut pentru
Naţional, cândva, şi pe care, cred, nici Fănuş Neagu nu le face
astăzi. Poziţia unui director într-un teatru important trebuie să fie
aceea a unui promotor cultural. Restul sunt fleacuri .
februarie- martie
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N. Red. După consumarea acestei anchete, realizată intr-o
perioadă de intorimat, Teatrul dt:J Comedie a redobEmdit, prin
r.;uncurs, un nou director, in persoana teatrologului Dan Vasiliu.

