
Prin teatrele Basarabiei 

T E N D I N TA EX PE R I M E NTALĂ ' 

Un criteriu pentru judecarea 
vitalităţii unei mişcări teatrale e gus
tul  pentru experiment. Tendinţa 
novatoare exprimă asplraţla spre 
racordarea actului  artistle la cir
cu itele realităţi i  şi ambiţia creatoare 
de a Integra în contexte culturale 
contemporane demersul artistle per
sonal. In spectacolul  experimental 
se poate remarca mal l impede 
originalitatea în gîndire. Ca şi efortul 
de a afla expreslvltăţl d iferite în 
raport cu antecesorll. 

Am intilnit aceste date în unele 
teatre basarabene. Îndeobşte, 
încercările, · căutările se datoresc 
tinerilor. Dar nu e o regulă. Un 
regizor vîrstnlc, Anatol Pînzaru, 
experimentează cu succes o nouă 
formulă burlescă in plantarea 
scenlcă a comedlel amare a lui 
Dumitru Solomon Transfer de per
sonal itate: poliţişti i ,  magistraţii, 
medicii Implicaţi în năpăstulrea unul 
nevinovat Intră ti les d in  scenă pe 
muzică veselă sau trlumfal lstă, 
rltmindu-tl pafl l  coregrafie; sint pe 
deplin muiJumiJI de propria lor I mbe
cil itate tl·tl consideră brutalele 
exercitii d rept un sacerdoţlu civic în 
apărarea legii.  Împr

.
lclnatul, mar

torii ,  hoJul rezoneur se comportă 
normal, nu aderă la formulă, ceea ce 
ti  contribuie la constituirea contras
tulul.  Glumele scenograflce ale talen
tatului pictor Ion Pulu potenţează 
umorul -montărl l .  Unor obiecte oblt
nulte 1 1  se acordă functii neattep
tate: bazinul unul veceu devine 
glastră de flori; lanţul de care se 
trage ca să curgă apa e firul unul 
telefon al clrcumscrlpJiel de poliţie. 
Masa vine pe scripete, din cerul 
scenei, apoi e ridicată spre cer. Con
ceperea )ucăută a m ltcărll, c inetica 
elementelor de cadru, cadenJarea 
muzicală a acJiunll propun o modali
tate originali de comedie, pe care ac
tori i  o susJin cu rigoare f i  cu  farmec. 

Tot alei, la Teatrul NaJional d in  
BiiJI, studioul e efectiv, nu doar 
nomJhal. Un regizor tinir, Dumitru 
Grlcluc, încearcă o d ramă rltuallcă in 
tratarea scenlcă a piesei lui  SOt� 
Andr6s Cain şi Abel. Familia Adam
Eva fi  copiii  putea fi prezentată ca in 
filmele de serie cu oameni primitivi 
hlrsuJI, invetmintaJI in blănuri  de 
leopard fi agltind topoare de si lex. 
Sau in h•lne mQderne; care să trans
forme povestea blbllci intr-o 
parafrază actuali. Etc. S-a ales insi, 
Inventiv, un mod elegant fi 
convingător de amblentlzare, in stil 
clasic. ŞI s-a recurs Intensiv la 
sugestie, Intr-o mltcare gestlculară 
Interesanti. Gestul unuia n u  se 
apllci direct celuilalt. Admirabili e 
scena in care Cain iti ucide fratele, 

pentru că acesta voia să sacrifice, ca 
pe un miel, femela iubită de amîndoi : 
asaslnul aruncă bolovanul într-o 
parte a scenei şi victima cade în 
cealaltă parte. Evoluţia fetei trimise 
de Creator ca să ajute perpetuarea 
speciei are o linişte graţioasă, după 
cum zbuciumul el ulterior, de femeie 
prinsă între astral şi carnal ca într-un 
cleşte, e reprezentat cu măsură şi se 
exteriorizează cu gravitate. Tot atît 
de pură e şi l inia Evel ;  nimic nu e 
liniar în personaj, căci mama are de 
ales între cel doi fii, şti ind c:ă unul 
trebuie să dispară. Nu e un spec
tacol desăvîrşit, are asperităţi şi de
nivelări de artă lnterpretativă. Piesa, 
altminteri de literatură elevati, îngre
unează uneori demonstraţia prin 
simboluri obscure ori prea acuzat ac
tuallzante, prin d lscurslvltăţl ti 
retorlsm. Dar experimentul e valid şi 
atrăgător, punînd în valoare Ideea 
esen!lală, omul căutind, chinuitor, 
parad isul pierdut, detl ttle că acela 
e doar un produs al  propriei sale 
lmaglna111 .  

De Interes mi s-a părut cerceta
rea pe care o întreprinde Viaceslav 
Madan la Chltlnău (Teatrul "Ginta 
Latină"), într-o parcelă mal nouă a 
actlvltălll teatrale: opera-rock. E 
preocupat de Inserarea folclorului 
românesc în spectacole muzicale. 
Încercarea sa cu Mioriţa e d iscu
tabilă: cel ce a întocmit scenariul  a 
elaborat o poveste cam căznltă, 
clobănatli Îfl dispută o femeie, se 
amestecă ti  o mamă suferltoare, 
femeia rămîne gravidă, au loc 
altercaţll intre oameni ori cu făpturi 
subpimîntene; n-at spune că rămîi 
cu amintirea învălmăşitelor întîm
plări. Mariajul formelor diverse -

flăcăi punk şi fete cu fote şi marame 
- dă un hibrid (uneor i ) .  Combinaţi i le 
muzicale între sîrbă si rock-and-roll 
sînt artificiale. E însă ceva care 
atrage alei :  spectacolul ,  în întregul  
lu i .  Regizoral e conceput cu 
originalitate. Pe planşeu! înclinat se 
constru iesc forme aburoase, cu 
ajutorul  instrumentelor de i lu minat. 
E o dinamică scen ică bine chibzuită, 
în care baletul are un rol esential ,  
fetele mal  ales făcîndu-şi datoria în 
figuri  surpr inzătoare, în contorsio
nărl mlădiate cu iscusinţă, în alcă
tuiri  de grupuri şi răsfirări de efect. 
Cînd componentele montării  vor fi 
armonizata şi  st i l istic şi se va găsi o 
formă unitară care să con-topească 
ceea ce e acum dispers, probabil că 
se va Izbuti o operă-rock româneas
că - aşa cum am văzut că se strădu
ieşte acum reg izoru l-an imator. 

Experimental în mai  multe 
planuri de creaţie m i  se pare a fi ,  prin 
excelenţă, Teatrul "Eugene lonesco" 
din Chişinău. Fiecare spectacol al 
său aduce o expresie nouă, propunînd 
o exegeză proprie. Aşteptîndu- 1  pe 
Godot era un manifest scenic în 
culoare grotescă. Dintr-o piesă de 
Saroyan s-a făcut o baladă. Chiar 
eşecul cu Cîntăreaţa cheală expiind în 
vulgaritate şi devălmăşie arăta o 
încercare de a găsi o cheie nouă 
pentru celebra piesă, în stabi l i rea 
unui alt cîmp de relaţi i  între per
sonaje t i  lumea înconjurătoare. Iosif  
şi amanta sa, relevînd un poet 
d,ramatic interesant, Val. Butnaru,  a 
adus un concept scenic inedit, al de
dublărl l  eului ,  cu răsfrîngeri teoreti c  
Infinite a l e  lpostazelor eroilor, c a  
între oglinzi paralele. N u  m a i  aveam 
o singură acţiune, el  o destrămare a 
poveştii în f irele d in care era ţesuta 
urzeala epică (şi  l i r ică) , de n atu ra sa  
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n e  ducă la rădăcina întîmplări lor,  la 
etiologia faptelor. Aici, actorul prin
cipal a l  trupei, Petru Vutcărău - unul 
dl'r'l întemeietorii el  - , artist de remar
cabilă putere creatoare şi de o sen
sibi l itate specială, a vădit că are şi  
capacitatea de a privi regizoral ,  nu 
numai  actorlceşte, ceea ce se ed lflcă 
în spaţiul scenic. Dar şansa de a-şi 
alătura un regizor de profesie şi  
vocaţie, Mihai  Fusu, a dus la un 
rezultat Interesant şi bogat în Regele 
moare , unde Eugen Ionescu înalţă 
subiectul spre culmea unei epopei a 
destinulu i  în conspectarea tragis
mulu i  existenţial al omului  - ce 
moare, luînd cu el universul pe care 
1-a trăit. Parabola capătă o dimen
s iune nouă,  aceea a dure r i i  faţă de 
incapacitatea fiinţei de a înfrînge ine
vitabil itatea, după ce şi-a desfăşurat 
strălucitor capacitatea de a crea, a 
născoci ,  a construi .  

În planul expresiei ,  fiecare per
sonaj pare a se făuri pe sine în alt 
registru stilistic. Regina are o 
manieră h ieratică de comportare, a 
doua soţie pare o curtezană din epoca 
lumini lor.  Regele e un bufon şi ret, 
atroce, del incvescent în agonia lu i ,  
practicînd un joc clovnesc. Călăul  e 
adus parcă d intr-un basm popular. 
Relaţia ce-i adună e de fond, desigur:  
alcătuiesc o Curte, un modul social
uman reprezentativ. Dar e şi o ex
trapolare a simbolului  în medii şi 
epoci d iverse, pentru o cît mal cu
prinzătoare substanţiere de miez 
universal ist. 

Cu lminaţia atitudini i  creatoare 
experimentale a trupei 1m1 pare 
Pescăruşul ,  foarte atrăgătoare 
transpunere în cheie modernă a 
dramei cehovlene. Mihai Fusu a 
esenţial izat cadrul,  a descoperit o 
alveolă întunecată în peretele scenei 
(unde e teatrul din teatru) , ca gaura 
neagră din cosmos ce absoarbe şi  
malaxează tot ce Intră în raza el 
ucigaşă, a pus un sigi l iu de Indife
renţă asaslnă (inconştientă) pe frun
tea principalelor personaje, a marcat 
dlsperări le (provocate de neputinţa 
de .a se el ibera) printr-o nervozitate 
exţremă, ce eşuează în abandon, 
abulle, sinucidere. Finalul e cutre
murător: toate personajele se întorc 
cu spatele spre scenă, fumind nepă
sătoare, în t imp ce tînărul scriitor, 
exasperat, îşi pune capăt vieţii. 

Presupun că, prin căutările sale 
în aria novatorismului  contemporan, 
Teatrul "Eugene lonesco" ar  putea fi 
un ferment pentru mobilitatea cul
tural-artistică a mişcării teatrale din 
Republica Moldova. 

----- VALENTIN S ILVESTRU 

LA I NT E R S EC Ţ I E  
Teatrul din Basarabia s-a găsit 

multă vreme aproape exclusiv în sfera 
teatrului rusesc (păstrînd totuşi ele
mente ale speciflcltăţil tradiţionale 
româneşti) . Asta nu înseamnă cu tot 
d inadinsul, cum se dă de înţeles de 
către neoboslţll tulburător! de ape, 
imperialism slav, expanslonism cul
tural,  asimilare spirituală, purificare 
etn ică. Teatrul rus înseamnă înainte 
de toate Gogol, Cehov, Vahtangov, 
Meyerhold, Stanislavski, Tovstonogov, 
Efremov, Liubimov, înseamnă o 
şcoală de înaltă clasă, care şcoală 
nu are nimic comun cu Lenin, Stal in,  
Brejnev, Lebed şi bolşevismul,  e l ,  
d impotrivă, cu opoziţia şi  rezistenţa 
faţă de orice formă de aplatizare şi 
abrutizare, de dictatură anticultu
rală, de conformism Ideologic.  

O dată însă cu dobîndirea Inde
pendenţei, relative, a republicii, sfera 
teatrului rusesc a fost interferată de 
cea a teatrului european. ŞI alei se 
impune o precizare: aceasta din 
urmă ·nu înseamnă neapărat mai 
bine , el  pur şi simplu altceva. Altfel 
spus, a fost desculată o Ufă blocată 
aproape o jumătate de secol. 

Aflătorll la Intersecţie nu sînt doar 
dezorlentaţll, rătăclţ l l ,  debusolaţll, 
agenţii de circulaţie. Sînt fi cel des
c hlfl către opţiune, către pollvalenţă. 
Dilema nu este obligatoriu o pacoste, 
ci un joc de alternative care, chiar 
dacă ne complică existenţa, ne-o fi 
îmbogăţefte. Teatrul din Basarabia 
se află azi la Intersecţie, o Intersecţie 
binefăcătoare, în care se intilnesc fi 
se fecundează reciproc mal multe 
culturi fi mal tnulte experienţe fer
tile, Iar acest lucru este cît se poate 
de evident în evoluţia d in ultimii trei 
ani .  

Am parcurs timp de o săptămină, 

împreună cu o delegaţie de critici, 
regizori şi dramaturgi români, aproape 
toate teatrele d in Basarabia, am 
văzut spectacole, am stat de vorbă 
cu actori, regizori, critici,  d ramatur
gi şi  mi-am dat seama că se întîmplă 
ceva în teatrele d intre Prut şi  Nistru, 
Iar ceea ce se întîmplă e bine. 
Teatrul basarabean a ars citeva etape 
şi tinde a se s incroniza teatrului  
românesc, printr-un proces osmotic, 
natural, la nivel celular . .  Altfel se 
gîndeşte acum, în 1 993, altfel se 
compune repertoriul şi altfel se 
lucrează în teatrele de alei .  S-a 
depăşit, pare-se, etapa de 
efervescenţă lstorlco-folclorlcă 
întru resuscitarea spiritului 
naţional,  mal puţin supus acum 
presiuni i  de d izolvare etnică, au 
pătruns în repertoril  piese româneşti 
de referinţă, dar şi opere clasice 
universale, l ncantaţ l l le  păşunlst
mlstlce au cedat locul unor spec
tacole compuse cu gust şi nerv, 
l imba vorbită pe scenă cată a se 
curăţa de Intruziuni  l ingvistice 
alogene şi de reglonallsme apăsate, 
ritmurile Interne ale jocului capătă o 
cadenţă modernă, sensibil itatea 
spectatorilor e solicitată fi cerebral, 
nu numai senzorial, Imaginea scenlcă 
se diversifică, Iar compoziţia devine 
adeseori şocantă, în accepţia bună a 
termenului.  

Am văzut la Teatrul "Eugene 
lonesco", acela care ne-a surprins 
plăcut in spectacolele anterioare 
(Aşteptîndu-1 pe Godot, Hei, oameni 
buni ! ,  Iosif şi amanta sa) prin tăietură 
modernă, Inventivitate fi subtil itate, 
prin jocul profund, precis fi  elegant 
al  actorilor, pr in gindirea reglzorală 
suplă, prin sti lu l  original,  două spec
tacole noi: Rege le moare de Eugene 


