
precum şi a scenei de început: un dans de efect al 
vrăjitoarelor, în întuneric, din ca.re se văd doar mănuşile şi 
ciorapii fosforescenţi. 

Ultima seară a aparţinut din nou gazdelor, de data 
aceasta cu un spectacol pentru adolescenţi şi adulţi . 
Nebunul fi călugăriţa de S. 1 .  Witkiewicz, în· regia lui 
Ştefan lordănescu, este o montare care anulează hotarul 
dintre genuri , deoarece sunt exploatate fascinant şi  
elementele specifice scenei dramatice, şi cele ce ţ in de 
arta păpuşărească. Iar dacă pr imele sub l in iază, în 
principal, filonul narativ, celelalte, alături de scenografie 
(Cristina Nagy), îşi aduc o covârşitoare contribuţie la 
sub l in ierea p lan u l u i  ps ihana l i t ic .  R o l u r i l e  so l ic i tă 
deopotrivă ca l i tăţi de p lasticitate corporală,  de 
expresivitate a m işcări i ,  de mobi l i tate/rig id itFtte a 
fizionomiei, de tehnică a mânuirii unor costume ample 
prin sfori lungi, de stăpânire a mai multor registre vocale. 
Unanim apreciată, producţia Teatrului de Marionete din 
Arad a infirmat, o dată în plus, prea lesnicioasa etichetare 
a genului drept unul minor. 

De altminteri, aceasta poate constitui concluzia de 
ansamblu a festivalu lu i  EUROMARIONETE '97. Chiar 
dacă, prin participare, ediţia din acest an nu a avut un 
nivel european, prin ţinută 1-a atins cu siguranţă. 

----------· ANCA ROTESCU 

ŞTEFAN 
IORDACHE: 
"Teatrul m-a 
plămădit'� 

O Ce inseamnă pentru 
dumneavoastr.l "monstru sacru"? 
O damnaţle sau un privilegiu? 

• Nu p rea şt i u  ce înseam nă 
monstru sacru, dar, dacă zici că aşa sunt, hai să zicem 
că e şi un privilegiu, şi o damnaţie. Privilegiu, pentru că, 
probabil, Dumnezeu a avut grijă de mine, cel puţin până 
acum, şi damnaţie, pentru că meseria asta este îngrozitor 
de grea. Nu mă plâng - din contră -, dar vreau să se ştie 
lucrul ăsta. 

O Cum e si fiţi in Interiorul lucrurilor, cum v-am 
prins acum, 1, machiaj (pentru ultimele filmlrl la 
"Naturi moartA", in regia lui Dan Piţa), fi pe urmă, 
cind vedeţi rezultatul final? 

• Nu prea bine . . .  Da, e ciudat aşa, să te vezi după aia 
pe o pânză din faţa ta şi să zici că eşti tu! Dar m-am 
obişnuit, după treizeci şi ceva de ani de meserie, nu mai 
înseamnă nimic. 

O Preferaţi timpul de lucru la un spectacol (film) 
sau e mai important rezultatul? 

• Rezultatul poate fi excepţional, dacă pregătirea la 
film sau repetiţiile la teatru sunt făcute temeinic. Pentru 
mine importante sunt pregătirea, repetiţiile. 

O Ce pArere aveţi despre premii? Ale Criticii, 
ale UNITER-ulul? 

• Orice premiu este binevenit în cariera unui actor. Îi 
felicit pe fericiţi. .. Anul ăsta au luat Premiul Criticii Mihai 
Constantin şi Adrian Pintea. Eu i-am înmânat premiul lui 
Mihai - aşa e tipicul. Şi îl felicit încă o dată pe acest 
mare, mare actor - M ihai Constantin. Chiar vă rog să 
scrieţi asta. 

O Ce se mal intimplă cu Titus Andronicus? Se 
mai joacă? Defl m-am străduit, n-am reuflt să-I 
vid ... 

. • Soarta lui este următoarea: l-am jucat în Anglia o 
lună şi jumătate, într-un turneu. Deci, Shakespeare la el 
acasă. Poate îl vezi în toamnă, la Craiova. Deşi. .. m-am 
plictisit de el, pentru că, din 50 de spectacole, 40 le-am 
jucat în străinătate. Cred că e spectacolul care a fost la 
cele mai multe festivaluri internaţionale. 

O Preferaţi teatrul, filmului? 
• Sunt un actor format în teatru. De fapt, la noi nici nu 

cred că există şcoală de cinema. Teatrul este cel care 
m-a plămădit şi atunci e normal să-mi iubesc părinţi i .  
Părintele meu este teatrul .  

O Ştiu ci nu vi plac interviurile. De ce? 
• Nu mă simt bine când cineva scormoneşte în mine. 
O Sunteţi un om inchis? 
• Nu ştiu ce înseamnă un om închis, sunt un om ca 

orice om, care are intimităţile şi grijile iui. .. Nu văd de ce 
trebuie să dau interviuri eu şi  nu orice alt om de pe 
stradă. 

Poate că domnul Ştefan Iordache e un om ca orice 
om. Modestia sa este naturală, nu jucată. Deşi cred că e 
cel mai scurt interviu pe care /-am realizat, impresia a 
fost că mi s-a oferit un privilegiu. 

IOANA FLOREA 
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