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Mona CHIRILĂ:

Eugenia Şarvari : În prima jumătate a lunii februarie, Naţionalul clujean a fost
prezent, prin doi reprezentanţi ai săi: regizoarea Mana Chirilă şi actorul Dragoş
Pop, la Arizona State U niversity, in America, cu spectacolul Travesti u ri după Tom
Stoppard. Ne daţi amănunte despre acest inceput de colaborare şi proiectele
viitoare ?
Mona Chirilă: Am ajuns în America în u rma unui proiect iniţiat de doamna
I leana Orlich, care este şefa departamentu lui de l iteratu ră comparată şi l imba
română din cadrul Arizona State U niversity. Dânsa a tradus piesa Travestiuri de
Tom Stoppard în l i mba română, care e o traducere foarte, foarte bună. De altfel,
opera de traducătoare a doamnei profesor I leana Orlich este cu totul meritorie
(pri ntre titluri: Mara de I . Siavici , Haia Sanis de M . Sadovean u , Fecioarele
despletite de Hortensia Papadat-Bengescu , Ciuleandra de L. Rebreanu etc . ) ,
contribuind astfel l a cunoaşterea marilor creaţii ale culturii româneşti în S . U .A.
şi, în genera l , în spaţiul de limbă engleză. Travestiuri de cunoscutul dramaturg
englez Tom Stoppard a fost conceput ca spectacol-pi lot, deocamdată un
one-man show. Piesa am citit-o mai întâi în limba engleză, mi-a dat-o chiar
doamna profesor I leana Orl ich într-una din ve rile în care a fost în România în
cursul proiectul u i româna-american cu U niversitatea "Babeş-Bolyai" şi, în cele
din urmă, am aj uns să o facem . Noi am început colaborarea cu American State
U niversity cu Memo, spectacol cu care am fost, în decembrie 2002 , în Statele
U nite. Americanii văzuseră spectacol ul la Cluj, le-a plăcut foarte m ult şi atunci
ne-am îm prietenit cu doamna Orlich. Am i ntrat în program cu e i prin n işte
work-shop-uri de teatru, ulti ma oară, vara trecută, real izînd trei spectacole. U n
spectacol s-a j ucat la Studioul "Euphorion" - Jazz drama, Teatru l Naţional
punând la dispoziţie sala. Era un spectacol făcut de mine la Sibiu. Celelalte două
spectacole le-am ţinut, u n u l la Casa Tranzit, şi celălalt la Studioul " Radu Stanca"
de la Facultate. Au fost l ucruri i nteresante, foarte bine apreciate de cursanţii
america n i .
E .Ş .: Ciţi cursanţi a u fost?
M. C.: C red că ci ncisprezece. Să nu u ităm că programul, în momentul cînd
a început, în j u ru l anului 2000, avea un număr foarte mic de cursanţi , care,
treptat, au devenit tot mai numeroşi. Acu m , şaizeci de tineri învaţă limba
română. Arizona State U niversity are o serie întreagă de programe cu Spania,
Ital ia, Franta, foarte i nteresante, cu locaţii pitoreşti şi cursuri pasionante. în acest
context, să vii cu atîţia cursanţi în România după patru a n i , e o victorie
remarcabilă. Din oferta foarte tentantă - Franţa, Italia, Spania - ei au ales
Român ia, o ţară despre care nu ştiau la început mare l ucru . Şti u cazuri în care ,

studenţi ven iţi în România în programul "Summer U n ive rsity" , au cerut apoi
bursă Fu// bright în România. Sunt americani care învată l imba română sunt
americani îndrăgostiţi de România. E o mare real izare s ă-i faci pe americ � n i să
fie i nteresaţi nu de E u ropa Occidentală, c i , iată, de România. A existat un p roiect
cu Lecţia de Eugen I onescu, care a eşuat ş i , în vara u rmătoare, am hotărât să
facem Travestiurile. A rezu ltat acest one-man show, făcut cu D ragoş Pop. Î n
real izarea l u i , am plecat de la ideea că actorul este p redesti nat travesti u rilor,
fiecare capătă identităţi d iferite. Piesa a re patru personaje i mportante: Tristan
Tzara, James Joyce, Len i n , care se întîlnesc la ZO rich în timpul primului război
mondial, în biblioteca unui oarecare domn Carr, un fel de mecena. El găzduieşte
această întîln i re fictivă. Şti m că Tristan Tzara s-a întîlnit cu Joyce, şti m că Leni n
juca şah . Conform datelor istorice, întîlni rea d intre e i este posibilă. Partea de
ficţiune din piesa lui Stoppard sunt dialogurile foarte apri nse între Tristan Tzara
şi Joyce. Să nu u ităm că sunt, într-un fel , pion i i principali a trei revoluţi i . Trei
novatori care au revol uţionat istoria romanu l u i , a poeziei şi a politici i . Ei vin
însoţiţi de două personaje feminine şi mai există u n servitor al acestui domn Carr
care, cumva, este un personaj fantomatic. Dragoş Pop se travesteşte în cei trei.
E actorul care, la vremea l u i , 1-a j ucat pe Len i n , e actorul care 1-a jucat cîndva
pe Tristan Tzara, e actorul care 1-a j ucat o dată pe Joyce. Şi el, actoru l , îşi
i magi nează această întîlnire la ZOrich, dialogurile şi polemicile pe care ar fi putut
să le aibă în momentul întîl n irii lor. I storie perfect fictivă ce stă sub tutela
teatru l u i , a convenţiei teatrale, care poate să nască, să producă istoriile în acest
fel . Care pot avea carnea lor, real itatea lor. Să nu uităm, convenţia şi ficţiunea
teatrală este una cu carne, cu vorbe şi cu sânge. Cu întruchipări reale. Cu u n soi
de p rezent care poate face reală chiar o ficţi une.
E.Ş.: Aţi jucat În limba română? Câte spectacole ?
M.C.: Am avut două reprezentaţii în lim ba română cu acest spectacol în
două zile diferite, la un public de aproxi mativ 1 00 de spectatori alcătuit din
universitari şi studenţi . Î n caietele-program exista trad ucerea adaptării mele, în
engleză. S-a putut u rmări textu l şi în l i mba engleză, dar m ulţi d i ntre ei erau
i nteresaţi de varianta spectaco l u l u i în l im ba română. Am mai i ntrodus m ici texte,
momente de p roiecţie - materialele fotografice ne-au fost puse la dispoziţie de
domnul N icolae Ţone , de la Muzeul Literatu rii Române - prin care publicu l , să
facă legătu ra între i maginea l u i Tristan Tzara şi faptu l că el a fost i n iţiatorul
pri ncipal al avangardei poetice, că el a avut legătu ri cu mari nume ale istoriei
literare. Î ntr-o i magine, e l este alături de Picasso, pe care-I cu noaşte toată
l umea, în alta, alături de Andre Breton. I l u straţia muzicală am făcut-o împreună
cu D ragoş Pop. De altfe l , el a fost alătu ri în toate etapele constru i ri i
spectaco l u l u i . A existat un permanent dialog regizor-actor. Am construit totul
împreună. Vreau să sublin iez faptu l că I leana Orlich este personaj u l principal al
p roiect u l u i . Să nu uităm că e u n proiect fi nanţat de american i : caietu l-program ,
călătoria, totul a fost finanţat de ame ricani . U n proiect american făcut în
colaborare cu Teatru l Naţional d i n C l uj , care a pus la dispoziţie un actor, un
reg izor, studioul de su net, un l u m i nist (Jenel Moldovan). l ată, e un fapt, doamna
Orlich a mişcat nişte fonduri ca noi să fim cunoscuţi acolo. Plecată în America în
u rmă cu 20-30 de a n i , I leana Orlich este o persoană care se ocupă, în mod
programat, de p rezenţa României acolo.
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E.Ş.: Proiecte de viitor?
M.C.: Vrem să ducem mai departe povestea asta cu Travestiurile. Ar fi foarte
important dacă noi am reuşi să facem spectacolul cu Travestiuri, să-I avem i nvitat
pe Ţom Stoppard, el să afle de Teatrul Naţional din Cluj. S-ar putea să finalizăm şi
pro1ectul pe care l-am început şi nu l-am teminat cu Lectia. Sunt foarte interesati
de Eugen Ionescu, pentru că există un curs special Ione s cu pe care-I face I lean a
Orlich. Pentru această vară, prin programul "Summer U niversity" (program care
aparţine U niversităţii "Babeş-Bolyai" prin doamna Delia Marga şi Arizona State
U niv� rsity, prin doamna I leana Orlich) mi s-a cerut să pregătesc nişte spectacole
speciale. Un spectacol va fi cu Travestiuri. Apoi, o dramatizare făcută de unul
dintre studenţii mei, Victor Olăhuţ; mai vreau să fac două spectacole de teatru
codificat: un spectacol Commedia dei/'A rte şi un spectacol de teatru N6 făcut de
un alt student al meu . Aş mai vrea să facem un spectacol de jaz şi unul de versuri,
cu Haricleea Bădescu de la Sibiu, cu care am lucrat şi la Jazz drama. Mai am în
plan un spectacol de păpuşi pentru ei, pentru că sunt foarte interesaţi de asta.
Păpuşa vajang, care e folosită în România, nu se prea foloseşte în altă parte. Noi
suntem într-un soi de antichitate a păpuşii, şi la orice festival ne-am duce, în
momentul când apărem cu păpuşa vajang, este ceva absolut incredibil. Să nu
uităm că piaţa e plină de păpuşile Muppets, care au alte tipuri de tehnici. Aş vrea
să le prezint şi un Vasilache şi Mărioara, care e foarte românesc. Tema se
regăseşte şi în alte scenarii din alte ţări europene, dar la noi este diferită, pentru
că există un moment în care Vasilache bate moartea. Acest lucru nu se găseşte la
alte popoare. Eroul care bate moartea funcţionează după o schemă, scenariul
este original românesc. /van Turbincă al lui Creangă este inspirat din Vasilache şi
Mărioara, din relaţia eroului cu moartea. Tot aşa, şi în Tinereţe fără bătrÎneţe. S-ar
putea ca şi textele de avangardă să fie aici motiv de plecare pentru alt tip de
spectacol. Tot ceea ce ar însemna literatură, personaje importante de origine
română care au făcut istorie, care sunt cunoscute. Să ne reamintim. Tristan Tzara,
Eugen Ionescu erau scriitori francezi de origine română. E important de ştiut. Noi
începem să săpăm la acest proiect de cunoaştere, încercăm să ne facem
cunoscuţi prin personalităţi care deja sînt cunoscute, despre care nu se ştie că
sunt români, că au plecat de aici. Ei şi-au făcut studiile în România. Fondatorul
Dadaismul u i , Tristan Tzara a debutat, foarte tânăr, în România şi a activat în
avangarda europeană, în Elveţia. Deci, formarea lui ca i ntelectual e una
românească, e una de spaţiu românesc, ca în cazul lui Brâncuşi sau Ionescu. Şi
ceilalti . Mă refer la Mircea Eliade, Emil Cioran. S-au afi rmat în cu ltura română. Asta
înse amnă foarte mult şi pentru ceea ce au devenit. Poate i ntruzi unea asta a culturii
româneşti într-o l imbă şi cultu ră străină să fi creat astfel de figuri. De ce nu? Să fie
important faptul că ei au fost formaţi de cultu ra română şi nu de cea franceză.
Poate că dacă erau formaţi de cultura franceză n-ar fi ajuns la aceeaşi poziţie.
Cred că aici trebuie să ne punem întrebări şi să ne dăm răspunsuri.
E.Ş.: Tom Stoppard ştia că Tristan Tzara era român ?
M.C. : Da, ştia. După textul pe care-I are. E de limbă franceză cu un accent
balcanic. Nu era celebrul conte ungur, care umple romanele occidentale. Este
artistul român. Ar trebui să ne ocupăm şi noi de un personaj cu semnificaţie
cultu rală, de un personaj emblematic, pe care să-I propulsăm. Nu numai Dracu/a.
De ce să nu ne ocupăm de noi?

