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Valentin Silvestru*: Stimate regizor David Esrig, şi preţuite scenograf Ion Popescu

Udrişte, vă rog să contribuiţi la ducerea mai departe, cum se spune, a istoriei spectacolului 
dumneavoastră remarcabil pe care încercăm s-o schiţăm în astă-seară, alternând frag
mentele filmate cu discuţia pe viu asupra fenomenului de care iau cunoştinţă spectatorii. 
Cum ai reuşit, sau cum aţi reuşit, echipa care aţi lucrat, ca să realizaţi un text de teatru? 

David Esrig: Structura dialogului lu i  Diderot - şi asta m-a făcut să îndrăznesc această 
experienţă - este extrem de dramatică. N ici o clipă dialogul nu este descriptiv, deşi abundă 
în descripţii. Pentru că fiecare lucru care este invocat este i nvocat pe fondul unui conflict 
lăuntric de o nemaipomenită forţă şi o teribilă tensiune. [ . . .  ] Este un dialog fi losofic trăit la 
cea mai înaltă temperatură. Ideile nu sunt argumente intelectuale, ci argumente vitale. 
Asta este şi forţa neobişnuită a acestui text. Fi losofia aici este viaţă, este existenţă. 

Valentin Silvestru: Totuşi, date fiind dimensiunile operei originale, înţeleg că a trebuit 
să renunţaţi la o mare parte d in text. 

David Esrig: Fără îndoială. A fost important să găsim criter iul .  Criteriul de selecţie 
a textului s-a bizuit pe faptul că nepotul lui Rameau, în faţa întâmplării triste de a fi dat 
afară din casa unde trăia comod ca parazit, bârfitor, codoş şi aşa mai departe . . .  

Valentin Silvestru: Casa lui Bertain . . .  care a existat ş i  realmente. 
David Esrig: Bineînţeles. A fost unul dintre marii financiari ai Franţei .[ . . .  ] Deci, fi ind 

dat afară din această casă unde ducea deja o viaţă foarte comodă, trebu ind să înţeleagă 
cu ce a greşit, e nevoit, din cauza vitalităţii extraordinare a gândiri i lu i ,  acest personaj 
straniu, să se confrunte cu toate datele existenţei .  El trebuie să înţeleagă mecanismul 
social, el trebuie să înţeleagă mental itatea oameni lor. Ca să revin la operaţiunea pe care 
poetul Gellu Naum a făcut-o aici, aş putea s-o denumesc o transformare subcutanee 
a textului .  Fără să piardă nimic din structura foarte complexă a unui text fi losofic. Fără să 
altereze complexitatea cu care se exprimă personajele. Care, dacă ar fi fost răpită, devenea 
alt text decât al lu i  Diderot. [ . . .  ] Gellu Naum a mânuit cu o extraordinară înţelegere literară 
cuvintele, transformând un text care era menit să fie citit într-unul care poate fi înţeles 
fi ind auzit. Operaţiune de o extremă subtil itate şi del icateţe. 

Valentin Silvestru: Plec de la text împreună cu bunăvoinţa dumneavoastră şi întreb 
când şi cum s-a cristal izat imaginea spectacolului ,  în care fază a procesului de elaborare? 

Ion Popescu-Udrişte: De la început, în ce priveşte decorul , am renunţat la a face o 
reconstituire, pe care o indica textul, a cafenelei Regeance" Era simplu, neinteresant 
pentru noi astăzi şi ne-am gândit că un dispozitiv scenic care să traducă, să descifreze şi 

• Discuţie realizată de Valentin Silvestru cu regizorul David Esrig, scenograful Ion Popescu-Udrişte şi 
actorii Marin Moraru şi Gheorglle Dinică. Emisiune din 1 970 la Televiziunea Română. 





să comenteze pentru spectator ideile conţinute în text era lucrul cel mai nimerit. Şi aşa, 
treptat, treptat, am ajuns la ideea unui dispozitiv, a acestui caleidoscop de oglinzi - de 
fapt sunt opt oglinzi mari, pivotante, de 3 metri pe 2 - şi aparatura electrică necesară, 
care şi asta a trebuit pusă într-un anumit unghi ,  dirijată într-un anumit fel, lucruri care au 
venit mai pe urmă, adică în decursul muncii noastre. Însă de la început ştiam că spectacolul 
se va desfăşura într-un dispozitiv de oglinzi. Cum va fi el ,  ce sarcini i se dau, ce vom cere 
de la el ,  asta am rezolvat mai târziu.  

Valentin Silvestru: Îmi închipui că în viziunea regizoral-scenografică au intervenit 
trei momente care cereau cu deosebire unitatea dumneavoastră de vederi. Este, dacă 
înţeleg bine, momentul plastic al mişcării, care e foarte caracteristic spectacolelor semnate 
de regizorul Esrig, de scenograful Udrişte şi colaboratorii lor, actori foarte apropiaţi, Marin 
Moraru , Dinică şi alţi i ;  apoi ,  momentu l de plastică propriu-zisă, care reprezintă ambianţa, 
decorul, recuzita, costumele; şi momentul special în cazul acestui spectacol de plastică 
realizat prin efecte optice şi prin efecte luminoase, care aici joacă un rol aproape decisiv, 
cel puţin într-o bună parte a spectacolulu i .  Este un element de continuitate şi faptul că 
v-aţi bizuit în distribuţie pe actori cu care aţi mai lucrat? 

David Esrig: Cred că anarhismul profund al personajului Nepotul lui Rameau îşi 
găsea greu un interpret mai exact, mai bun, bogat decât Dinică. După cum liniştea care 
ajunge până la a fi torturantă pentru Nepotul lui Rameau, a lui Diderot, această l in işte care 
macină în formidabila lui încordare intelectuală totul, îşi găsea greu un interpret mai exact 
decât neliniştitul Marin Moraru. Cred că l in iştea lui Diderot nu e o formă de calm, e o formă 
specială a unei naturi deosebit de active. Şi ,  peste toate astea, seamănă foarte bine. 

Valentin Silvestru: Aici chiar vroiam să intreb dacă aţi mizat intr-adevăr pe 
asemănarea fizică, fiindcă am observat, că s-a urmărit o mască oarecum asemănătoare. 
Şi în costum am avut impresia că, deşi sunt asemănătoare, există o tuşă de maliţie din 
partea dumneavoastră la costumul Nepotului. 

Ion Popescu-Udrişte: În ambele cazuri , adică şi în al Nepotului lui Rameau şi al 
filosofului Diderot, am păstrat costumul de epocă, gândind că este emoţionant pentru 
noi, astăzi ,  să vedem două personagii îmbrăcate in costum de epocă, ce dezbat n işte 
lucruri atât de actuale. [ . . .  ] 

Valentin Silvestru: Pentru dumneata, iubite şi preţuite Gheorghe Dinică, cu ce a 
început istoria frumosului rol pe care il joci in Nepotul lui Rameau? 

Gheorghe Dinică: Asta ţine de o perioadă foarte lungă şi cu precizie foarte greu 
de spus, dar, ca un detaliu ,  imi amintesc că in urmă cu câţiva ani ,  când am luat legătură 
cu textul ,  am făcut cunoşt inţă cu el, acasă la poetu l  Gel lu Naum, chiar am făcut 
o lectură in joacă a textu lu i ,  şi că de atunci se ştia, intr-un fel ,  şi in bine, că am să joc 
acest personaj . 

Valenti n Silvestru: Şi care a fost ideea dominantă a indelungatului proces de 
elaborare a rolu lu i? 

Gheorghe Dinică: Cred că este o întrebare foarte nuanţată şi la un înalt nivel filosofic 
asupra a ceea ce este normal şi anormal in relaţi i le omului cu viaţa, cu societatea. 

Valentin Silvestru: O veche tradiţie actoricească cere ca pe scena de teatru să se 
evite oglinzile adevărate, pe superstiţii sau ,  dacă vreţi ,  pe adevărul ,  eu ştiu ,  justificat 
psihologic, că, văzându-se în oglindă, actorul este fascinat de propria sa imagine şi 
uită contextul în care se află. Aici aţi avut de-a face cu opt oglinzi foarte mari şi mă intreb 
dacă nu cumva această dificultate atât de tradiţională a actorului faţă cu oglinda, în teatru, 
nu v-a creat dumneavoastră nişte impedimente foarte aspre. 





Gheorghe Dinică: Este foarte adevărat că acest cadru este neobişnuit pentru 
experienţa unui actor în scenă. De obicei, oglinda în viaţă are cu totul alt rol , omul este 
tentat imediat să-şi controleze aspectul fizic. 

Valentin Silvestru: Văzând a opta sau a zecea oară, cred, spectacolul ,  mi-am şi 
pus problema că în calitate de Rameau, de personaj , dumneavoastră trebuie să cochetaţi 
în faţa oglinzi i ,  ceea ce şi faceţi adeseori cu succes. 

Gheorghe Dinică: Da, însă oglinda aicea trebuie să capete pentru noi cu totul şi cu 
totul alt rost, acela de a ne ajuta să dezvăluim multitudinea de stări, de nuanţe interioare 
ale personajelor şi diversele faţete ale problemei. 

Valentin Si lvestru: A fost nevoie în cursul procesului de creaţie să vă delim itaţi de 
rolurile dumneavoastră anterioare? 

Gheorghe Dinică: Am avut prileju l  să fac una dintre cele mai uimitoare experienţe. 
Şi nu mă refer numai la mine, dar cred că în activitatea multor actori este ceva cu totul 
neobişnuit asemenea personaj. Şi greutatea nu a fost de a mă elibera de alte personaje, 
de alte mijloace, ci dificultatea a fost că asemenea text cerea mij loace nebănuite. 

Valentin Silvestru: Stimate şi preţuite Marin Moraru,  vă rog să-mi spuneţi, tot în 
raport cu istoria acestui foarte interesant spectacol , dacă nu aţi fost surprins atunci când 
aţi primit oferta de distribuire în rolu l  Diderot din partea reg izorulu i  Esrig. 

Marin Moraru: Nu numai că am fost surprins, dar am fost şi speriat. 
Valentin Silvestru: V-a inspirat şi pe dumneavoastră, ca şi pe regizor, asemănarea 

fizică cu personajul real? Această simil itudine de mască v-a ajutat în creaţia personajului? 
Marin Moraru: Da, de ajutat, m-a ajutat, deoarece chiar atunci când nu interpretezi 

un rol istoric cum este Diderot asemănarea trebuie să f ie perfectă, dar chiar când 
interpretezi un rol şi ajungi la o asemănare fizică cu imaginea interioară pe care ţi-o faci 
despre rol atunci toate problemele se rezolvă mult mai simplu .  

Valentin Silvestru: Mi s-a părut, când am urmărit spectacolul la  premieră, că el are 
în aceste două personaje doi poli: un pol să zic aşa f ierbinte, în existenţa extrem de 
zbuciumată a lui Rameau şi celălat pol, un pol rece, pe care îl reprezintă personajul  
interpretat atât de remarcabil de dumneavoastră, între aceşti doi  poli desfăşurându-se 
întreaga problematică politică şi fi losofică şi artistică a spectacolulu i .  A fost şi în intenţia 
dumneavoastră să sugeraţi spectatorului acest contrast de temperatură? 

Marin Moraru: Asta reiese din text, nu trebuia să mai sugerăm noi . Noi n-am făcut 
decât să completăm. 

Valentin Silvestru: Spuneţi-mi ,  întâlnirea dumneavoastră cu publicul străin v-a 
inhibat întrucâtva? Era prima ieşire peste hotare cu acest spectacol . 

Gheorghe Din ică: Faţă de celelalte turnee ale noastre, consider că a fost cel mai 
dificil pentru noi doi. Pentru că în faţa unei săli de spectatori care vorbesc altă l imbă, t imp 
de două ore trebuia să-i ţinem foarte atenţi la noi şi să-i intereseze, că altfel noi vorbind, 
baza fi ind textul aici ,  şi vorbind într-o l imbă străină lor, puteau să rupă contactul cu noi 
şi . . .  î i spuneam şi lu i  Esrig după spectacol ,  că am simţit o răspundere neobişnuită în 
momentul când s-a ridicat cortina şi chiar dorinţa de a . . . de a fugi. Pentru că nu ştiam în 
ce măsură vom duce până la capăt ce ne propuseserăm. Şi de-abia după ce am terminat 
seria spectacolelor am realizat că am trăit o experienţă de-a dreptul senzaţională. 

Valentin Silvestru: Chiar dacă aţi avut unele momente de şovăială sau de inhibiţie 
in iţiale, se pare că n ici publicul italian şi cu atât mai puţin critici i care au scris despre 
dumneavoastră nu le-au observat. În orice caz, în spectacol ,  datorită măiestriei 
dumneavoastră deosebite, n iciodată nu se pot observa asemenea şovăiel i .[ ... ) 
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QEULI NALIH: "Te�r �t�� 
Cornel TODEA*: Am fost fericit, cu ceva timp în urmă, să fiu acceptat de către 

această persoană incredibilă prin autenticitatea cu care şi-a trăit existenţa şi să-I conving 
că nu este nimic dramatic dacă îşi depăşeşte decizia de a nu face declaraţii publice şi 
interviuri. Am avut această şansă, căci am asistat la domnia sa în casă cum primea 
telefoane de la diverse persoane din presă - era o zi aniversară, ziua sa de naştere - şi 
el le spunea: "Da drăguţă, ne vedem la cimitir". Amâna această întâln ire pentru o dată pe 
care o credea mult mai mult amânată, până la urmă, dar în gluma uşor provocatoare nu 
era, de fapt, decât o dorinţă a lu i  de nu fi altceva decât un poet care să trăiască doar prin 
poezie, în relaţie cu poezia ş i  cu iubita lu i, soţia lui, nesimţind în n ic i  un fel nevoia acestui 
tip de publicitate care este atât de râvnită la ora aceasta, poate nu întotdeauna de poeţi ,  
dar cu siguranţă cu îndârjire de către politicieni .  

Nu pot să fac decât câteva confidenţe legate de această întâln ire, de faptul că 
te atlai în faţa unui personaj de foarte mare robusteţe, acum cinci ani (era născut la 
1 august 1915) nu era la prima tinereţe, dar avea o imensă vigoare în privire, în gest, 
însă nu întotdeauna la fel de mare dacă era să circule prin casă. Biroul  la care s-a făcut 
opera lu i  era, de fapt, un taburet. Acesta era spaţiul unde şi-a creat opera, până a avea 
acea casă de refugiu de la Comana, o casă de care rămâneai fascinat, fascinat de 
atmosfera ce se năştea din n işte nişe în care plasase descoperir i le arheolog ice. 
Descoperir i le sale erau bazate pe nişte metode arheologice cu totul su i-generis, 
arheologie mediumnică. 

Voi încerca să vă descriu o întâln ire nel in iştită pe care am avut-o, pentru că refu
zul  de a se declara, de a se povesti mă punea cu totul într-o situaţie inconfortabilă. 
Doream să obţin un portret, doream să se autodescrie, să se autopovestească. Or, 
nu simţea n ici o nevoie de face aceste confidenţe nimănu i .  Simţea nevoia să se u ite la 
tine şi să te judece fără ca să-şi declare concluzia judecăţ i i ,  l ucru şi mai nel iniştitor, 
pentru că, dacă se uita la t ine şi ar fi spus: "Eşti un bătrân chelios şi stupid", nu ştiu 
dacă m-aş fi simţit confortabi l ,  dar aş fi fost cu siguranţă mai l in iştit pentru că mă aflam 
într-un dialog. Dar în faţa unor ochi foarte penetranţi, care se opresc pe tine şi nu 
urmează apoi n ici un comentariu ,  eşti mult mai puţin relaxat şi l in iştit. Până când 
descoperi că privirea lui nu urmăreşte n ici o agresiune,  urmăreşte siguranţa că tu , 
partenerul lu i ,  eşti un om care vei avea atât bună-credinţă cât şi că vei înţelege sistemul 
lui de argumentare cu care, de altfe l ,  polemiza singur. Pentru că el accepta ideea că ar 
putea fi greu de crezut modul în care înţelege el să trăiască, spunând că încă de foarte 
mic, încă de la patru ani,  a descoperit ce înseamnă un fel de stare poetică, fără de care 
n u  crede că se poate naşte poezia (apreciind că proza sa tot poezie este şi citez exact 
ceea ce declara) .  

Îşi amintea că la patru an i ,  în starea de oboseală, în extazul de după joacă, seara se 
culca pe rigolă. Rigola era un spaţiu pe care teoretic ar fi curs apele, dar care era invadat 

Gânduri despre Gellu Naum exprimate la colocviul Poate ... Gel/u Naum, organizat de Secţia Română 
a AICT, în cadrul sectiunii Colocvii şi dezbateri (Creatori şi critici faţă in faţă) a Festivalului Naţional de Teatru. 
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de iarbă. O stradă pavată cu bolovani ,  cu un trotuar de bolovani şi cu rigola prin care nu 
curgeau apele pentru că era secetă. Şi ,  în iarba aceasta, în compania unui căţel care 
adormea mult înaintea lu i ,  simţea că se aşază în centru l lucruri lor. A descoperit această 
stare pe care el a numit-o stare poetică, fără de care, spunea e l ,  poetul nu poate să 
creeze. Ceea ce avea şi se verifica d in experienţa sa era un sistem de relaţie cu totul 
specială cu lumea. P iesele de arheologie pe care le-a descoperit, le-a descoperit fără 
a avea un criteriu special sau o informaţie specială. Spunea că simţea că trebuie să se 
suie în tren cu o destinaţie cu totul necunoscută şi să coboare acolo unde simţea nevoia 
să coboare, urmând o comandă pe care nu şi-o di rija şi pe care nu şi-o expl ica şi n ici nu 
simţea nevoia să o motiveze. Aici avea să descopere o piesă care să dateze şi să fie un 
document arheologic, ceea ce se şi verifica. Acum nu se poate spune că teritoriul nostru 
este un teritoriu ca al grecilor, oriunde te-ai pl imba vei găsi piese care să te năucească 
şi care să aibă mii de ani .  Dacă încerci să foloseşti logica pe care o avem şi care ne 
apără de cele mai multe ori , poţi tot t impul ,  să pui sub semnul întrebării afi rmaţi i le 
acestui imens poet. 

Florica ICHIM: Piesele din n işe ce erau? 
CorneiTODEA: Bucăţele de opaiţe vechi, de pildă, piese adevărate, adică povestea 

era o poveste adevărată. M ijlocul de descoperire era particular, mediumnic, dar piesele 
erau adevărăte. Arheologia asta mediumnică conducea până la urmă la o descoperire 
adevărată. 

Povestea el ,  de asemenea, despre starea pe care o avea pe la 14 ani când fuma 
pipă, căci era mai ieftină decât ţigara, fiind în starea asta de graţie şi chibritul se ducea 
fără ca el să-I fi d irijat, pe uşa mică de la sobă. Apoi ,  când era lucid, încerca şi putea să 
consume două-trei chibrituri pe care dorea să le arunce acolo, dar acestea nu se mai 
duceau pentru că dipăruse şi starea. 

Într-o anumită stare, făcea lucruri care deschideau nişte legi naturale.În această 
stare el s-a întâlnit şi continua să se întâlnescă fără a-şi da întâlnire cu cea pe care a 
adorat-o, pentru că el spune că cel de-al doi lea "1" din Gellu Naum este iniţiala numelui 
soţiei lui , Lygia.  Deci, e i  nu-şi dădeau rendez-vous. Vroia să meargă în oraş, el pleca şi 
vroia să meargă la un cinema şi în faţa acelui cinema o găsea pe ea. Asta era expresia 
unei relaţi i cu n işte antene foarte speciale care făceau să nu fie nevoie să foloseşti 
comunicarea pe care noi o folosim ca să ajungem la un dialog. Pare excentric totul ,  
spunea chiar el .  . .  Etapa, la care revenea e l ,  era etapa omului rotund, o metaforă 
obsedantă. Omul rotund este împl in i rea celor două jumătăţi , un accident destul de rar. 
El apreciază că a avut acestă şansă. 

Crezul lui important era acela că şi poezia este o chestiune de morală, mai mult de 
etică decât de estetică. Pentru că trebuie să ai starea asta poetică şi trebuie să-i fi i fidel ei 
şi, în clipa în care îi eşti fidel ei, lucrurile se desfăşoară într-o formă de naturaleţe, naturaleţe 
pe care o găseşti în opera lu i  şi care, pentru mulţi dintre noi ,  la lectură pare puţin bizară. 
Pentru specialişti, el aparţine avangardei ,  cu toate că refuza să fie aşezat într-o categorie 
oricare ar fi ea. În clipa în care m-am dus fericit la el acasă cu un volum proaspăt apărut 
în acea colecţie splendidă a Fundaţiei Române, în care era vorba de suprarealism şi era 
aşezat în pagină cu nume foarte bune, am n imerit prost. 

A avut revelaţia că eu nu pricep că el nu se înscrie şi că nu agreează ordonarea şi 
organizarea lu i  într-un spaţiu în care cineva încerca să-I catalogheze altfel decât ca pe 
Gellu Naum. Iar acest Gellu Naum ca Gellu Naum nu era expresia unui orgoliu exacerbat, 



adică nimeni nu seamănă cu mine, eu sunt Gellu Naum, aşa cum pământul seamănă cu 
sine. Era ideea unei înţelegeri încărcate de confuzii pe care o practică lumea în raport cu 
modul lui de a gândi , precipitată în a ordona şi a pune etichete. 

O altă imagine despre Gellu Naum este aceea a unui iubitor de jazz şi iubitor al 
femeii , continuu îndrăgostit, dar un îndrăgostit monofazat, aş putea să spun . Pentru că 
dragostea sa pentru femeie îşi găsea expresie unică într-o formă pătimaşă şi forma asta 
unică se chema Lygia. 

S-a întâmplat că ne-am cunoscut foarte târziu,  eu bătrân,  el mai tânăr cu toate că 
mai bătrân decât mine ca vârstă. Am asistat la o poveste care seamănă cu destinul  
marilor artişti, ce dispar în condiţii nepermise, adică într-un salon cu foarte multă lume, la 
reanimare. Este adevărat că saloanele de reanimare sunt cele mai dotate din punct de 
vedere medical, dar este incredibil că un um cu hipersensibil itatea lui trebuia să asiste la 
acest spectacol alături de mulţi pregătiţi de a face pasul dincolo, într-o atmosferă dominată 
de spectrul morţii şi n icidecum al salvări i ,  aşa cum arată uneori un salon de tearpie 
intensivă necompartimentat. 

Cine? Acest poet unic, cu adevărat mult mai mult preţuit în lume, cunoscut şi tradus. 
Avea traduceri recente în l imba germană şi în l imba greacă. Din fericire, a reapărut în 
circulaţie la noi prin montări de teatru. El a parcurs etapa pe care o ştiţi, căci a fost la un 
moment dat interzis căci se considera că poezia sa este lipsită de fundamentul realist. 
S-a refugiat atunci în traduceri. A scris însă o poveste adorabilă care este Cartea cu 
Apo/odor, a tradus lucrări esenţiale. Este traducătorul lui Godot, care a început să fie 
montat la Teatrul Nottara, dar care s-a oprit . . .  

Întâln irea mea cu Naum a fost fascinantă pentru mine, căci el ,  pe de-o parte degaja 
foarte multă forţă şi pe de alta exista o mare fragi l itate. Un bărbat înalt, solid, zdravăn, cu 
o faţă puternică, care avea uneori în privirea aia intensă o asemenea frag i l itate, o 
asemenea vibraţie de emoţie încât te simţeai vinovat mai ales când gafai .  Eu am trăit 
treaba asta într-o joacă adorabilă, ajungând pe scările casei lui de la ţară, când l-am 
rugat să citească nişte poezi i .  Şi cum nu prea pornea, am demarat eu lectura poezi i lor, 
moment inspirat din partea mea, căci l-am enervat foarte tare şi a început el să le citească 
fi ind unul dintre rarele cazuri în care poeţi i  îşi citeau bine poezii le, pentru că în general 
poeţii îşi masacrează poezi i le. 

Am încercat să vă povestesc că un asemenea personaj asemănător cu el însuşi nu 
există. Ceea ce e sigur este faptul că nu avea un program deliberat. Nu şi-a propus să fie 
avangardist pentru că a vrut să-i provoace pe uni i ,  nu şi-a propus să fie poet pentru că 
tatăl lui, Andrei Naum, pe care nu 1-a cunoscut căci a murit atunci când Gellu avea doi 
ani ,  era poet. Cu toate că susţinea că structura, starea lui poetică erau o chestiune de 
ereditate. 

Ion COCORA: Eu am ezitat atunci când mi s-a propus să moderez "Colocviul Gellu 
Naum". Pentru că am considerat că într-un festival de teatru acest colocviu nu îşi avea 
rostul fără un spectacol care să exemplifica. 

Piesele lui nu sunt de dată recentă, sunt scrise între '62 şi '68, cred, dar primul lu i  
text dramatic a fost pubicat în '45. El anticipa de pe atunci teatrul absurdului .  

După opinia mea, Gel lu Naum îşi are un loc al său special , el este realmente un 
autor dramatic, ce are o contribuţie şi ca scriitură, şi ca substanţă, şi ca originalitate. Vine 
dintr-o zonă suprarealistă în care îşi plasa poezia şi scrie un teatru absurd, de fapt, un 
teatru pătruns de visare ce foloseşte mecanismul teatrului absurd. El, ca şi Eugen Ionescu, 
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ca şi Beckett nu au scris însă după un program. Au scris în acord cu ceea ce gândeau. 
Abia după aceea comentatorii au inventat mecanismul absurdului .  

Gellu Naum a mărturisit că a scris teatru jucându-se, în acea stare în care simţea 
nevoia să se joace, îndemnat de către Esrig, Marin Moraru - care îl adorau şi îi cereau 
mereu texte. A scris pentru ei, mai mult ca să se amuze. Şi aici a fost însă o capcană. 
Faptul că, încă d in '45, a scris o piesă scurtă şi a publ icat-o este de fapt dovada că teatrul 
era pentru el un mod de comunicare. Folosea frecvent ironia, i ronia fină, în comunicare. 
De pi ldă, scriindu-mi o dedicaţie pe volumul lui de teatru a semnat: "Gellu Naum" şi a 
adăugat ironic: "dramaturg". Se juca, îi plăcea să se joace. 

Eu l-am adorat. L-am descoperit ca poet încă din anii de l iceu. N-am avut însă 
curaju l  de a mă apropia de e l .  Îl admiram de departe. M i  se părea un om foarte sever. 
L-am văzut la câteva conferinţe ale Uniunii Scriitorilor, fără să-I cunosc personal şi mă 
intimida. Când am ajuns să-I cunosc, însă, mi-am dat seama că mă intimida f i indcă 
aveam un cult pentru el ,  iar serizitatea lu i  provenea, de fapt, aşa cum spune şi domnul 
Todea, dintr-o anume fragil itate interioară şi o şăgălnicie, un "ceva" special. 

În u lt imii ani mi-am dat seama că acest om avea ceva profetic. În aparenţă, fugea de 
lucrurile grave, se juca, dar în acelaşi t imp spunea lucruri atât de profunde. Spunea ceva 
şi peste câteva zile se întâmpla. 

Cât s-a aflat pe patul �e suferinţă am mers aproape zi de zi la spital şi vă spun un 
lucru incredibi l ,  însă n-am fost singurul martor. 

Într-o zi ,  înainte de 11 septembrie, era într-o stare când de luciditate, când de delir, 
dar un del i r  care nu ştiu dacă era d in cauza bol i i .  Şi mi-a zis: "Vezi turnuri le alea? Se 
prăbuşesc peste noi .  Au intrat avioanele în ele". Şi acest lucru se întâmpla cu câteva 
zi le înainte de 1 1  septembrie. La câtva timp, a venit Ana Blandiana care a început să 
vorbească şi pe care a întrerupt-o şi i-a spus: "Vezi, la etajul 1 4  m-au făcut pe mine 
general". Gel lu Naum nu a fost niciodată general însă a avut funeral i i  de general. S-a tras 
chiar cu tunul .  Nici d-na Lygia, nimeni nu ştie cine a organizat. 

El spunea tot timpul: "Eu am un destin". 
În război , era subofiţer, a fost salvat de un cal . Calul apare, de altfel , în opera lu i .  

L-a botezat P laton. M i rcea Marin, într-o discuţie cu poetul ,  pornind de la Platon 1-a 
întrebat care este mesaju l  f i losof ic. Şi Gel lu i-a povestit că P laton este de fapt calul 
din răzoi care i-a salvat viaţa în t imp ce traversau un câmp minat. Toţi camaraz i i  lu i ,  
care au mers pe jos au călcat pe mine şi au murit, numai calul său nu a călcat pe nici 
o mină şi i-a salvat viaţa. 

În ultimele zile, când avea momente de luciditate, spunea nişte lucruri care te zguduiau. 
Într-altă zi, eram la el  şi l-am întrebat dacă nu vrea să vorbească cu d-na Lygia care 

era acasă. l -am format numărul şi i-am dat telefonul. Gellu Naum a întrebat-o: ",ubita 
mea, ce faci?" Nu ştiu ce i-a răspuns, probabil l-a întrebat şi ea ce face pentru că atunci 
el a zis: "Te iubesc şi plâng". Şi după aia s-a întrerupt. Mi-a spus apoi mie: "Domnule 
Cocora, ce fericire este plânsul acesta pe care l-am descoperit, dacă îl ştiam până 
acum,  aş fi plâns toată viaţa şi aş fi fost fericit . "  

Eram la el  acasă în u l t imele lu i  zi le.  Am încercat să-i dau să mănânce şi m i-a 
spus: "Nu mă mai chinu i . "  Încercând să-I îndrept către altceva, l-am întrebat: "Domnul 
Gel lu ,  nu vă e dor de poem?" Şi  mi-a răspuns: "Mie mi-e dor de dragoste. Întotdeauna 
mi-a fost dor de dragoste. "  Iar dragostea asta cred că i-o arătăm noi acum pentru că 
suntem prezenţi aici . . .  



Remy LAVILLE 
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(fragmente) 

Într-o seară, ta Bucureşti, Geltu exclamă emoţionat: "0 iubesc pe Lygia!". Rămăsese încremenit 
locului, dintr-o dată, pe stradă, ieşind noaptea de la ea; din acel moment, totul avea să se schimbe. 
Poetul are o revelaţie: Lygia este femeia predestinată. Destinul tocmai pecetluise aceste două 
fiinţe. Războiul s-a terminat, existenţa e o primăvară care îşi împlântă rădăcinile în fericire. Lumea 
se deschide. Gettu începe să trăiască în Adevărul său. 

Am adus-o pe Zenobia in scobitura digului şi am viermuit acolo, nu ştiu cât timp, 
fără să ne spunem o vorbă, Întinşi umăr la umăr, cu feţele sprijinite de pământul umed al 
alveolei aceleia; era o mare dragoste şi ne lipiserăm unul de altul, in beznă, iar dincolo de 
noi se intindea pelicula care ne cuprinde pe toţi, ca o amibă ascunsă in fiecare dintre noi. 

Peste un timp, ne-am dat seama că splendida toamnă care acoperise lumea se 
apropia de sfârşit; şi cum, in mlaştini, iernile sunt deosebit de aspre, ne-am pregătit 
pentru hibernare; am lărgit, cu mâinile noastre, scorbura, am căptuşit-o cu crengile care 
ni se ofereau singure, n-am lăsat decât o uşă şi o mică fereastră acoperite cu nuiele 
Împletite, ca să putem deschide la nevoie, am presărat pe jos flori de câmp aproape 
veştejite, am săpat acolo, inăuntru, o gură de apă, şi, fireşte, o mică latrină; zilele se 
scurgeau lente, soarele devenea tot mai portocaliu. {,,Zenobia" de Gellu Naum, Editura 
Cartea Românească, 1985, pag. 18-19) 

Miracolul- minunea, cum spune el- se înfăptuieşte. "Nu ştiam nimic despre dragoste, dar o 
întâlnisem pe Lygia, singura frază pe care am scris-o bine". 

Zenobia imi devansa gesturile şi intenţiile; nu ştiu dacă punctul ei de vedere coincidea 
cu al meu, deşi s-ar putea spune că nu trăiam individual; dar punctul nostru de vedere, 
totdeauna coincident, era altceva decât coincidenţă. 

Aveam impresia că până şi tăcerile ei imi vorbeau despre ceva pe care il ştiam de 
mult, ceva imposibil de formulat in cuvinte, simţit de obicei ca o Împăcare, ca o ştiinţă 
totală şi liniştită. 

Zenobia mă aştepta să restabilesc pas cu pas o natură in parte uitată, in parte 
presimţită, dar care mă Îndreptăţea să mă indoiesc de realitatea percepţii lor mele; această 
natură constituia pentru ea câmpul firesc al existenţei. ( idem, pag . 59) 

Miracol înseamnă, de exemplu, să-ţi vină cheful să mergi la cinematograf, şi s-o găseşti pe 
Lygia, cu un bilet in mână, in faţa intrării unei săli oarecare de la periferie. 

• Remy Laville, Gellu Naum, poete roumain prisonnier au château des aveugles, volum apărut la 
Editions L.:Harmattan, Paris, 1994, in coeditare t:u Institutul Francez din Bucureşti. 







Scaunul se afla in cameră, la locul lui. Pe el am găsit un bilet de la Zenobia: 
" Te aştept la cinema". Atât. Nici la ce oră, nici la care cinema. 

M-am spălat şi m-am odihnit un pic. Apoi, când am simţit că venise vremea, am 
pornit la Întâmplare. Am luat un tramvai, pe urmă un autobuz, mă conducea lumina aceea . . .  
Am nimerit intr-un cartier in care nu mai călcasem de mult. Am dat de un cinema de care 
nu mai auzisem până atunci. În faţa intrării mă aştepta Zenobia, cu două bilete in mână. 
Mi-a spus: "La şapte incepe . . .  ". Era şapte fără cinci. 

Am intrat. Nu ne-am mirat, nici eu, nici ea . . .  ( idem, pag. 2 1 6) 

Miracol înseamnă să practici în doi "onirismul diurn" pentru a bate apoi străzile la voia 
întâmplării. Miracolul este acest cântar public care-şi azvârle tot mărunţişul la apropierea cuplului 
fără un ban în buzunar. Înseamnă o mie de nimicuri care nu-şi găsesc noima decât în intensitatea 
dorinţei lor. 

Nici vorbă, disponibilităţile noastre, mai ales ale Zenobiei, ne-ar fi putut rezolva cu 
destulă uşurinţă micile mizerii ale vieţii, dar niciodată nu ne-a trecut prin minte să le 
folosim pentru asemenea nevoi; iar dacă o dată sau de două ori am vârât câte o asemenea 
monedă in cutia unui telefon sau a unui cântar public şi ne-am ales cu câte o poală de 
mărunţiş, aceasta a constituit pentru noi un joc: am văzut că se poate şi, fără să ne mirăm 
sau să repetăm, am lăsat să se poată. ( idem, pag. 58) 

Seara, pe întuneric, Lygia, totodată Medium şi Guru, îi citeşte poezii. 

"Zenobia", spuneam, "am scris nişte poheme tâmpite, n-ai vrea să mi le citeşti tu? 
Sunt acolo, pe masă . . .  " 

Ea lua hârtiile, in beznă, cred că Închidea şi ochii, intunericul devenea cald şi moale. 
Zenobia citea cu degetele, cuvintele picurau când limpezi, când turburi, le intuiam exact 
pe cele care trecuseră dincolo. 

Altădată, când pohemele mele mă plictiseau (simţeam fiecare literă-frână, fiecare 
cuvânt menit să mă Întoarcă, să readucă ingerul in closetul comun al mentalului şi 
rătăceam prin imensul pustiu al revanşei), o rugam să-mi citească din cine ştie ce carte, 
uitată de Maria. Odată a nimerit nişte poeme in flamandă. Atunci, glasul ei uşor speriat 
mi-a şoptit in intuneric: 

"Sunt intr-o limbă străină . . .  " 
"Nu-i nimic", i-am spus. "Cu atât mai bine ... " 
Ea şi-a plimbat degetele peste file şi a inceput să citească, sunetele păreau ciudate 

pentru urechile noastre, dar noi le Înţelegeam sensul, de dincolo de cuvinte. (idem, pag.71 ) 

Spiritul feminin este spiritul autentic şi pur. Lygia desenează, legată la ochi, şi dragostea 
produce opere neverosimile, de o precizie şi de o frumuseţe uimitoare pentru cineva care nu ştie 
să deseneze. Uneori lucrează cu un creion în gură. 

Întinsă pe un cearşaf, in intuneric, Zenobia a inceput să deseneze. 
După un timp (am notat, ca de obicei, durata jocului: primul desen - 1/2 oră, al 

doilea, ceva mai mult), mi-am dat seama că ea adormise. Atunci am ridicat binişor de pe 
pieptul ei, ca să n-o trezesc, creionul, am aprins becul şi am citit mai intâi titlul primului 
desen, caligrafiat cu deosebită aplicaţie, deşi Zenobia nu folosise mâinile şi ochii pentru 
asta: Zenobia în viaţa mea. 
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Şi fără titlu mi-aş fi recunoscut trăsăturile, pentru că timpul cât dura un astfel de 
joc Însemna pentru mine intrarea Într-o stare de seninătate indescriptibilă În care sim
ţeam fiecare liniuţă, fiecare literă, fiecare cifră cu sensul lor de dincolo de noi şi pentru 
că, după aceea, cu o luciditate care mă uimea de fiecare dată prin firescul ei, izbuteam 
să mţeleg cele mai criptice semne. lată descrierea directă şi simplă a desenului: 

În centru se afla conturul feţei mele, fără urechi, ca o mască stranie şi diafană. 
Ochii, mai mici şi mai depărtaţi decât Îi am, priveau parcă spre Înăuntru. Linia bărbiei 
părea o mângâiere a creionului. Gura, mult mai accentuată, domina toate cele trei 
elemente ale feţei. (Ţineam Între dinţi vechea mea pipă "en corne".) Sprâncenele 
subliniau şi ele un spaţiu esenţial deasupra căruia fruntea şi părul mi se contopeau În 
rotocoale de fum. 

Lipită de obrazul meu, acolo unde ar fi trebuit să-mi fie urechea stângă, se afla 
Zenobia. Părea un cerce/ uriaş sau o /ampă-infuzor Întinsă până unde mi se termina 
bărbia.[ . . . ]. 

Senzaţia de straniu şi diafan se degaja mai ales din ansamblu, zămislit parcă din 
transparenţa şi culori. 

Al doilea desen, intitulat "Starea Lumii", n-am să-I descriu. Am să spun doar că 
Începea, jos, cu mulţimea infirmi/ar care viermuiau În marea cutie a ma/adiei conştientului 
şi se termina În vârful piramidei, sub stea, acolo unde nu se mai află nimeni . . . (idem, 
pag. 1 45-1 46) 

Viaţa e incredibilă. Lygia şi Gellu împărtăşesc o iubire vecină cu extazul mistic, practică 
exerciţii pe care Gellu vrea să le ţină sub tăcere. Scopul lor e să devină fiinţă androgină, să nu mai 
fie doi, ci unul. Poetul incepe să-i povestească Lygiei, in fiecare seară, cum s-a desfăşurat ziua lui; 
până la cel mai mic şi mai neinsemnat amănunt. Cutare gest, cutare privire, cutare atitudine, sau 
cutare gând, nimic nu trebuie uitat, nici măcar cea mai mică ironie, cea mai mică rană pe care-ar 
fi putut-o provoca aproapelui. Unde duc aceste formule incantatorii? La secret. Lygia, cu ambii 
ochi acoperiţi, scrie jumătatea unui text, Gelu, cealaltă. Androginul a produs o mare carte împodobită 
cu miniaturi, de o migală extremă - fructul ultim al fuziunii corpurilor şi spiritelor. Când Gellu 
întredeschide această carte de vrăjitorie, o ţine cu amândouă mâinile, fără s-o lase să-i scape; nu 
puteţi decât ghici ceea ce se vede peste umărul său. Se pot întrezări crochiuri, texte despre 
alchimie, despre filosofie. Un desen al Lygiei are ca titlu .Drumul şarpelui"; e o reprezentare 
simplificată a lumii; drumul şarpelui e cel al vieţii. "După moartea noastră, spune Lygia, vor putea 
s-o citească şi să facă ce-or pofti cu ea". 

Traducerea: 7)� lJOfCll 

Nota redacţiei: 
• Mulţumim Doamnei LYGGIA NAUM pentru ajutorul dat la intocmirea acestui 

capitol de revistă şi pentru căldura cu care ne-a venit in întâmpinare. 

• Despre dramaturgia lui Gellu Naum, ar fi trebuit să ne scrie criticul ION COCORA, 
apropiat poetului şi d i rector la THEATRUM MUNDI unde s-au montat două piese ale 
autorului. 

Din păcate, până in momentul închiderii revistei ,  acest articol, în pofida repetatelor 
promisiuni ,  n-a intrat în posesia noastră. Întristător . . .  
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Iulia BLAGA 

A � �A ... 
Scriu cu mare reţinere şi am vrut să refuz să mai scriu, dar doamna lchim 

mi-a pus în vedere că a reţinut spaţiul şi că nu mai pot da înapoi. Pentru 

mine domnul Naum nu este mort şi la comemorarea celor 40 de zile îi spuneam, 

la cimitir, Ligiei Zemora că e ilogic şi imposibil ca un pătrat de pământ să-I 

cuprindă. Se spune aici, pe pământ, poate pentru a atenua suferinţa, dacă 

ne e dor de cei dragi dintr-un anume egoism, că i-am vrea lângă noi şi nu 

sunt, că i-am vrea pentru noi. Eu nu pot să ştiu unde s-a dus Gellu Naum, 

dar ştiu că aici nenumăraţi oameni îi simt lipsa, probabil el nici nu şi-ar fi ima

ginat că vor fi atâţia. 

Ştiu că s-a luptat extraordinar de mult cu moartea, că a vrut să trăiască şi 

că s-a zbătut pentru fiecare zi. Ştiu la fel de bine că aceste cuvinte sunt cu totul 

neputincioase şi că nu spun, de fapt, mai nimic din ce ar trebui. De aceea aş 

prefera să tac, dar aş vrea totuşi să păstrez aici un gând foarte cald pentru 

Lyggia Naum, fără de care poezia lui Gellu Naum probabil că nu ar fi existat, 

dragostea fiind aceea care te ajută să intri în zona periculoasă, dar fascinantă 

a poeziei şi să ieşi teafăr din ea. Gellu Naum ne spunea: "Există multe iubiri, 

dar dragostea este una singură. Vă doresc să cunoaşteţi şi să trăiţi ce am trăit 

eu cu iubita mea". Au trăit în iubire 58 de ani. Cum să trăiască acum despărţiţi? 

Moartea nu e sfârşitul - n-ar fi logic, dar astfel de consideraţii nu fac obiectul 

unei reviste de cultură. 

Pentru mine, dispariţia lui Gellu Naum, despre care prefer să cred în 

continuare că a plecat undeva, dar că îl voi mai vedea, dispariţia lui mă pune şi 

mai mult în faţa unui mare pericol. 

Mă simt ameninţată de superficial, de călduţ, de aspectuos. De câte ori 

treceam pe strada Petre Creţu, la numărul 64, nu foarte des, ştiam că tre

buie să merg ca la preot- curată. Lucrurile prozaice, surogatele, problemele 

de zi cu zi îşi pierdeau noima. Există, am înţeles, un sens în afară cotidia

nului, dar şi o frumuseţe a lucrurilor mărunte, precum şi o voioşie a lucrurilor 

grave. 

Am avut enorm noroc să-I cunosc pe Gellu Naum şi faptul că l-am cunoscut 

mă obligă să încerc să trăiesc frumos. 

"Există multe iubiri, dar dragostea este una singură. 
Vă doresc să cunoaşteţi şi să trăiţi ce am trăit eu cu iubita mea". 



TEAT�LIL-r 11 



Doina MODOLA 

Vreme de un deceniu,  1 991-2000, Festivalul  Naţional de Teatru s-a configurat 
progresiv, într-o manieră modernă, ca o manifestare de prestigiu, constituindu-şi în 
timp mecanismele de funcţionare, prin efortu l  conjugat al unor profesionişti la curent cu 
structu r i le europene de profi l . Organizarea festivalului a revenit de fiecare dată 
Ministerului Cu lturii (principalul  finanţator), Primăriei Municipiu lui  Bucureşti, Un iuni i  
Teatrale din România (UN ITER).  Constatându-se avantajele proceduri i  consacrate în 
alte ţări, selecţia spectacolelor a revenit unei singure persoane, şi anume directorului 
de festival ,  un critic de primă mărime (Cristina Dumitrescu ,  apoi Al ice Georgescu),  
încredinţat pentru un răstimp de trei ani cu această misiune. Executivul manifestării a 
fost asigurat de specialişti cu experienţă în domeniul  festivalier, uni i  calificaţi chiar în 
managementul artistic, prin stag i i  în străinătate. Toate acestea au avut drept rezu ltat 
realizarea unor ediţii de adevărată ţinută artistică şi profesională, cu o bună funcţionare 
a compartimentelor, în care primirea trupelor şi a invitaţi lor se desfăşura în bune condiţi i .  
S-a instaurat un cl imat de respect reciproc al celor impl icaţi, de egalitate şi respirabilă 
comunicativitate şi înţelegere. 

Treptat, spectacolele prezentate în paralel cu festivalul s-au constituit într-o secţiune 
Off, ataşată în 2000 festivalului ca manifestare a "independenţilor", reprezentativă pentru 
experiment, inovaţie, noi forme de asociere, instituţionalizare şi privatizare. 

Subit, în anul 2001 , la cea de-a X l -a ediţie (24 noiembrie-2 decembrie 2001 , 
organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, UNITER, producător asociat Societatea Română 
de Televiziune în parteneriat cu Secţia Română a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Teatru şi Catedra de Teatrologie a U NATC) ,  direcţia artistică a Festivalului Naţional a fost 
preluată de d irectorul Teatrului Naţional din Bucureşti, domnul Dinu Săraru, fără nici o 
explicaţie, dar şi fără vreo raţiune evidentă, afară de fabulosul apetit de dominare care 
îl caracterizează. Domnia sa se situează de altfe l ,  cu acest pr i lej ,  şi în fruntea 
"independenţilor", ca precursor şi promotor al lor, după cum rezultă din caietul-program 
al acestora. Măsura - definitorie pentru modul în care s-au contopit şi s-au confundat 
atribuţi i le şi competenţele aparatu lu i  organizatoric în această ediţ ie, anu lându-se 
beneficele separaţii nu numai echitabile şi democratice, dar şi operative, necesare unei 
funcţionări eficiente - a anulat din start echidistanta di rectorului de festival, conferindu-i 
cal ităţi (şi avantaje) vetust totalitare. 

Direcţia executivă i-a revenit domnului Gabriel Morărescu, d irector al Direcţiei 
Generale Instituţii de Spectacole din Min isterul Culturii şi Cu ltelor, care a adăugat astfel 
multiplelor sale solicitări de zi cu zi în minister această stresantă corvoadă temporară. 
Aparatul festivalului, extrem de numeros (56 persoane) şi greoi, alcătuit din 1 O colective (!) , 
cu atribuţii adesea redundante, n-a funcţionat prea strălucit. Chiar şi Festivalul Uniunii 
Teatrelor Europene din 1'995, în care un rol esenţial 1-a deţinut regretata noastră colegă 



Cornelia Dohotaru Alecu, a fost realizat cu mult mai puţin i  oameni, într-un mod cât se 
poate de dinamic. 

Colectivul pentru organizarea colocvi i lor, dezbaterilor şi secţiunii Off- lndependenţii, 
alcătuit din Oana Borş şi Ludmila Stoica şi condus de Ludmila Patlanjoglu, preşedintele 
Secţiei Române a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, a fost singurul eficient, 
îndeplinind nu numai obligaţiile ce îi reveneau - discuţiile fiind bine concepute, organizate 
şi reprezentate -, ci şi diverse alte roluri, oriunde era nevoie să se rezolve vreun impas (şi 
n-au fost puţine!). 

Au rei Corbeanu,  di rector executiv al UNITER, a cărei competenţă în managementul 
cu ltural e recunoscută, i-au revenit, în actuala ediţie, doar relaţi i le cu mass-media şi acti
vităţile promoţionale. Anul trecut, domnia sa a asigurat direcţia executivă a Festivalului 
Naţional, în condiţi i excelente, cu o mică echipă de specialişti, bine antrenată în activi
tăţi festivaliere şi organizare, care funcţionează la UNITER. Din păcate, la noi ,  din raţiuni 
cu totul aleatori i ,  se reinventează mereu totul ,  fără inh ibiţii şi fără grija dezordini lor pro
duse de diletantismul incurabi l .  De aceea, se şi i rosesc atâtea forţe, iar valorile indivi
duale (numeroase!) se pierd în conjuncturismul cronic care ne caracterizează. Nu numai 
în teatru. 

Ar fi benefic ca Festivalul  Naţional , să devină o manifestare competiţ ională. 
Caracterul competitiv ridică miza participări i  pe termen lung,  motivează mai mult 
creator i i ,  desparte mai tranşant izbânda de neizbândă. Creează un plus de suspans, 
chiar în desfăşurarea lu i .  Nuanţează ierarh i i le şi precizează tabloul valori lor, val idând 
carierele regizorale şi actoriceşti (C.V.-uri le) , activitatea trupelor. 

De asemenea, păstrarea unei autonomii a mecanismului festivalier în raport cu 
Ministerul Culturii şi Cultelor ar asigura acestuia din urmă distanţa necesară unei aprecieri 
obiective a proiectulu i ,  a calităţii lui şi, mai ales, a gestionării banilor, care trebuie riguros 
proiectată, cumpănită din timp şi vegheată strict în aplicarea ei, aşa cum se întâmplă în 
cazul altor festivaluri .  Faptul  ar asigura o exigenţă sporită, l imitând numărul de spectacole 
şi evitarea risipei într-o perioadă de severă austeritate în cultură. 

În raport cu anii trecuţi, impresia valorică globală e descendentă. Teatrul românesc 
pare să-şi fi pierdut exuberanta creatoare a deceniului  trecut, aflându-se într-o perioadă 
de acalmie şi eclectism. A l ipsit Teatrul Naţional din Craiova (pentru prima oară după 
1 989!) cu marile lui ambiţi i şi izbânzi. Am pierdut i luzia perpetuei prezenţe internaţionale 
şi a palpitantelor revenir i .  Au l ipsit regizori care altădată dădeau strălucire emulaţiei ,  cum 
a fost în senzaţionala ediţie din 1 992, dacă nu mă înşel, când nu mai ajungeau premii le 
pentru Liviu Ciulei , Vlad Mugur, Andrei Şerban , Silviu Purcărete, Tompa Gabor, Mihai 
Măniuţiu, Alexander Hausvater. Valorile nu l ipsesc n ici în 2001 , dar sunt în număr mult 
mai mic. Ele ţin de evenimente încărcate de semnificaţii dramatice, precum u lt imul 
spectacol al lui  Vlad Mugur de la Naţionalul clujean , Hamlet de Wil liam Shakespeare. 
Sau confirmă mari actori sub bagheta unor regizori străini ,  ca Unchiul Vanea la Teatrul 
"Bulandra". Au existat realizări notabile ale unor regizori din generaţia matură. Sarcina 
juriului de selecţie, alcătuit din criticii Alice Georgescu, Ludmila Patlanjoglu, Natal ia Stancu 
şi Ion Parhon, n-a fost uşoară, însă, într-o stagiune mai degrabă monotonă. Inflaţia de 
spectacole (dintre care unele previzibi l un eşec) a dezvăluit molcomirea căutărilor şi a 
mesajulu i ,  reazemul în formulă, şubrezenia construcţi i lor scenice, prematura lor erodare. 

Festivalul a început totuşi la cetele cele mai înalte cu u ltimele două spectacole ale 
regretatului Vlad Mugur, în colaborare cu echipa consacrată: Helmut StOrmer (scenografia), 
Lia Manţoc (costumele), l lona Jară-Varga (măşti le). 



De valoare cu adevărat universală (de altfel ,  a şi fost invitat la Festivalul de la 
Karlsruhe), acut contemporan şi pl in de forţă, Hamlet (în a treia versiune scenică reali
zată de regizor în cariera sa) e un spectacol monumental, în care, puse faţă în faţă 
şi dezgolite până în tainiţele cele mai ascunse, teatrul şi viaţa se înfruntă şi se sfâşie, 
se acuză şi se demască, se privesc şi se identifică într-un joc distrugător. U ltimul spec
tacol al lu i  Vlad Mugur a propulsat, ca de obicei ,  actori tineri (Sorin Leoveanu,  Vlad 
Zamfirescu, Elena lvanca, Luiza Cocora etc . ) ,  conferindu-le o t impurie confi rmare 
profesională, a întinerit actori afirmaţi (Melania Ursu, Anton Tauf, Miriam Cuibus), în creaţi i 
memorabi le,  infuzând cu energia sa un teatru, fixându-i un prag de autoconştiinţă 
şi valoare. 

Elegantă şi subtilă, dar parcă fără anvergura enigmatică şi stranietatea cubistă 
a montări i craiovene de acum doi ani (deşi elaborată cu aceeaşi echipă de artişti plastici, 
ca un exerciţiu de sti l ) ,  ediţia camerală a unicu lu i  Pirandello montat vreodată de Vlad 
Mugur, Aşa este (dacă vi se pare), a reunit în spaţiul restrâns al  scenei remarcabi la 
trupă a Teatrul ui Maghiar de Stat din Cluj ,  tot cu Magda Stief în rolu l  Doamnei Frola 
şi cu Bogdan Zsolt în rolu l  lu i  Laudisi (actor descoperit şi lansat şi el de Vlad Mugur 
care interpretează, alternativ cu Vlad Zamfi rescu şi într-o altă manieră, Claudius în 
Hamlet). 

Spirit de Margaret Edson, realizat de Cătălina Buzoianu (scenografia: Lia Perjovski) 
la Teatrul Mic, se înscrie în aceeaşi l in ie a temelor morţ i i ,  care pare să fi defin it ediţia 
2001 a Festivalu lu i .  Conceput ca un spectacol modern, cu o particulară dinamică a 
secvenţelor albe, aseptice, reci ,  ca o tensiune dominată în faţa inevitabi lu lu i  d ispa
riţiei şi boicotată cu accente groteşti, Spirit relansează colaborarea (devenită legen
dară) d intre regizoare şi Valeria Seciu ,  actriţă aflată într-o formă proaspătă, lucidă, 
caustică, sprintenă, asanând cu ascuţimi de gheaţă farsa tragică a trecerii în nefiinţă. 
Verbalizare i ronică a degradării spre moarte, a întregi i tevaturi şi torturi inutile, menită 
să dea i luzia luptei cu fatalitatea (adesea grăbind devastator, insuportabi l pieirea), 
spectacolu l  induce sentimentul stenic al forţei conştiinţei ,  al mântuir i i  prin cuget a fiinţei 
noastre de lut. 

Amanţii insângeraţi de Chikamatsu Monzaemon înnobilează moartea ca împl in ire 
a iubir i i .  Alexandru Tocilescu pare să tindă spre o armonizare a expresiei, exercitându-şi 
rafinamentul stil istic în fi l igran nipon, reconfirmând încl inaţi i le sale estete şi intuiţia 
aptitudini lor actoriceşti neexplorate, uneori în răspăr cu aşteptările (cum e distribuirea 
lu i  George lvaşcu în Tokubet) . Distincţia plastică a mişcării şi dicţiei , slujită de decorul 
semnat de Puiu Antemir, de costumele Florilenei Popescu Fărcăşanu şi de coregrafia 
Roxanei Colceag, muzica evocatoare, compusă de l rinel Anghel, interpretată live de 
compozitoare împreună cu Andrei Kivu şi Ion Bogdan Ştefănescu, lucrul şlefuit cu actorii 
(cele două cupluri Crina Mureşan şi Marius Bodochi, Tania Popa şi George lvaşcu) au 
asigurat spectacolului un exotism ritualic delicat. 

Tratând monodramele lui Raymond Cousse într-o cheie i ronic barocă, cu grija 
detaliului ornant (scenografia bogată, expresivă aparţinând, ca de obicei, Adrianei Grand), 
Victor Ioan Frunză a izbutit în spectacolu l  coupe Călătorii cu dricul o tonal itate comic
tragică şi ludică de înfruntare şi sfidare a morţi i .  Satira necruţătoare, cu accente politice 
din Strategia porcului- demascând distorsiunea conşti inţei prin contrafacere ideologică, 
până la extirparea raţiuni i  şi a instinctulu i  de conservare, - şi revelarea nonsensului 
morţ i i  d in năzdrăvană perspectivă infantilă din piesa Cu ochi de copil au generat o 
construcţie scenică mobilă, sedusă de mirajul mecanismelor şi accesoriilor animate, unde 
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se întrec fantezia regizorului şi ingeniozitatea scenografei. Focalizate în recitalul actoricesc, 
cele două piese marchează, cu bătaie lungă, experienţa interpretativă a actorilor Demeter 
Andras şi Balazs Atti la de la Teatrul "Csiky Gergely" din Timişoara, îmbogăţindu-le şi 

fortificându-le mijloacele, comunicativitatea, forţa expresivă şi elogiind discret miracolul 
teatrulu i .  

O supratemă definitorie a acestui festival pare să f ie tocmai aceea a creaţiei scenice. 
Subiect al piesei Creatorul de teatru de Thomas Bernhard (scenografia: I rina Solomon),  
vădeşte, în ultimi i  ani ,  tendinţa autoreflexivă din ce în ce mai pregnantă a teatrulu i ,  în 
general ,  şi a regizorulu i  Alexandru Dabija, în special, care virează de la panorama 
evocatoare din stagiunea trecută (Saragosa '66) , spectacol-epopee de mare anvergură 
şi bucurie artistică, la "demascarea" elementului fondator al teatru lu i :  Actorul. Pendulând 
între grandi locvenţa asumată şi aceea boicotată (între altele, de mizeri i le vieţi i ) ,  secondat 
cu o exemplară expresivitate mută de Valeria Seciu (într-o apariţie situată exact la 
antipodul  profesoarei Bearing din Spirit) şi de ceilalţi interpreţi ,  Marcel lu reş desfăşoară 
o demonstraţie de mare clasă, în care umorul şi măsura controlează şi potenţează 
sagace poemul  modern al H istrionulu i  şi al omulu i  atât de necruţător condiţionat de 
traiul cotidian. 

O reven i re în forţă a actori lor noştri de frunte a fost şi în Unchiul Vanea de 
A.P. Cehov, pus în scenă de regizorul Yuri Kordonsky la Teatrul "Bulandra". (Cred că 
nominalizări le şi premi i le UNITER de anul acesta la arta actorului vor fi în foarte strânsă 
competiţie, dând serioase bătăi de cap juriu lu i . )  Montarea se defineşte prin actuali
zarea şi ridicul izarea scânteietoare a lumii cehoviene, capăt de drum al demersu lui  
mihalkovian (de altfe l ,  în consens cu concepţia originară a autorului ,  care îşi  consi
dera piesele comedii) .  Redimensionarea ritmică, minimalizarea, demitizarea şi urâţirea 
l ipsită de bunăvoinţă şi i luzi i ,  confrufltă eroii cu dezbuzarea contemporană. Timpul 



e suprimat ca personaj, redus la clipele nesigure, îngăimate ale prezentulu i  imediat, 
steri l ,  găunos. Serile tihnite, noaptea copleşitoare, greier i i ,  soarele, vegetaţia s-au risi
pit. Au pierit şi nesfârşitele spaţii ale Rusiei, stepa, tundra, pădurile. Natura, înghesuită 
ş i  coruptă ,  a d i spărut  sub  înj g h ebăr i  omeneşt i .  Excepţ i o n a l ă ,  scenograf ia 
Elenei Dmitrakova: o fi l igorie strâmbă, stând să cadă, într-o grădină japoneză pustiită, 
năpădită de ploi mizerabile, duşmănoase. Forţa plastică a decorului ,  pe cât de valid în 
concreteţea lui palpabilă, pe atât de semnificativ simbolic, este remarcabilă. În final, Vanea 
rupe legăturile şubrede cu lumea prin simpla ridicare a punţilor - spre trecut şi spre vi itor. 
Eroii se bâlbâie derutaţ i ,  micşoraţi, negăsindu-şi nici temeiurile n ici avântul oratoric 
de altădată. N imeni n-are timp să asculte pe cineva. Resemnaţi să-şi expedieze de 
mântuială teori i le răsuflate, se cufundă, rizib i l i ,  în neant. Spectacolul prilejuieşte creaţii 
de excepţie lu i  Victor Rebengiuc (un Serebreakov solid clădit, plicticos şi încurcă-lume, 
dar infai l ibi l  supravieţuitor), Marianei Mihuţ (o doică autoritară, fără nostalg i i ,  ţinând în 
frâu neisprăviţii din subordine), Horaţiu Mălăele (un Vanea abul ic, bufon, predestinat 
eşecului şi irosiri i), Cornel Scripcaru (un Astrovgregar, murdar şi nesimţit, care şi-a dizolvat 
în vodcă personalitatea). Mai tinerele Ioana Macaria (o Elena Andreevna, descumpă
nită, atrăgătoare prin tinereţe şi frumuseţe, dar nu şi prin enigmă) şi Andreea Bibiri , 
actriţă cu reale dispon ibi l ităţi transformiste (o Sonia urâţică, frustrată, ancorându-şi 
neîmpl in irea şi bovarismul în primul mitocan aflat prin apropiere),s-au armonizat cu "greii" 
prin portrete vi i ,  convingătoare. 

Această direcţie, demitizantă până la şarjă, găseşte în tânărul regizor ucrainean 
Andriy Zholdak un promotor extrem. Spectacolu l  ldiotul, realizat după Dostoievski ,  
pe baza unui scenariu scris d e  regizor î n  colaborare c u  Valeriy Mamontov (adaptare 



în l imba română de Constantin Chiriac), şochează multiplu aşteptările publicu lui .  Fi ind 
vorba de un roman celebru, versiuni le interioare ale spectatorilor se izbesc de viziunea 
teatralizată, de violentă deriziune. lmpactul sfidător al imaginilor neoexpresioniste şi onirice, 
şarjarea, grimasată după bunul plac, a eroi lor şi a arhetipurilor sfinte, pactizarea cu 
grotescul şi metamorfoza kafkiană produc· o conversiune discordantă, respingătoare, 
contrariant comentată de glasul violoncelulu i  şi de rostirea pianu lui  (muzica: Vadym 
Rakochi). O accepţi sau nu. Încrezător în formă, regizorul el iberează făpturi monstruoase, 
stranii , disonante. Proiectată când ca fiinţă de bâlci, când contorsionist demonică, Nastasia 
Filippovna (Diana Văcaru Lazăr) mişună ca o imensă călugăriţă (exemplară, pregătirea 
fizică a actriţei) devorându-şi masculul ,  pe bietul Mâşkin (Virgil Flonda) hăituit, debil , 
înainte de a fi ea însăşi l ichidată. Nesusţinut până la capăt actoriceşte, dar notabi l ,  
spectacolul Teatrului "Radu Stanca" din Sibiu aduce, în ciuda aderenţei parţiale a publicului ,  
evidenţa unei schimbări importante în programul managerial al instituţiei, sub conducerea 
lui Constantin Chiriac. 

Fel ix Alexa manifestă aceeaşi opţiune pentru bogăţia de viaţă a comediei ,  ca în 
stag iu nea trecută. Tratând,  în spi rit realist, Filumena Marturano de Eduardo de Fi l ippo, 
i-a desenat pirandell ian unele secvenţe, păstrând concentrarea pe anal iza interioară, 
care dă cons istenţă şi complex itate personajelor. S pectacol u l  Teat ru lu i  "Sică 
Alexandrescu" d in Braşov a mai pierdut însă d in d inamism şi din verva policromă de la 
premieră. 

În cu totul altă cheie, dar cu aceeaşi scenografă, Diana Ruxandra Ion, actualizând 
dezinvolt convenţia, Felix Alexa a atacat Jocul dragostei şi al Întâmplării de Marivaux, 
exploatând farmecul ludic al partiturii rococo. Frapează plăcut firescul de a privi franc 
bucuri i le vieţi i ,  de a aborda nesofisticat iubirea şi tribulaţi i le ei, de a anima şi a adânci în 
coordonatele lu i  textul ,  concentrat pe actori. Având darul de a-i declanşa interior, iar nu 
doar de a se folosi de ei ,  Felix Alexa îi antrenează în exerciţiul interpretativ substanţial. 
Aşa se face că Mihai Călin, actor serios, el iberându-se cu fiecare rol de efigia de tin ichea 
a vedetei de televiziune, este în acest spectacol un fermecător îndrăgostit (specie dispă
rută în vremea din urmă la noi) al cărui avânt sentimental plin de fineţe, de sinceritate şi 
comic inocent stârneşte zâmbetul şi emoţia fragedă. Complicitatea cu publicul ,  d irectă, 
relaxată, nefortată de excese, frumuseţea tinerelor actriţe I leana Olteanu şi Monica 
Davidescu, portretul iscusit şi original al lui Arlechino, întruchipat de Dan Puric (a cărui 
interpretare vădeşte experienţa sa de mim), degajarea celorlalte personaje creează unul 
dintre acele spectacole pe texte importante care aduc adeziunea oricărui fel de public, 
fără a coborî ştacheta valorică. 

Generaţia tânără de regizori a fost reprezentată şi prin spectacolul Adei Lupu la 
Teatrul Tineretu lui din Piatra-Neamţ, reconfirmând nu numai talentul regizoarei ,  ci şi 
soliditatea unei trupe bine conduse în anii din urmă de Corneliu Dan Borcia. Optând 
pentru piesa scriitoarei scoţiene Sharman MacDonald Beatles . . .  şi toată lumea era a 
mea, regizoarea (care semnează şi traducerea) anal izează îndrăzneţ şi nonconformist 
(dar fără trivial ităţi inutile) feminitatea, din unghiul freudian al unei copilării frustrate de o 
mamă l ipsită de tact, indiscretă şi oprimantă. Vioi şi antrenat, condus pe cele două planuri, 
al trecutulu i  şi al prezentului - în scenografia Rodicăi Arghir, care marchează reliefurile 
naturale şi spaţiul simbolic (cuibul copilăriei şi tainiţele sufletului ,  blocajele interioare) 
spectacolul a fost dinamic, captivant prin prestaţia unor tinere actriţe talentata (Nora Covali, 
Gabriela Crişu , Dorina Haranguş, Clara Flores). 



O menţiune specială se cuvine spectacolului Acasă, produs, din iniţiativa directorului 
şi profesorului Cornel Todea, de Teatrul "Ion Creangă", în colaborare cu Centrul de Educaţie 
şi Dezvoltare Profesională şi Asociaţia "Casa deschisă", care face parte din proiectul 
ACASĂ, o casă pentru copiii străzii. Pus în scenă de Radu Apostol (încă student), după 
o piesă de Lud mila Razumovskaia, spectacolul are un statut unic, drama fiind intrepretată 
chiar de subiecţii ei real i ,  copi i i  străzi i .  Acasă recuperează dur resursele vitale ale teatrului ,  
adevărul vieţi i ,  declanşând acel schimb de energii capabil să mântuie şi să umanizeze, 
să acuze şi să vindece. Socială şi cu final ităţi sociale, montarea dezvăluie fără menaja
mente tragedi i le ce se consumă sub och i i  tuturor, ignorate totuşi, vinovat, cu bună ştiinţă. 
Estetic prin forţa comunicări i ,  prin identificare, compasiune, omenie, el instituie şi salutara 
distanţare (prin exerciţiul dramei) faţă de suferinţă şi resemnare, ridicând la conştiinţă. 
Nu numai pe micii actori crescuţi miraculos în evoluţia individuală, prin înţelegere şi 
speranţă, ci şi pe spectatori. Studenta Rodica Ionescu, anul IV, clasa asist. univ. George 
lvaşcu, şi Antoaneta Cojocaru, absolventă UNATC, clasa prof. un iv. Ion Cojar, au întemeiat 
împreună cu micii interpreţi o veritabilă echipă legată prin afecţiune şi înţelegere. Dar au 
câştigat mult şi ca pregătire profesională. Autenticitatea şi tragismul problematicii infuzează, 
legitimează şi ecl ipsează căutările formale, îmbogăţindu-le artistic, expresiv. 

Delimitarea In şi Off nu e foarte fermă în această ediţie 2001 , dovadă prompta 
asimilare în prima categorie a producţiilor Teatrului Act şi, invers, statutul violent contestatar 
al unor spectacole, precum ldiotul, la Sibiu, sau Kasimir şi Karoline de Odăn von Horvath, 
în regia lui Bacsardi Laszlo, la Teatrul "Tamas Aron" din Sfântu-Gheorghe, care au indignat 
sau au contrariat mai mult decât unele experimente Off, respinse fiind de o parte a 
publicului .  Tinerii care anul  trecut au evoluat în Off au avut prileju l  să lucreze în teatrele 
din ţară, cum a fost cazul Theodorei Herghelegiu la Sfântu-Gheorghe (Cu mâna pe ciocan 
de Milos Nicol ic) . 

În festival a fost inaugurată în Off Fundaţia Centrul Cultural European, înfiinţată în 
vederea promovări i  formelor de artă alternativă şi propulsări i  creaţiei româneşti 
contemporane în circuitul internaţional .  Născută prin asocierea U NITER-ului  cu Cartelul 
Alfa, în colaborare cu Fundaţia Coresi şi Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură, ea 
funcţionează la sala Rapsodia Română, unde a avut loc spectacolul inaugural creat de 
Dan Puric cu Compania Passe-Partout, intitulat Made in Romania. Promotor al bunului
gust şi al bunelor tradiţi i ,  Dan Puric a realizat un spectacol cuceritor, cu douăzeci şi patru 
de tineri, pe care i-a antrenat vreme de un an şi jumătate în expresivitate corporală, 
pantomimă, artă actoricească, dans, step. Poate cel mai preţios lucru este, ca şi în alte 
spectacole ale lui Dan Puric, această şcoală a valorilor, a reperelor, a umorului de calitate, 
în care interpreţii şi publicul se întrunesc şi exultă sub magia unui i reductibil moralist, cu 
zâmbetul pe buze şi tristeţea în suflet, care nu conteneşte să creadă totuşi în destinul 
nostru, într-o şansă majoră. 

Teatrul românesc pare să traverseze totuşi un interval de extrapolare, în care gene
raţi i le afi rmate şi-au găsit formula artistică, fără a mai fi animate de aceeaşi nelin işte 
creatoare, iar generaţia tânără trăieşte un acut sentiment de nereprezentare şi ruptură, 
vrând cu totul altceva şi căutând febril şi recalcitrant, cu sentimentul acut al marginalizării. 
Festivalul Off (a cărui Oeclaraţiune, în stil avangardist, semnată de Voicu Rădescu, 
directorul Teatrului Luni, şi Adrian Bratfanoff, coordonator de programe la Teatrul Act, 
e asumată şi de Teatrul Underground din Târgu-Mureş) s-a desfăşurat pe toată durata 
Festivalului naţional, în nocturnă, fi ind urmărit cu interes mai ales de publicul tânăr. 



1EA1�liL� 27 

Nu atât independenţa (reală sau nu) rămâne problema acestor fundaţi i ,  compani i  şi 
in iţiative, care vădesc o sensibil itate nouă, puţin străină pentru cei din veacu l  trecut, 
formată în condiţi i le civil izaţiei digitale, ale mari lor estrade cu muzică hip-hop, ale unei 
îndrăzneli verbale şi gestuale, gratuite uneori, cât căutări le tematice şi de expresie. 
Se u rmăresc un iversuri le marginale, diferenţiate sau respinse, unde trivial itatea şi 
obscuritatea îşi caută adesea condiţia estetică. 

Tineri i  independenţ i ,  având un public de aceeaşi vârstă, care îi u rmează, se simt 
reprezentaţ i ,  prin texte actuale, de o francheţe frapantă, înfruntând tabuu ri le (câte 
or mai f i ! )  în m ici scenari i  originale, uneori arţăgoase, care se orientează tot spre faptul 
autentic de viaţă şi spre fenomene ale momentu lu i .  Texte româneşti de Vlad Zografi, 
Radu Macrin ic i ,  Saviana Stănescu, Al ina Nelega, Ştefan Caraman, Ovidiu N iculescu 
sunt mu lt mai frecvente în montările independenţi lor decât dramaturgia românească 
d in orice epocă, pe scenele oficiale. 

Fapt ce ar trebui să pună pe gânduri nu numai instituţi i le teatrale şi artişt i i ,  ci şi 
scriitori i ,  în ce priveşte scrisul dramatic, vital itatea, impactul, actual itatea lu i .  Este un 
semnal de alarmă, de altfel, în aceeaşi măsură ca şi spectacolele neizbutita şi cele vulgare 
prezente în Festival ,  care n-au stat însă în atenţia acestei cronici. 

Nu mai puţin ar trebui să reflectăm la celelalte anomali i  care grevează teatrul ,  această 
lume în esenţă. 

În t impul Festivalu lu i ,  prietenul şi colaboratorul nostru, criticul de teatru Constantin 
PARASCH IVESCU şi-a lansat volumul  Cavaler fără iluzii: PETRE SAVA BĂLEANU, 

volum-supliment al revistei noastre 



* 

* 

Biroul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru - Secţia Română, for

mat din Ludmila Patlanjoglu, Alice Georgescu, Natal ia Stancu, Florica lchim, 

Ion Parhon, Ion Cazaban, Ştefan Oprea, acordă Premiul  Criticii pe anul 

2001 actorului SORIN LEOV EANU, pentru rolul titular din Hamlet de 

W. Shakespeare (Teatrul Naţional Cluj-Napoca) şi rolul Hlestakov din 

Revizorul de N. V. Gogol (Teatrul Naţional Craiova). 

În cadrul Festivalului Naţional de Teatru "Ion Luca Caragiale", Secţia Română 

a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru a acordat premiile speciale 

pentru carte de teatru: 

• Volumul La vorbă cu Vlad Mugur (Colecţia Galeria Teatrului Românesc 

a revistei Teatrul Az1) şi ediţia definitivă Teatru de Carnii Petrescu -

autor Florica lchim ( Editura Gramar) 

• Lucian Blaga şi Teatrul. Insurgentul de Doina Modola ( Editura Anima) 

• Istoria dramaturgiei române contemporane (1 900-2000) de Mircea 

Ghiţulescu (Editura Albatros) 

• Modelul teatral românesc de Miruna Runcan (Editura U NITEXT) 

• Eminescu - omul de teatru de Ştefan Oprea ( Editura Timpul) 

• Istoria Teatru l u i  Naţional d in  Craiova (1 850-2000) de Alexandru 

Firescu şi Constantin Gheorghiu (Editura AIUS) 

• Luceafărul 50 - o istorie evenimenţială de Oltiţa Cântec (Editura 

Cronica) 

• Titus Andronicus - un spectacol de Silviu Purcărete şi Monografia 

u n u i  eveniment teatral - Ubu Rex cu scene din " Macbeth" de 

Patrel Berceanu ( Editura AIUS) 



TEAT�lJL�-J· 21 

HEHO�fA 1EA1�l1Lllf 
Ion CAZABAN 

S-au împl in it o sută de ani de la naşterea unuia dintre cei mai importanţi scenografi 
români din secolul abia încheiat: Alexandru Brătăşanu . A văzut lumina zilei la Craiova. 
A urmat liceul în oraşul natal, apoi la Toulouse, în Franţa ( 1 9 1 2-1 9 1 4) şi, din nou, la 
Craiova. Primul război mondial i-a obligat familia să se refugieze la laşi, cum au făcut 
atunci mii de oameni din Oltenia şi Muntenia. După instaurarea păci i ,  tânărul Alexandru 
Brătăşanu pleacă la Paris, unde între anii 1 91 9  şi 1 925 va studia cu plasticieni de renume: 
la Academia "Ju l l ian", cu Paul Albert Laurens; la Academia Modernă cu Fernand LE�ger 
şi A. Ozenfant; la Academia Ranson cu Roger Bissiere. 

Brătăşanu începe să fie cunoscut prin lucrări de pictură şi de grafică, prezentate în 
expoziţii personale şi colective sau reproduse în revistele vremii .  În "Flacăra", iulie 1 922, 
îl găsim cu patru i lustraţii intitulate Icoane pentru Salomeea. Şi tot acum va realiza primele 
sale decoruri. La Teatrul Naţional din Craiova debutează ca scenograf, cu decoruri pentru 
Nyn de Osip Dimov (alături de viitorul cineast Jean Negulescu) şi pentru Fata din dafin 
de Adrian Maniu  şi Scarlat Froda, real izate de Victor Bumbeşti, în toamna lu i  1 923. Peste 
puţin,  în 1 925, execută în străinătate decoruri şi marionete pentru filmul englez Micul popor. 
Ca pictor decorator participă în 1 926 la montarea unui spectacol la Theatre Parte Saint
Martin din Paris. Din 1 927, se apropie de gruparea de avangardă de la "Contimporanul" 
la începutul anului expune împreună cu Marcel Iancu şi Mil iţa Petraşcu la l ibrăria "Hasefer" 
din Bucureşti. În acelaşi an, revista "Contimporanul" îi publ ică două "Compoziţii". Petru 
Comarnescu avea să scrie în "Rampa" despre "ascuţimea sensibilă a l iniei" lui  Brătăşanu, 
care realizează - spune criticul - "construcţii abstracte, dar cu mult sens, şi decorativ, 
Şi arhitectonic, în desfacerea planurilor. Par fragmente dintr-o maşină modernă sau 
dintr-un plan de arhitectură modern". În iunie 1 928, expune la Paris. În 1 929, se întoarce 
în ţară pentru serviciul mi l itar. Din nou în străinătate, între 1 931 şi 1 935, este desenator 
tehnic în atelierul arhitectului Otto Bauer. Colaborează ca asistent scenograf la costumele 
fi lmului Doamna de la Maxim's, în regia lui Alexander Korda ( 1 933). Din Franţa trimite în 
ţară lucrări la expoziţi i le organizate la "Contimporanul". Se va reintoarce în 1 935. Va fi 
arhitect decorator la expoziţia "Luna Bucureştilor" ( 1 936) şi, în continuare, la pavi l ioanele 
româneşti de la expoziţiile internaţionale ce se succed, între 1 937 şi 1 940, la Paris, Londra, 
New York, Mi lano. 

Din anii '40, se dedică spectacolului teatral şi va începe cu Elena Pătrăşcanu o foarte 
fertilă colaborare scenografică. Regizorul Ion Sava le solicită decoruri şi costume pentru 
Neguţătorul din Veneţia de Shakespeare şi Viaţa e vis de Calderon, dar aceste proiecte 
rămân neîmplinite. În schimb, vor lucra mult, într-o primă fază, pentru teatrele particulare, 
în special pentru Teatrul Nostru, condus de Dina Cocea (Noaptea regilor de Shakespeare, 
A fost odată un condamnat de Jean Anoui lh,  Discipolul diavolului de Shaw etc.) .  Tot din 
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Schiţă de decor la Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, Teatrul de Stat T ârgu Mureş, 1 960 
Schiţă de dec,or la Romeo şi Julieta de Shakespeare, Teatrul Naţional Bucureşti, 1 948 



acel deceniu este angajat la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde va activa, fără pauze, 
până la moartea sa, intâmplată brusc la 29 noiembrie 1 970. 

Dintre numeroasele montări de la Naţionalul bucureştean vom menţiona câteva, in 
ordine: Don Juan de Moliere ( 1 945), Unchiul Vania de Cehov, lfigenia in Aulida de Euripide 
( 1 946), Nopţile mâniei de Armand Salacrou, ·Femeia Îndărătnică de Shakespeare ( 1 94 7), 
Romeo şi Julieta de Shakespeare ( 1 948), Trei surori de Cehov ( 1 950), Egor Bulâciov 
şi alţii de Gorki ( 1 951  ) ,  Revizorul de Gogol ( 1 951  ) ,  Matei Mii/o de Mircea Ştefănescu, 
Ultima oră de M. Sebastian ( 1 953) , Cei din Dangaard de Andersen Nexă ( 1 954) ,  
Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu ( 1 955), Un post rentabil de Ostrovski ( 1 958), 
Învierea după L. Tolstoi ( 1 960), O noapte furtunoasă de I .L .  Caragiale, Maşina de scris 
de J. Cocteau ( 1 962), Nora de Ibsen ( 1 963), Maria Stuart de Schil ler ( 1 964), Vlaicu Vodă 
de Al. Davila ( 1 965), Domnii Glembay de M. Krleza ( 1 967) . A colaborat şi cu alte scene 
din Capitală: Teatrul Municipal, Armatei ,  de Comedie ( Celebrul 702de Al. Mirodan, 1 961  ) ,  
"Nottara" (Echilibru fragil de Albee, 1 968), din provincie (Galaţi ,  Tg .  Mureş, laşi etc .) sau 
din străinătate (O noapte furtunoasă, Montevideo, 1 965). 

Din anii '60, Alexandru Brătăşanu a fost şef de catedră la Institutul de Arte Plastice 
"N .  Grigorescu" d in Bucureşti, unde a format un număr considerabil de tineri scenografi 
cu o solidă pregătire. În această perioadă a redactat lucrarea Evoluţia mijloacelor tehnice 
in scenografia din antichitate până in secolul 19. 

Deşi aparţin unor etape distincte de evoluţie a spectacolului românesc, decorurile 
concepute de Brătăşanu îşi propun să aibă un aport comprehensiv şi explicativ pentru 
lumea dramei, pentru determinantele, caracterele, relaţi i le, modul ei de a fi. 

În colaborările sale cu Elena Pătrăşcanu din ani i '40, decorul arhitectural, preferat 
de obicei ,  se completează cu armonii sau cu violenţe cromatice, pentru a obţine un cadru 
atent la datele statistice ale epocii reprezentate - fireşte - pentru asigurarea spaţiului de 
joc. Decorul trebuie să ofere actori lor posibil itatea unei dinamici variate, de prim-plan şi 
de adâncime, cu sugestive schimbări de "atmosferă", cerute de acţiunea dramatică, de 
situaţiile şi stările prin care trec personajele. La Brătăşanu, construcţia decorulu i ,  marcată 
de stil arhitectonic, perspectiva, "plantaţia" şi detal i i le sale concrete sunt subordonate 
u nor precise caracterizări şi diferenţieri de ordin social şi psihologic. Ele semnalează nu 
numai condiţia materială şi modificările ei ,  dar tot ce influenţează existenţa personajelor. 

Teatralitatea nu este omisă nici într-o perioadă de decor imitativ, naturalist. Mai mult 
decât un cadru evocator de Renaştere italiană, scenografia sa pentru Romeo şi Julieta 
realiza o succesiune de spaţii de joc: trepte şi ziduri - vari ind distanţa şi unghiul d intre 
ele, într-o configurare accentuat ritmică - permiteau, prin deschideri în profunzime sau 
prin menţinerea unor suprafeţe largi la rampă, participarea mulţimii de figuranţi, importantă 
în concepţia acelei montări. O dată cu culoarea şi lumini le dependente de conţinutul 
dramatic al fiecărui tablou, arhitectura decorului servea la stabi l irea relaţiei dintre personaje 
sau grupuri compacte, indicând spaţial rupturile violente, ca şi contactele inevitabile, 
confruntarea, sau izolarea, sau existenţa lor laolaltă. 

În Trei surori, interiorul Biedermeier este o ambianţă de confort, de comoditate, 
oricât de modest se arată. Unele mobile şi obiecte, deja uzate, se vor releva ca metafore 
pe fond de culoare discretă. În afara casei, siluetele albe ale mestecenilor aduc o atmosferă 
deosebită, recognoscibilă, "cehoviană" şi , dincolo de imaginea grădini i ,  fac perceptibil 
t impul ce se scurge peste discuţii fără sfârşit şi dorinţe mereu amânate. 

U lterior, faţă de noile exigenţe din anii "reteatralizării", reuşitele lu i  Brătăşanu dove
desc încă o dată consecventa scenografului ,  stăpân pe arta sa, care nu ignoră, n ici nu 
respinge de pe o poziţie conservatoare, preocupările celorlalţi creatori , ci reflectă asupra 
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lor, extrage propriile concluzii şi îşi urmează cu luciditate drumul artistic. Când va util iza, 
de pildă, procedee de largă circulaţie cum era inserarea hiperbolică, şarjată, de imagini 
publicitare pentru a i lustra societatea "de consum" sau platforma cu proiecţii pe fundal, 
pentru piesa "cu şantier" - aceste procedee sunt asimilate printr-o gândire profesională 
consecventă. După cum spunea Brătăşanu, scenografia "nu numai înfăţişează sti luri sau 
facturi fixe, strict cristalizate", dar trebuie să fie o sursă de exprimare specifică a evoluţiei 
dramatice. Decorul va apărea în imaginaţia scenografului atunci când el va izbuti să 
"vadă" biografia personajelor, relaţii le dintre ele. Având schiţele de decor în faţă, va discuta 
cu regizorul acţiunea scenică, mişcarea intenţionată şi motivaţii le ei lăuntrice. Concretizate 
în spectacol, decorurile sale vor solicita spi rit de observaţie şi capacitate de pătrundere. 

Din ani i '60, scenografia lu i  Brătăşanu devine mai "aerisită", apelează la elemente 
sti l izata, dispuse printre draperii colorate - are precizie şi "poezie", însuşiri necesare, în 
opinia sa, pentru evocarea unei epoci şi a unui mediu uman . Privitor la aria de referinţă a 
decorulu i ,  îşi propune "să sugereze prin elemente caracteristice unui anumit mediu de 
viaţă, determinate în timp şi spaţiu". Va contopi într-un tot coerent, în construcţii ample, 
elemente de atmosferă locală cu altele de semnificaţie psihologică. Modificări de 
perspectivă, de culoare, sesizabile de la un act la altu l ,  corespund unor schimbări de 
atmosferă în spectacol .  Mult comentata scară interioară din Citadela sfărâma fă avea de 
la început un rol incitant, devenit apoi motiv de intensă încordare. Prezenţa mobilierulu i ,  
a obiectelor, aşezarea lor în locuri mai mult  sau mai puţin potrivite, degradarea, dispariţia 
şi înlocu irea lor duc la o anumită dinamică internă, semnificativă a decorului unic. Cum a 
procedat la piesa lui Horia Lovinescu, reprezentând un proces de destrămare, socială şi 
materială. Pronunţându-se împotriva demonstraţiei superficiale, schematice, Alexandru 
Brătăşanu încearcă să surprindă în scenografia sa însăşi cauzal itatea dramatică şi 
dialectica social- istorică a lumi i  înfăţişate, util izând argumente vizuale stabilite riguros. 
Şi dacă vom vorbi despre căutările sale scenografice, sensul acestora nu poate fi înţeles 
decât în constanta lor rigoare. 

Schiţă de decor la Celebrul 702 de Al. Mirodan, Teatrul de Comedie, Bucureşti, 1 961 
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În 1 950, când am intrat în Institutul de Teatru, actuala Universitate Naţională de 
Artă Teatrală şi Cinematografică, pe lângă marii actori - profesori de arta actorului -
Aura Buzescu,  Dina Cocea, Beate Fredanov, I rina Răch iţeanu, N icolae Bălţăţeanu, 
Ion Finteşteanu, Costache Antoniu, Gh. Ti mică, Al. Finţi, Radu Beligan, iar la regie maeştrii 
Ion Aurel Maican, Ion Şahighian, Nic Massim, Moni Ghelerter, George Dem. Loghin,  
disciplinele teoretice le predau, printre alţi i ,  marele profesor de estetică Tudor Vianu, 
istoricul Andrei Oţetea, iar noţiuni le de scenografia, atât de necesare studenţilor-regizori, 
le preda distinsul pictor-scenograf Alexandru Brătăşanu, asistat de Gabriela Zamfirescu, 
fiica marelui scriitor Gemy Zamfirescu. 

Cum în clădirea institutu lu i  de la Podul Izvor nu exista un spaţiu adecvat unui atelier 
de scenografia care să fie dotat cu material d idactic specific (planşete, echere, "Te"-uri, 
cartoane pentru machete ş.a.m.d.)  şi cum ambii profesori erau scenografi angajaţi ai 
Teatrului Naţional, unele cursuri se desfăşurau, spre bucuria şi curiozitatea noastră 
nestăpânită, în atelierele "tehnice" (scenografia, tâmplărie, pictură) din str. Câmpineanu, 
incinte rămase din clădirea vechiului Teatru Naţional bombardat în 1 945, unde se proiectau 
şi se realizau decoruri le şi costumele pentru spectacolele de pe cele trei scene ale 
Naţionalulu i  din acel timp: Sala Comedia (Majestic, azi Odeon), Studio (Piaţa Amzei ,  
actualul Ion C reangă) şi Tineretului (Liceul Sf. Sava). 

Cu ochelari i ridicaţi deasupra frunţii ca ai motocicliştilor în repaus, trăgând cu 
voluptate din ţigară, maestrul desena pe "foita" transparentă, gălbuie subiectul şi temele 
pe care le explica, captând atenţia noastră printr-o extrem de productivă metodă 
pedagogică de simu ltaneitate vizual-auditivă, în care, odată prinşi de enunţul unei 
probleme, nu ne mai puteam desprinde până la epuizarea ei .  Ritmul vorbiri i  maestrului 
era lent, cu rostiri îngrij ite, uneori chiar pedante, aducând cu distincţia impostaţiei 
vorbitorilor de l imbă franceză, degajând o l in işte interioară, calm confortabil şi interes 
total pentru omul care vorbea. Profesor ideal pentru o şcoală de artă. 

. Profesorul Al. Brătăşanu era colaboratorul preferat al regizorul Moni Ghelerter, 
profesorul meu de regie în ani i Il şi I I I  care, luându-mă ca asistent la spectacolul  Cei din 
Dangaard, mi-a oferit şansa să-I cunosc pe Lic, cum îi spuneau colegi i  de teatru, şi ca 
realizator de decoruri şi costume. 

Întreaga echipă de regie, maestrul Moni cu Lia Niculescu, prima asistentă de regie 
şi cu mine, ne adunam aproape în fiecare seară la locuinţa de pe Calea Victoriei a domnului 
Brătăşanu,  unde se studiau pe rând schiţele, apoi macheta şi împreună se elabora 
"mişcarea" de la prima până la ultima scenă a piesei, mişcare pe care întâi o propunea 
domnul Brătăşanu şi, după ce se mutau pe "plantaţie" şi pe machetă "personajele" de 
carton măsurate, la scară, domnul Moni îşi dădea acordul ,  noi ,  asistenţi i ,  notam roluri le 
cu culori diferite şi chiar cu motivaţi i le corespunzătoare pe textul de regie, pentru a putea 
fi explicate actorilor. Uneori această muncă migăloasă şi monotonă îl obosea pe maestrul 
Mon i ,  căruia î i  cam l ipseau îndemânarea tehnică, capacitatea de "reprezentare 
imaginativă" şi concentrarea necesară şi aţipea. Atunci Lic spunea: "Săracul Moni ,  a 
obosit - hai acum să profităm să parcurgem cât mai multe scene. Îi explic eu doamnei 
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Buzescu mişcarea, mâine la repetiţie". Şi cu adevărat, pe domnul Brătăşanu nu-l interesau 
doar decorurile şi lumini le, ceea ce ţinea de profesia sa, ci se simţea solidar răspunzător 
de întregu l  univers dinamic şi armonios al spectacolului .  

Ca u ltimă şi admirabilă experienţă teatrală legată de Lic Brătăşanu a fost montarea 
împreună cu domnia sa a spectacolului  Nora de H . lbsen, pe care l-am realizat la Teatrul 
Naţional, sala "Studio", în două distribuţii distincte, seniori: Marcela Rusu, Geo Barton, 
Raluca Zamfirescu, Nelly Dordea, Niki Atanasiu, Chiri l  Economu şi tineret: Rica Gagealov, 
Emanoil Petruţ, Puşa Preda, Gh .  Cozorici, Constantin Rauţchi .  

Ceea ce nu s-a părut a f i  "special itatea" sa faţă de toţi scenografii remarcabil ai  acelui 
timp (Siegfried , Cella Voinescu, Şt. Norris, Natalia Bragalia; la laşi Ki riacoff şi alţii) erau 
îmbinarea sobrietăţii şi solidarităţii arhitecturale, a armoniei proporţi i lor cu rafinamentul 
cromatic, atenţia deosebită pentru funcţional itatea mobilierului şi armonizarea cu materiale 
textile şi cu recuzita "măruntă", care, după opinia sa, trebuia să fie întotdeauna autentică 
şi, pe cât posibi l ,  un preţios obiect de artă. În scenă nu putea să pătrundă nici un element 
neexaminat cu minuţie de gustul său desăvârşit. 

Târziu,  foarte târziu am aflat una dintre posibi lele explicaţii a distincţiei acestei mari 
personal ităţi culturale, ale nobleţii gândiri i şi expresiei sale verbale, ale discreţiei compor
tamentale, ale profesionalismului său desăvârşit şi ale diversităţii disponibi l ităţi lor sale 
creatoare; faptul că a studiat şi s-a format ca artist, mai mulţi ani, în Franţa şi a lucrat în 
foarte multe teatre din marile oraşe ale lumii ,  ceea ce a consonat fericit cu harul şi educaţia 
pentru frumos, dobândită la originea sa boierească. 

Scenă din Discipolul diavolului de Shaw, Teatrul Naţional Bucureşti, 1 960 



Adina NANU 

Pe Alexandru Brătăşanu l-am cunoscut in anii târzi i ,  pe când conducea catedra de 
scenografia din actuala Universitate de Arte din Bucureşti, la care lucram şi eu.  Îl revăd 
slăbuţ, aproape străveziu ,  cu ochi i  mari, umbriţi; un zâmbet discret, afabi l .  Era evident 
"un domn" rămas dinaintea "tovarăşi lor", de o pol iteţe şi o eleganţă inconfundabile. Când 
vorbea despre artă, în privire i se aprindea o flacără. Exigent cu sine însuşi, era la fel şi 
cu studenţi i ,  cerându-le dăru i re totală. 

M-am întrebat după aceea cum se explica prestigiul său asupra tuturor celor din jur. 
O parte din răspunsuri le-am aflat cercetându-i activitatea pentru a conduce lucrarea 
de d iplomă a absolventu lu i  Gh.  Barbu de la Universitatea de Arte, destinată tocmai să 
adune ce se mai putea din biografia celui care fondase catedra de scenografia. Am făcut 
însă cunoştinţă mai îndeaproape cu Licuţă Brătăşanu de-abia câţiva ani mai târziu,  când 
famil ia lu i  mi-a încredinţat o parte din corespondenţa sa cu părinţii şi fraţii lu i ,  precum 
şi fotografi i .  

Alexandru Preda Corvin era fiul lu i  Alexandru Brătăşanu, inginer, - mama sa, Emil ia, 
fi ind născută loanide. În famil ie erau patru fraţi .  Tatăl vitreg (pomenit în corespondenţa 
mai târzie) era Eugen Mărculescu, preşedinte al Curţi i de Casaţie din Craiova. Fraţi i  au 
crescut la moşii cu nume pitoreşti ca Viişoara, Şopârliţa, Zâmbreasca, într-o atmosferă 
pe care o regăsim în romanele de altădată ale lui Duil iu Zamfirescu sau Ionel Teodoreanu. 
Din fotografii se vede cum Lic, la 9 ani ,  deşi avea trei băieţi în preajmă, se juca cu păpuşi,  
le croia rochi i şi le cosea singur la maşină. Se îmbrăca el însuşi în fel şi chip şi câteodată 
poza, ca la 1 6  ani, deghizat în domnişoară, demonstrând încă o dată adevărul ştiut că 
jocurile copii lor anticipează vocaţiile. 

Părinţii i-au apreciat şi sprijinit talentul evident la desen. Lic a avut o educaţie îngrijită, 
dându-şi examenele în particular atât pentru şcoala primară, cât şi la Liceul "Carol l "  din 
Craiova. Comunicarea cu ţările Apusu lui ,  în special cu Franţa, făcea parte din modul 
de viaţă de atunci al oamenilor cu carte. La 1 O ani ,  Lic le scria părinţilor săi din Craiova 
în l imba franceză, iar la 1 2-1 3 ani le trimitea epistole de o duioşie mişcătoare de la 
Toulouse, unde urma liceul ,  apărând de mai multe ori pe panoul de onoare al elevilor 
si l itori . Din aceste scrisori aflăm că, în afara programului ,  băieţelul urma lecţii de desen, 
dâr şi că evenimentele majore ale existenţei lu i  e rau spectacolele văzute la teatru sau 
cinematograf. 

În anii '20 era, la Paris, elevul lu i  Fernand Leger şi Amedee Ozenfant la Academia 
Modernă şi al lui Bissiere la Academia Ranson. Activitatea de scenograf a lui Fernand 
Leger pentru Baietele Suedeze din 1 921-22 1-a interesat desigur pe Alexandru Brătăşanu. 
Mai impo.rtant este însă faptul că s-a format în preajma unora dintre artiştii cei mai activi 
în cercetarea comunicări i prin imagini ,  preocuparea centrală a generaţiei lor. Ozenfant 
împreună cu Le Corbusier se strădu iau să conştientizeze "trăirea" picturi i ,  să izoleze 
elementele ei primordiale, să descopere regul i  (asemănătoare celor cu care Bach îşi 
compunea fugi le), publicându-şi rezultatele cercetărilor în scrieri ca Manifestul purismului, 
intitulat Apres le cubism din 1 91 8. 

Tot ce a lucrat Brătăşanu în Franţa, de la mobil ierul realizat cu arh. Otto Bauer la 
motivele de ţesături din atelierul Saniei Delaunay, ca şi scenografia creată în ţară în 
colaborare cu V. l .  Popa sau cu Ion Sava, apare redus la esenţial, de o mare puritate, 
transmiţând fiorul poetic prin mijloacele.cele mai simple. 
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Famil iarizarea cu valorile Occidentului şi pătrunderea lor în adâncime au fost posi
bile pentru că, la fel ca paşoptiştii cu un secol mai devreme, provenea din moşierimea 
cu ltivată, crescută cu cartea în mână, cu respect pentru demnitate, pol iteţe şi discreţie. 
De-abia acum ne putem da seama ce rol important a jucat Alex. Brătăşanu prin transmi
terea valorilor culturii adevărate generaţii lor de regizori şi scenografi cărora le-a fost profe
sor, cărora le-a scurtat şi netezit drumul, asigurând continuitatea, puntea între două lumi.  

Ion TRUICĂ 

Trecerea timpului a aşezat şi l impezit învăţăturile Maestrului către tinerii săi învăţăcei. 
Mereu pierdut în lumea gânduri lor, visând modalităţi neobişnuite de organizare a spaţiului , 
ritmuri expresive ale formelor scenice, Profesorul nostru părea coborât din alte sfere. 
Într-adevăr, aşa era. Făcuse temein ice studii la Paris cu personal ităţi remarcabile. 

O primă întrebare - aparent simplă - elementară pe care ne-a pus-o Maestrul în 
prima oră de curs a fost aceasta: - Iubiţi teatrul? Fiecare dintre studenţii săi am încercat 
să-i argumentăm opţiunea noastră, să găsim explicaţii pentru prezenţa noastră în Secţia 
de scenografie. 

- Trebuie să iubiţi teatrul foarte mult, cu devotament, cu dăruire, cu patimă. 
Pentru Alexandru Brătăşanu primul pas spre decor îl constituia citi rea adecvată a 

textului şi a subtextului dramatic. De aici pornea totul .  Ne sfătuia cum să descoperim 
soluţia scenografică în text, nu în indicaţii le autorulu i .  O altă etapă o constituia imaginarea 
personajelor, cu biografia, caracterul şi relaţi i le lor. Apoi ,  urma să înceapă organizarea 
spaţiu lu i ,  ca joc de forme, volume, planuri, concretizat în desene şi în machetă. Ne 
spunea să nu ne mulţumim cu primele schiţe, ci să căutăm neobosit soluţia cea mai 
expresivă. Pentru a ne apropia de epoca şi sti lu l  în care se desfăşura acţiunea dramatică, 
pentru o bună documentare, studiul în bibliotecă îl considera obligatoriu. Insista asupra 
exerciţii lor grafice, real izate zilnic, pentru a ajunge la expresivitate în desen şi culoare. 
Căutările noastre trebuiau să se îndrepte spre simpl itate şi sinteză. Accentul trebuia pus 
pe convenţia teatrală, iar perioada de naturalism, de i lustrativism, care marcase deceniul 
şase, urma să rămână o amintire. Pentru fiecare decor se urmărea funcţional itatea 
dramatică, o circulaţie semnificativă a actorilor. 

Cu o nemărginită răbdare, analiza lucrările fiecărui student şi îi făcea corectura 
atunci când era cazul,  raportând fiecare formă de decor la scara umană, dimensionând 
uşile, ferestrele, scările, mobil ierul şi obiectele scenice în raport cu proporţi i le omulu i .  
Unul dintre cei  mai importanţi scenografi români, Mihai Mădescu, a fost elevul său. Acum 
câteva luni  ne-am întâlnit şi mi-a arătat ruleta: "Niciodată nu mă despart de ea. Măsor tot 
ce mi se pare interesant şi îmi fac însemnări care îmi slujesc în viitoarele spectacole". 

Maestrul Brătăşanu ne invita la repetiţii şi la spectacolele sale. Ambianţa scenografică 
se năştea sub ochi i  noştri, de la primele practicabile improvizate până la decorul f init .  

Un lucru mai puţin cunoscut sau uitat de mulţi, Alexandru Brătăşanu panotase câteva 
saloane de artă la Paris şi învăţase arta de a organiza expresiv o suprafaţă cu multe exponate 
de diferite dimensiuni .  Una dintre temele noastre studenţeşti de început a fost organizarea 
unui spaţiu expoziţional. După mulţi ani mă întreb: nu este cumva decorul arta de a panota, 
de a organiza expresiv, funcţional, semnificativ spaţiul scenografic? 
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Un Crăciun al profesorului Alexandru Brătăşanu cu Adina Nanu şi studen!ii Miruna şi Radu Boruzescu 
înconjLJrati de colegii lor 
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Oana CRISTEA GRIGORESCU 

N('� � � � 
Tigri , lei ,  tarantule, rechin i ,  faună terestră şi acvatică de-a valma, animale care mai 

de care mai spăimoase viermuiesc în subconştient, răbufnesc neaşteptat în conştiinţă, 
descriu dezinvolt jungla umană - cea din noi şi cea din jur. Individul şi societatea 
reacţionează reflex după principiul junglei: animalul mic este mâncat de cel mare, cel 
slab înghiţit de cel puternic. Memento la Cartea jung/ei, pagină clasică a l iteraturii pentru 
copii şi adulţi dedaţi joculu i .  Ursul Baloo, tigru! Shere Khan, pantera Bagheera cu toată 
grefa umană în caractere continuă să aparţină regnului animal .  Ele rămân Ursul , Tigru! ,  
Pantera. Gigi Căciuleanu rescrie cu spectacolul Jungla X de la Teatrul "Ariel" din Târgu
Mureş o "Carte a junglei" personală, care răstoarnă regula umană în favoarea celuilalt 
regn :  la sfârşit rămâne cuvântul ,  la început gestul ,  mişcarea, animarea obiectelor, scoase 
la suprafaţă spontan , respectând traseul instinctelor, într-un fascinant spectacol de ani
maţie. O "Carte a junglei" răsturnată, în care personajele nu mai sunt animale umanizate, 
ci caricaturi umane, eboşe groteşti ale individului surprins în descendenţa sa animală, 
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privite de regizor cu detaşare, parcă de după sticla acvariulu i .  Gigi Căciuleanu pare să se 
amuze când îşi inventează personajele şi mizează fericit pe contribuţia actorilor la coerenţa 
scenelor în spectacol .  Noua carte a junglei : proces-verbal de constatare, fişă cl in ică a 
"gropii cu gândaci", grafic succint al haosulu i  interior. 

26 de tablouri compun trama spectatolu lu i ,  în care defilează, ca la o paradă 
ad-hoc, menajeria umană în toată splendoarea decadenţei şi bogăţia barocă a eta
lări i .  Atitudin i ,  caractere, spaime sau stări se înlănţuie într-un carusel de necontrolat, 
al cărui ritm şi nebunie cresc constant. Grotesc dublat de ironie şi umor, n iciodată gros. 
Gigi Căciuleanu controlează ritmul acestui ritual, şaman travestit în spatele fiecărui actor, 
al gesturilor, imagini lor, cuvintelor lor. "Foarfeca şi Marioneta", titlul  uneia dintre secven
ţele imaginate, exploatează plasticitatea expresiei corporale combinată cu animarea 
foarfecii - personaj butaforic. "Pompierii", scenă de grup, tablou vivant cu accente groteşti, 
pune în valoare calităţile de mişcare ale actorilor de la "Ariel". Fiecare scenă în parte este 
cal ibrată pe cal ităţi le actorilor, contribuţia fiecăruia la conturarea personaju lu i  f i ind 
hotărâtoare. Aici l ista trebuie să cuprindă numele tuturor actorilor de la "Ariel" prezenţi în 
distribuţie. 

Jungla X poate f i  citit ca act de invocare sacră a îngeru lu i ,  de exorcizare a bestiei .  
Fidel ritualu lu i  magic, d in spectacol nu l ipsesc sunetele-muzică, sunetele-cuvinte, 
sunetele-imagin i .  Muzica originală compusă de Amer Ghandour, prelucrată apoi după 
nevoi le "junglei", sugerează cu discreţie vacarmul uman, la concurenţă cu scenografia 
întregului  spaţiu de joc şi a obiectelor animate, semnate Carmencita Brojboiu. Acest 
spectacol adaugă o nouă dimensiune colaborării lu i  Gigi Căciuleanu cu Carmencita 
Brojboiu ,  consacrată prin spectacolele de la Teatrul de Balet "Oieg Danovski" d in  
Constanţa, aici scenografia având spaţiul necesar desfăşurării întregulu i  arsenal de 
mij loace inventiv-artistice (să amintim astfel scene de animaţie pură: "Continentele", 
"Roţi le" sau de dans animat: "Foarfeca şi Marioneta", "Betty-Boop", "Femeia ş i  trompa 
de serviciu", "U icica" şi "Cronos") . Gigi Căciuleanu, autor al întregului spectacol , inclusiv 
al textelor, se dezvăluie un sensibil poet, atent nu doar la jocul volumelor spaţiale, ci şi 
al celor metaforice. 

De aici, din poezia frustă a poemelor şi notiţelor de regie s-a născut un al doilea 
spectacol ,  paralel (dacă distribuţia ar permite, ar merita reprezentate concomitent), 
Underground, unde Monica Ristea-Horga ş i  N icu Mihoc recapitulează auditiv într-un 
pseudospectacol-lectură înlănţuirea scenelor de animaţie, savuroasă probă de virtuozitate 
actoricească. 

Cu toate că animalul pândeşte neobosit în om, Gigi Căciuleanu e optimist. Îşi priveşte 
cu îngăduinţă, cu tandreţe, cu umor cald personajele. În spatele fiecăruia a lăsat loc unui 
înger. Hazardul, destinul sau poate procentul în care sunt disti late omenescul cu animalicul 
dictează deznodământul .  În junglă destinele sunt colective, fiecărui exemplar dispărut îi 
ia locul un altul ,  astfel ca grupul să nu piardă din teritoriul dominat. Îngerul ,  singur, înfruntă 
bestia. Uneori o supune, alteori este supus. 

Teatrul "Ariel" Târgu-Mureş - Jungla X sau gustul cotului, spectacol de Gigi Căciuleanu. Scenografia şi obiecte 
animate: Gigi Căciuleanu şi Carmencila Brojboiu. Muzica: Amer Ghandour. Light-designer: Gavril Cadariu. 
Asistenta literară: Alina Cadariu şi Szekely Katalin. Distribuţia: Monica Ristea-Horga, Nicu Mihoc, Andi Brânduş, 
Alexandrina Moldovan, Valentin Lozincă-Mandric, Georgeta Potcoavă, Viorel Meraru, Mioara Topor, Mariana 
Iordache, Cornel Iordache, Balogh Annamaria, Gonczi Katalin, Szeles Andrea, Szolosi-Penzes Szilard, 
Zseller Eniko. 
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Oana C R I STEA GRIGOR ESCU: Doamnă Miriam Răducanu, domnule Gigi 
Căciuleanu, "Jungla X" este un spectacol care ne-a surprins pe toţi, pentru că ne aştep
tam la un spectacol În care coregraful Gigi Căciuleanu să strălucească şi am desco
perit un adevărat regizor de animaţie, care se mişcă cu uşurinţă Între teatru, dans şi 
imagine. Cum s-a născut acest spectacol şi dorinţa de a lucra În teatrul de păpuşi? 

Gigi CĂCIULEANU: Dansul este animaţie. Un obiect care prelungeşte corpul ,  un 
obiect în spatele căru ia corpul se ascunde sau îl însufleţeşte, corpul care este el însuşi 
un obiect. Dacă te u iţi la un braţ sau la o mână, ele zboară ca o minge de ping-pong. 
Eu nu văd diferenţa între dans şi animaţie. Am trecut foarte uşor, mai ales că am făcut 
animaţie când eram foarte mic. Corpul ,  cuvântu l ,  privi r i le, aerul d intre cot şi braţ, 
toate aceste spaţii sunt de domeniul  coregrafu lu i .  Şi nu numai. Mie nu-mi place cu
vântul coregraf pentru că nu ştiu  ce înseamnă. Îmi place cuvântul dansator pentru 
că dansator înseamnă mânuitor de dans. Eu asta sunt, asta am învăţat. Toată lumea 
spunea despre Miriam Răducanu:  "E o balerină modernă." Şi  ea a spus: "Eu nu sunt 
balerină, sunt dansatoare." Şi-atunci mi s-au deschis och i i .  Nu pentru că ar fi de zece 
ori mai important, ci e, pur şi simplu, altceva. O dansatoare este o infin itate de puncte 
care se mişcă într-o infi nitate de spaţi i  cu o infin itate de intenţi i ,  pe când o balerină 
face arabesc. 

O.C.G.: Graniţa dintre teatru şi dans este labilă? 
M iriam RĂDUCANU: Nu ştiu .  În ultimul timp se vorbeşte enorm despre teatru

dans, dans-teatru . Este greu să-I defineşti ,  să vezi unde se opreşte. E fals. Totalmente 
fals. Vorbeşte despre asta cineva care vrea să folosească şi cuvinte care merg spre 
teatru , dacă e coregraf sau vorbeşte cineva care face teatru cu un pic de mişcare care 
se apropie de dans. Cine se ocupă de mişcare pentru că iubeşte mişcarea, pentru că 
are ritualul  mişcării în el şi face ca tot ceea ce mişcă să îl intereseze, şi se ocupă şi de 
partea teatrală, e altceva. Depinde cine face acest lucru . Dacă îl fac actori i  e una, dacă 
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Miriam RĂDUCANU, Virgil OGĂŞANU şi Gigi CĂCIULEANU la vremea Nocturne/ar de la "Ţăndărică" 
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îl fac păpuşarii e alta, dacă îl fac dansatorii e iarăşi altceva. Dar dacă vrei să le îmbini  
teoretic acasă, ca să corespunzi modei ,  eşti pierdut. Ca atare, eu zic să lăsăm termenii 
de teatru-dans şi dans-teatru. Dacă e să ne gândim bine, un ritual în junglă este un 
teatru-dans perfect. Ei vor să se roage pentru o ploaie şi fac tot ce se poate, vorbit şi 
mişcat, să dea Dumnezeu să vină o ploaie. Ceea ce a făcut Gigi aici, pentru mine nu 
este străin absolut deloc. Minunea este că el ,  în decursul ani lor, nu a teoretizat şapte 
mi i  de defin iţi i ,  ci a făcut ceea ce a vrut să facă dintotdeauna, din copi lărie, şi ceea ce 
a ştiut să facă, ceea ce a fost idealul  lu i .  Văzând mişcare, înţelegând text, f i ind desena
tor, având cultură serioasă - a putut să îmbine artele. Cine vorbeşte foarte mult despre 
aceste lucruri este, în primul rând,  incult. Mă iertaţi, sunt un pic dură,  dar am ajuns la 
saturaţie. Există un snobism fenomenal care aduce această teorie în fel de fel de 
discursuri ,  terib i l  de subiective, şi nu au n ic i  un fel de legătură p ractică, concretă cu 
arta. Cine face artă nu teoretizează. Ca în cazul lu i  Gigi .  Lui îi plac poezii le şi desenul şi 
muzica şi mişcarea şi a n imerit aici o echipă superbă, minunată, entuziastă, care a ştiut 
să se joace, să îl înţeleagă . . .  Iar, cum spune el, jocul este cel mai dramatic lucru posibi l ,  
pentru că un copil care se joacă şi reuşeşte să se joace cu o cutie de conserve şi cu o 
sfoară cu care trage cutia respectivă, valorează mai mult decât orice copil cu jucării 
superbe. Ceea ce a făcut Gigi aici este că a găsit această grupă de oameni foarte 
modeşti , ascunşi în spatele păpuşi lor, ei f i ind numărul doi într-un spectacol. El a reuşit 
să-i aducă la nişte jocuri foarte inteligente, foarte culte şi consider că spectacolul de 
aici este un unicat, aş spune eu, pe mapamond. Nu văd posibi l ,  printr-o muncă pasionată, 
la ora asta, un eveniment ca atare în multe locuri d in lume. El ori ar trebui să coste 
enorm, adunând cine ştie ce personal ităţ i ,  ori s-ar fi al in iat undeva comercialu lu i ,  că 
doar acum televiziuni le mizează pe asta. 

O.C.G.: Până la urmă i'n meseria asta contează să faci, să te implici. 
M.R.: Nu numai. Contează să nu te consideri coregraf la dreapta, la stânga, sus sau 

jos, ci să ştii de ce eşti coregraf, să ştii de ce iubeşti dansul ,  să şti i  ce vrei să faci cu el ,  să 
ştii de ce vrei să amesteci artele. 

O.C.G.: Unde se află răspunsul? 
G.C.: Când se vorbeşte de doamna Papa, adică despre Mi riam Răducanu, se 

vorbeşte de o colegă. Nu numai despre o maestră. Se vorbeşte despre cineva care e 
coleg de joacă ş i ,  aşa cum spun în piesă, coleg de arme şi de plâns şi de l ins răni .  
Dar a spus-o un american , l a  un moment dat, l a  începutul lucrului nostru. E a  i-a po
vestit cum lucram, prin n işte subsolur i ,  pe ici pe colo ni se mai dădea o sală, ne mai 
lăsa cineva, mai dansam noaptea la Student club, în fine în n işte condiţi i . . .  şi dansam 
la oameni acasă. Mie asta mi-a rămas pe viaţă. Spectacolele noastre s-au format ca 
un happening de lun i  de zi le. Iar acel american a spus: "Ea lucrează ca o mi l iardară." 
Şi  un alt lucru care m-a frapat. Mi riam Răducanu mi-a spus că locul cel mai bun 
de lucru este tramvaiul ,  când circul i  o oră ca să mergi de colo-colo. Îţi rememorezi în 
cap. De aceea am început să dansez în cap, iar primul meu premiu de coregrafie a fost 
luat la Varna cu un spectacol pe care îl compusesem în cap. M-am prezentat la audiţie 
cu ceva ce nu exersasem n iciodată pe o scenă. Am ascultat muzica seara, în t impul 
nopţi i  am văzut-o, apoi am dansat-o. 

O.C.G. : Declaraţia aceasta a dumneavoastră răstoarnă o idee preconcepută că 
dansul este exclusiv transpiraţie, muncă, repetiţie . . .  



M.R.: Aşa şi este. Să fie foarte clar, nici unul dintre noi nu exclude partea tehn ică, 
dimpotrivă. Rigoarea trebuie să fie atât de puternic asimi lată, încât să u iţi că e rigoare. 
libertate fără această rigoare nu există. 

O.C.G.: Astăzi am văzut un spectacol lucrat cu actori, cu oameni din afara dansului 
profesionist. 

• 

M . R .: Da, pentru că dumneavoastră aveţi o idee preconcepută formată de 
zăpăceala asta, fie că e vorba de balet clasic, fie că e vorba de dans aşa-zis modern, 
f ie teatru,  f ie neteatru . S-a creat o imagine care nu corespunde. Eu lucrez,  de 
pi ldă, foarte mult cu actorii şi am spus întotdeauna că,  dacă am înţeles ceva din teatru , 
este că lucrul cu actori i  nu poate fi acelaşi ca lucrul cu un dansator, fie el clasic sau 
modern. După cum Gigi a înţeles că lucrul cu păpuşarii e diferit. Tu te apleci la ei, tu 
vezi ce pot face ei, tu scoţi din ei. Nu poţi să vii de acasă cu ideea preconcepută că 
acum îi dai mişcarea obligatorie cutare şi cutare. Tehn ica specifică acestor oameni nu 
o pot învăţa dansatorii de la operă ori cât ar fi de buni ,  oricât ar dansa, ori ar pi rueta. 
Imposibi l .  

O.C.G.: Spuneţi că aveţi in cap mişcarea, ideea in amănunt a spectacolului. Ce pot 
face actorii, ce s-a Întâmplat la munca concretă cu păpuşarii, cu construcţia propriu-zisă 
a spectacolului? 

G.C.: Actorii pot face câteodată mult mai mult decât dansatori i ,  în sensul că şi o 
nemişcare poate deveni un eveniment. Pe mine m-a pasionat întotdeauna strada. E o 
coregrafie superbă strada, fără s-o fi organizat nimeni .  Exact cum se organizează pil itura 
de fier pe n işte vârtejuri de energie. Nimeni n-a văzut cum arată energia. Or, aceste 
vârtejuri n-a venit n ici un coregraf să zică faceţi-le aşa. Eu aşa concept coregrafia. 
O-aia mă şi zbat cu acest termen, care şi pe mine m-a deranjat întotdeauna. Coregraful 
este ca un inginer, ori este şi inginer şi ceasornicar, dar în acelaşi timp este ceva ce am 
u itat că putem fi: coregraf în sensul dicţionaru lu i .  Eu sunt foarte fericit că am scăpat de 
universul dansului pentru acest spectacol ,  în primul rând pentru că m-a repus în funcţiune 
şi în al doilea rând pentru că dansatorii lucrează cu n işte formule. Ca să faci o l imbă ai 
nevoie de 24 de sunete. Cu ele faci o l imbă şi chiar mai multe l imbi .  Doar cu n işte 
sunete faci câteva fraze într-o l imbă, deci eşti foarte l imitat. E foarte estetizant ceea ce 
_se întâmplă cu dansatori i ,  mai ales cu cei contemporani ,  pentru că ei au ajuns la un 
formalism mult mai puternic decât formalismul cu care noi ne-am luptat o viaţă, al 
dansu lu i  clasic. 

O.C.G.: Deci s-a ajuns la un nou tip de manierizare. 
G.C.: Care este mult mai redus, pseudointelectualizat. S-au închis în acest turn 

de ivoriu în care se spune: publicul este un tâmpit şi nu înţelege. Iar eu, coregraf sau 
coregraf de dans-teatru, dacă ţin o l inguriţă în aer timp de 30 de minute sau alerg cu un 
ardei iute în  nas, fac ceva care îmi  aparţine şi nu mă interesează ca publicul să î l  înţeleagă. 
Or, asta este fals. Trebuie ca cineva să arate cu degetul, cum a făcut copi lul  d in basmul 
lu i  Andersen,şi să strige că împăratu l  este gol.  Şi  într-adevăr, împăratul e gol ,  adică în 
momentul în care publicul nu înţelege, realmente nu are nimic de înţeles. Cred în entitatea 
asta a publicu lu i  care suntem noi .  Sunt eu,  sunteţi dumneavoastră, sunt cei care ne 
privesc, toată lumea e publ ic la un moment dat .  Şi acest publ ic e o entitate intel igentă, 
care este bombardată cu informaţie de dimineaţa până seara, care ştie, chiar dacă nu 
este cu ltă în sensul enciclopedic. Ştie foarte multe lucruri dobândite pr in  televiziune, 



prin radio, prin lecturi , prin comunicare cunoaştem mult mai multe decât înainte. Or, 
aceşti oameni ştiu şi nu poţi să vii să le spui că nu înţeleg n imic. Publ icul a fost 
întotdeauna al iatul  nostru. Când am dansat într-o galerie micuţă la Edinburgh,  publicul 
ne-a ridicat şi după aceea au venit cei de la un important ziar londonez şi au scris 
despre noi .  Foarte des se întâmplă că oameni care nu au n imic de spus în dans 
învinovăţesc publ icul că nu inţelege şi presa este pusă la zid şi i se spune: "dacă vreţi 
să înţelegeţi ,  să tăceţi şi cu ltivaţi-vă." Dar când aceste lucruri ne sunt prezentate ca şi 
cum ar fi ceva extraordinar şi nu sunt de fapt nimic, este păcat. De aceea spun că 
dansul este intr-un fel in evul mediu .  Ceea ce nu se întâmplă cu cuvântul ,  cu muzica, 
pentru că acolo s-au decantat m ulte lucruri . Iar in dans oricine vine cu ideea că dacă 
stă unul  intr-un picior 20 de minute este formidabi l .  Ce-i aşa de foqnidabil? Orice om 
căruia-i l ipseşte un picior poate sta într-un picior viaţa întreagă. 

O.C.G.: Am ajuns la concluzia că dansul modern, cu ghilimelele de rigoare, şi-a 
atins gradul de manierizare. Cum poate fi depăşit? 

M.R.: Poate fi depăşit de coregrafii care vor înţelege că ceea ce se face este un fel 
de stereotip. Am ajuns că seamănă toate lucrurile între ele. Mai e ceva foarte grav. Ideea 
că, dacă tu nu faci ca ei, nu exişti. Mie asta mi se pare cel mai grav. A fost o perioadă în 
care dansatorii de dans modern urau dansul clasic. N-am avut niciodată sentimentul 
ăsta. Mă duceam la spectacole de dans clasic să văd dacă e bun sau rău ,  dacă îmi place 
dansatoarea cutare sau nu.  Important este să fie veritabi l ,  să fie făcut d in nevoia de a 
face artă. Suntem într-o criză enormă. Există foarte multă impostură, există enorm de 
mulţi oameni care fac artă fără să fie artişti . Artist este ăla pe care îl arde aşa de tare 
nevoia de a se exprima şi de a exprima arta aşa cum o vede el ,  încât nu poate trăi altfel .  
Dar dacă o faci doar pentru că ai câteva teorii în cap, arta adevărată piere. Trăim un 
moment extrem de dramatic şi din cauza televiziuni i  care propagă subcultură, şi din cauza 
unei nevoi de a corespunde întregului public. Adică toată lumea să vină. Nu există, publicul 
nu este Unul .  Uni i  aleg discoteca, alţii fi larmonica. 

O.C.G.: Nu credeţi că derizoriul se manifestă În toate artele? Dacă e să ne uităm În 
artele plastice, ce se Întâmplă acolo, dacă e să ne uităm la teatru, la felul În care spectacolul 
a Înţepenit Într-o formulă obosită, nu este el măsura timpului de acum? 

M.R.: O să găsiţi artişti veritabili şi în t impul de astăzi . Noi nu generalizăm. Tehnic 
s-au întâmplat nişte lucruri . Televizorul intră în casa omulu i ,  el este primul care dă 
imaginea. Până să te duci la un spectacol, vezi ecranu l .  Eu cred că există artişti buni şi  
astăzi ,  cum au existat şi altădată, artişti proşti şi astăzi , cum au existat şi altădată. 
Ceea ce e mai rău astăzi e că nu sunt sprij in iţi cei care ar putea fi veritabi l i ,  pentru că le 
e teamă că publicul nu va înţelege, nu va veni ,  şi se petrece exact pe dos. Propagarea 
în televiziune a nonartei este unul d intre lucruri le cele mai grave în perverti rea creierulu i  
omenesc. 

O.C.G.: Nu sunt zone care merg În paralel? Am Învăţat din '90 Încoace că trebuie 
să ne gândim la publicuri, nu la un public a toate consumator, că publicul se educă. 

M.R.: Se coboară însă nivelu l .  Eu am avut discuţii cu d i rectori de teatru care mi-au 
spus: nu vezi că moda astăzi e alta, hă, hă, pe vremea ta . . .  Noi când am făcut pri
mele spectacole de dans, credeţi că întregul public înţelegea tot ceea ce îi serveam 
noi? Nu .  Dar ideea noastră era că el se educa o dată cu no i .  Unul  alegea trei p iese, 
mai venea o dată,mai alegea o piesă, sau poate că nu mai venea deloc. Dar nu cobori 



ştacheta. La ora asta, tot ce se face este dictat de audienţă, care este o nenorocire. 
Nu se poate ridica n ivelul publicu lu i  decât trăgându-1 în sus, nu coborând. 

G.C.: Cred că e şi vina noastră pe undeva. Când zic a noastră, nu zic a mea 
şi a lu i  Miriam Răducanu.  E vina breslei, pentru că foarte mulţi au făcut un pact cu 
diavolul şi au zis, dacă e mai uşor aşa, hâi  să facem aşa. S-au vândut ieft in .  Dacă 
televiziunea reflectă ceva, ea reflectă realitatea. Pentru că dacă noi am fi mult mai 
riguroşi faţă de ceea ce facem şi faţă de ceea ce suntem, să avem acea ardere de 
care vorbea Miriam Răducanu,  acea nemaipomenită ardere fără de care nu poţi trăi, 
e ca arderea oxigenului din celule . . .  dacă unul face din calcul şi sunt foarte mulţi aceşti 
falşi idoli . . .  

O.C.G.: Sunt aceste spectacole reci, indiferent de zona artistică? 
G.C.: N u  mă deranjează că sunt reci ,  sunt făcute d in calcul .  Un lucru făcut din 

calcul în artă, după părerea mea, nu este artă. Dacă este făcut dintr-o necesitate, 
publicul simte. Da, sunt publicuri , eu am această experienţă, am văzut cât de tare, 
publicuri dife rite aderă la un demers care are multe semnificaţii, în care fiecare poate 
lua după nivelul  său. Eu cred în acest lucru , u itaţi-vă la Shakespeare. În Shakespeare 
sunt atâtea sertare cu lucruri foarte diferite. Eu am o experienţă cu ruşi i .  Când lucram 
la Balşoi ,  m-a trimis M iriam Răducanu, mi-a zis, du-te şi învaţă clasic, asta îţi va da 
pâine, şi eu nu vroiam pentru că noi eram în Nocturne la "Ţăndărică". Mi-a zis: "du-te 
să înveţi clasicul ăla bun ş i  de putere ."  Asta am făcut. L-am învăţat şi mi-a prins foarte 
bine. La vestiarul băieţi lor, s-a zvonit că în oraş rulează Hamletul lu i  Smoktunovski, 
ne-am dus, iar apoi tot în vestiar, d iscuţi i ,  fiecare spunea ce credea. Aceşti balerini 
vorbeau despre duel. Pe ei asta i-a impresionat, dar foarte tare. 1-a impresionat felu l  
cum era realizat acest due l ,  dar  eu cred că dacă unul care este amator de romane 
pol iţiste vede Hamlet, ia ce-i place lu i ,  vede intriga pol iţistă, cui îi place fi losofia ia 
ce este filosofic. Alţi i  au văzut poezia, alţi i au văzut frumuseţea femei i ,  altul frumu
seţea bărbatu lu i ,  nu ştiu ,  fiecare poate să ia ceva. Mie asta mi  se pare superb. 
E periculoasă această intoleranţă nouă. Noi ne-am luptat împotriva intoleranţei clasicilor. 
Eu nu cred că clasicul era prost, dar ei erau intoleranţi şi nu ne lăsau să trăim .  Acum a 
ven it acest nou val care va muri ,  am văzut că d ictaturi le mor, aceasta este o dictatură. 
D ictaturi le mor întotdeauna, se ştie bine. 

O.C.G.: Sunteţi cumva in situaţia de la inceput, când trebuia să cuceriţi un public, să 
vă impuneţi? 

G.C.: Întotdeauna este aşa. 
O.C.G.: Cu toată celebritatea pe care au cucerit-o "Nocturnele"? 
M.R.:  Am fost teribi l  de exigenţi cu noi .  Părea că facem improvizaţie, atât de mult 

lucram, încât pe scenă ni se spunea, voi aţi  ven it şi aţi improvizat. Exigenţa noas
tră a fost întotdeauna extrem de mare faţă de noi şi cred că Gigi a murit de frică când 
a venit aici : ce o să facă şi cum o să facă. Este exigent cu sine. Nu strănutul fiecărui 
artist este demn să fie auzit de public. El ori are ceva important să spună ori mai bine 
nu spune. 

G.C.: Cred foarte mult în viitor. Am acest optimism nemaipomenit pentru că eu cred 
foarte mult şi în televiziune, deşi nu cred în subcultura pe care o vehiculează. 

O.C.G. : Întrebarea mea incerca să sondeze starea de spirit a coregrafului. Simţiţi că 
aţi construit castele de nisip şi că ele trebuie permanent reconstruite? 



G.C.: În nici un fel .  Puşkin spunea foarte frumos: "Mi-am făcut un monument care 
nu este făcut d in piatră." Noi ne facem fiecare un monument. Problema cu dansul este 
că monumentele noastre sunt efemere. Dar nici  măcar nu e important. Bucuria de a fi 
adevărat şi de a fi tu însuţi , impotriva tuturor şi impotriva a tot, asta va fi intotdeauna, 
a fost şi nu se va termina. Ca flăcările iadului  care trebuie să ne purifice la un moment dat. 
Eu nu ştiu  dacă e bine, dacă e rău ,  nici nu-mi pasă. Ceea ce contează, am auzit astăzi 
după spectacol .  Un compliment pe care nu l-am mai auzit. "Totul este foarte clar.", mi s-a 
spus. Mie mi s-a părut aşa de frumos! 

O.C.G.: Cui se adresează "Jungla X"? 
G.C.: Jungla X se adresează mie, ţie, tuturor. X este individul .  Eu aş vrea să se 

adreseze la cât mai multă lume. 
O.C.G.: Este cumva această "Junglă X" un comentariu /ajung/a din interior, /ajung/a 

din exterior? 

G.C.: Este foarte autobiografic. Dar nu autobiografic al meu, ci autobiografic al nostru. 
Este un curriculum vitae, este o baltă cu gândaci. Jungla este metafora vieţi i ,  este 
purgatoriu! in care suntem. Eu cred foarte mult că se vor decanta n işte lucruri la un 
moment dat. Eu nu sunt religios deloc, d in punct de vedere filosofic. Nu cred că se poate 
să nu ne curăţăm. Oricât de murdar ar fi un individ, el se duce la un moment dat şi face un 
duş. Eu cred in aceste duşuri ,  totul e să nu f ie cu acid sulfuric. 

M.R. :  Artistul este un chinuit in fond, iar dacă chinul lui este arderea, şi arderea se 
cere să se concretizeze in ceva, el o face. Sigur că vrea să fie înţeles. 
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Marius Stănescu s-a născut pe 1 1  iunie 1 966 la Petroşani .  A absolvit Academia de Teatru şi 

Fi lm din Bucureşti, Facultatea de Teatru, secţia actorie, clasa prof. un iv. Alexandru Repan , în 1 993. 
Roluri în teatru : 1 990 - Nono în Omul, bestia şi virtutea de L. Pirandello, regia A. Dabija, Teatrul 

Nostru Galaţi; 1 991 - Amiel în . . . au pus cătuşe florilor . . .  de F. Arrabal, regia A. Hausvater, Teatrul 

Odeon; Abad în Pe cheiul de vest de B.M. Koltes, regia F. Alexa, Studioul "Casandra"; Ralph în Faust 
de C. Marlowe, regia O. Galgoţiu; 1 992 - Florindo în Mincinosul de C. Goldoni, regia V. Mugur, Teatrul 

Odeon; Nebunul în Întălniri in pădure de O. Sthral, regia Cătălina Buzoianu, Teatrul Odeon; filosoful în 

Teatrul-seminar de Petre Ţuţea, regia D. Galgoţiu ,  Teatrul Odeon; 1 993 - Dublul în Richard III de 

W. Shakespeare, regia M. Măniuţiu, Teatrul Odeon; Baronul în Azilul de noapte de M.  Gorki, regia 

Alexandru Repan, Teatrul Nottara; Fortunato în Gâlcevile din Chioggia, regia A. Repan, Teatrul Mic; 

1 994 - Frizerul în Demonul meschin de F. Sologub, regia Adrian Giurgea, Teatrul Odeon; 1 995 - Alwa 

în Lulu de F. Wedekind, regia O. Galgoţiu, Teatrul Odeon; Ciordel în Înjunghiata de A. Onetti, regia 

J.  Dussanssoy, Teatrul Odeon; 1 996 - Henric 11 în Thomas Becket de J. Anouilh, regia A. Repan, 



Teatrul Nottara; 1 997 - Gower in Pericle de W. Shakespeare, regia A. Hausvater, Teatrul Odeon; 

Saint-Just in 1 794 după Carnii Petrescu, G. Buchner, P. Weiss, regia A. Darie, Teatrul Bulandra; Niger 

in Upercut stânga de J. Jonneau, regia D. Galgoţiu ,  Teatrul Odeon; 1 998 - Alioşa in Fraţii Karamazov 
după F. M.  Dostoievski, regia A. Vasilache, Teatrul Odeon; 1 999 - Spiridon in O noapte furtunoasă de 

I . L. Caragiale, regia M. Măniuţi u ;  Pacheco in Saragosa - 66 de zile după Jan Potocki, regia A. Dabija, 

Teatrul Odeon; Kirilov in Variaţiuni Dostoievski după F.M. Dostoievski, regia D. Galgoţiu ,  Aftfest, Fundaţia 

Athon & Backs Stage; 2000 - Song Li ling in M . . .  Butterflyde D.H. Hwang, regia Ada Lupu, Teatrul Odeon; 

Eugenio in Cafeneaua de C. Goldoni, regia D. Galgoţiu, Teatrul Odeon; 2001 - Pip Thompson in Cartofi 
prăjiţi cu orice de A. Wesker, regia Alice Barb, Teatrul Odeon. 

Roluri în film şi televiziune: 1 991 - Carol in Undeva in est, regia Nicolae Mărgineanu;  

1 992 - Laurenţiu in  Hotel de lux, regia Dan Piţa; Horaţiu in  E pericoloso sporgersi, regia Nae Caranfi l ;  

1 993 - Majordomul  in Trenul din zori nu mai opreşte aici, regia Cătălina Buzoianu; 1 994 - Macici in 

Cel mai iubit dintre pământeni, regia Şerban Marinescu; 1 995 - Dayan in Mesagerul, regia C. Dicu; 

Fane in Pepe şi Fiti, regia Dan Piţa; 1 996 - Don Carlos in Oon Car/os, regia Eugen Todoran; 

Matei in Confesiune, regia Mircea Şoptereanu; Alex, ochelaristul in Eu sunt Adam, regia D. Piţa; 

1 997 - Ştefan in Breakout, regia M. Armstrong, BBC; 1 998 - Ribendale in Hitler al XVII-lea, regia 

T. Mărăscu;  Al .  Albescu in The Bill, regia Ch. Lovett, Thames TV; Nelu in O gaură in gât, regia 

Mircea Daneliuc; Alex in Femeia in roşu, regia Mircea Veroiu; 2000 - Cristi in Taxi contra limuzină, 
regia Titus Munteanu; Ştefan in Martorii, regia D. Piţa şi Ş. Marinescu;  2001 - Fulea in Norocel, 
regia Radu Gabrea. 

Premi i :  1 991 - Premiul pentru cea mai bună interpretare intr-un rol secundar: Carol 

in Undeva in est, regia N. Mărginean u ;  1 992 - Premiul UNITER pentru cel mai bun spec

tacol: Mincinosul de C .  G o l d o n i ,  regia V. M u g u r ;  Premiul de excelenţă pentru intreaga 

echipă de actori a spectacolului . . .  au pus cătuşe florilor . . .  de F. Arrabal, regia A. Hausvater; 

1 993 - Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol: Richard III de Shakespeare, regia M. Măniuţiu; 

1 997 - Premiul Pro Victoria pentru debut in f i lm;  200 1 - Premiul Asociaţiei Internaţionale 

a Criticilor de Teatru - Secţia română pentru rolul Song Liling din M . . .  Butterfly de D.H. Hwang, 

Gala UNITER. 

Costin MANOLIU: Chiar dacă a fi astăzi actor În România Înseamnă a nu avea 
certitudinea unei cariere În domeniul teatrului şi filmului, În fiecare an sute, poate mii de 
tineri dau examen la facultăţile de teatru şi film. Ce credeţi că Îi motivează? 

Marius STĂNESCU : În mod normal, ar trebui să vrea să devină actori pentru că 
nu pot să trăiască fără să facă asta. Altfel ,  nu ştiu ce I-ar putea determina să studieze arta 
actorului, pentru că situaţia culturii româneşti, implicit a teatrului ,  nu e deloc roză. Le va f i  
foarte greu să intre în trupa unui teatru, să joace într-un fi lm şi să profeseze în adevăratul 
sens al cuvântului .  

C.M.:  Ce 1-a determinat pe Marius Stănescu să dea examen la Facultatea de 
Teatru? 

M.S.: Am simţit că mi-ar plăcea să joc teatru şi am vrut să văd dacă pot. Una e să 
vrei, alta e să poţi . Se pare că pot. Acum mi-ar fi greu să fac altceva, dacă nu chiar 
imposibi l .  

C.M. :  În ce măsură familia a influenţat această decizie? 
M.S.: Într-o foarte mare măsură. Am crescut normal. Mama mea e profesoară de 

l imba română. A fost profesoara mea la şcoala generală, la Petroşani. Tatăl meu e inginer 
miner. În casa noastră a fost o atmosferă propice deschiderii către cultură. Mi-a plăcut 
să citesc de mic. La un moment dat, eram în clasa a VI I I-a sau a IX-a, prin 1 980, a apărut 
Cel mai iubit dintre pământeni, romanul lui Marin Preda. Aveam cartea în casă. Auzisem 





eu ceva cu această carte, că e într-un fel interzisă, aşa c-am vrut imediat s-o citesc. 
Mama mi-a zis c-ar fi bine să mai aştept puţin .  N-am vrut şi atunci m-a rugat să-i promit 
că voi relua lectura ei peste câţiva ani .  Mai târziu, mi-am dat seama că avea dreptate. 
Citeam cam tot ce găseam prin casă şi, slavă Domnului, aveam cărţi destule la îndemână. 
Tata m-a dus de mic la cinema. Era o cinematecă la Petroşani. Îmi plăcea ce vedeam 
acolo şi visam să fac şi eu ceea ce vedeam pe ecran. Chiar dacă am făcut Liceul de 
Informatică, după treapta a 1 1-a m-am hotărât să devin actor. Părinţii mei n-au avut nimic 
împotrivă, ci m-au susţinut. Cred că acei şapte ani de-acasă, de care se tot vorbeşte, 
sunt foarte importanţi .  Şi de fapt sunt vreo 1 7-1 8 ani. Părinţii au un rol hotărâtor în 
deschiderea culturală a copi lu lu i  şi în formarea gustului său pentru un anumit fel de 
cultură. Copil fi ind, te uiţi la televizor la ceea ce se uită şi părinţ i i ,  citeşti cărţile pe care le 
ai în casă. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru părinţii pe care-i am. 

C.M.: Care sunt primele dv. amintiri despre lumea teatrului? 
M.S.: Sunt legate de Teatrul de Stat din Petroşani .  Pe când eu eram elev la şcoala 

generală, la Teatrul din Petroşani era o trupă foarte serioasă. Regizor era Florin Fătulescu, 
care acum e în America. Actori erau Şerban Ionescu, Virgil Flonda şi alţi i .  Cred că a fost 
singura perioadă în care Teatrul din Petroşani a luat premii naţionale. Pentru spectacolele 
făcute de Fătulescu după Marin Sorescu, Ion Băieşu. Apoi, la începutul anilor '80, în 
timpul liceului, în perioadele de practică, veneam la Bucureşti să văd spectacole, în special 
pe cele de la Teatrul Mic, unde se pătrundea greu. Erau cozi imense la bi lete. Păcat că nu 
mai sunt şi acum.  Aşa am văzut spectacole cu piese precum Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor de P. Zindel,  Să-i Îmbrăcăm pe cei goi de L. Pirandello, Maestrul şi 
Margareta de M. Bulgakov, Diavolul şi bunul Dumnezeu de Sartre, Fluturi, fluturi de Aldo 
N icolaj, Richard III de Shakespeare. 

C.M.: În orice domeniu e nevoie de modele, cu atât mai mult În artă, fie ea literatură, 
muzică, teatru. Aţi avut actori preferaţi? 

M.S.: Da. Erau mulţi actori pe care-i iubeam şi îi iubesc în continuare. Şi de la noi, 
şi din alte ţări. Mă gândesc la George Constantin ,  Dumnezeu să-I odihnească! La doamna 
Olga Tudorache. La domni i  Ştefan Iordache, Victor Rebengiuc, M i rcea Albulescu ,  
Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Alexandru Repan. La doamna Valeria Seciu. Sunt monştrii 
sacri ai teatrului  românesc. Îi vedeam cu mare plăcere şi bucurie. Am avut marele noroc 
să joc cu ei ,  fie în teatru, fie în f i lm. E o permanentă şcoală lucrul cu actori de cal ibrul lor. 

C.M.: Cu cine v-aţi pregătit pentru examenul de admitere la facultate? 
M.S. : Pentru examenele de admitere, că au fost cinci. Când m-am hotărât să dau 

examen la actorie, mi-am adus aminte de domnul Virgi l  Flonda, care fusese actor la 
Petroşani ,  de unde a plecat la Sibiu, unde e şi acum.  Împreună cu mama, am fost la Sibiu 
şi l-am rugat să mă ajute în pregătire. Timp de doi ani ,  d in două în două săptămâni, 
am mers la Sibiu. Virgi l  Flonda e omul care a desţelenit energi i le latente din mine. 
Îi datorez mult. Primul meu examen la actorie, la I .A.T.C. ,  a fost în 1 984, anul în care 
am terminat liceul .  Eram incorporabil ,  adică nu eram scutit de armată, şi la incorporabi l i  
era un singur loc în acel an. Am picat primul sub l inie, aşa că mi-am zis că merită să 
perseverez. Am plecat în armată timp de un an şi jumătate. După armată, m-am pregătit 
cu Petre Gheorghiu ,  Dumnezeu să-I odihnească! Mare actor, mare pedagog! Am picat 
din nou printre primi i .  În următorii doi ani m-am pregătit cu domnul N icolae l l iescu şi un 
pic cu doamna Mihaela Juvara, actori care pregăteau tineri pentru examenele de admitere, 
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celebri în lumea teatrulu i  pentru numărul mare de tineri care au reuşit să intre pregă
tindu-se cu dumnealor. În cele din urmă, în 1 989 am intrat. 

C.M.:  Cum a fost posibil ca un talent evident să fie nevoit să dea examen de cinci 
ori pentru a intra la Facultatea de Teatru? 

M.S.: Pentru mine a fost bine că s-a întâmplat aşa. Dacă aş fi intrat în 1 984, aş fi 
terminat înainte de 1 990, aş fi primit o repartiţie obligatorie într-un teatru nebucureştean 
şi poate n-aş mai fi ajuns n iciodată la Teatrul Odeon din Bucureşti. Am avut noroc. 
La finele lui '89, imediat după revoluţie, domnul Alexandru Repan a preluat clasa mea de 
actorie. Am fost prima sa promoţie. E important să ai ca profesor un om cu care să poţi 
comun ica, un bun pedagog. Am fost coleg de clasă cu Andreea Măcelaru, Crenguţa 
Hariton,  Rareş Stoica, Claudiu Romilă, astăzi actori la Teatrul Nottara, Lelia Ciubotaru, 
Alexandru Agarici, lu l ius Liptac, Liana Fulga şi Diana Giubernea. Cred că am fost o 
promoţie bună. 

C.M.:  Care a fost spectacolul În care aţi debutat? 
M.S.: La finele anului 1 de facultate, în 1 990, începuse febra companii lor teatrale 

particulare. La Galaţi, domnul Lucian Temelie, actor, înfiinţase un astfel de teatru, inti
tulat Teatrul Nostru. A strâns o trupă în jurul unui proiect şi ,  împreună cu regizorul 

Alături de Florin Zamfirescu, în M . . .  Butterfly de David Henry Hwang 



Alexandru Dabija, am făcut spectacolul cu piesa Omul, bestia şi virtutea de L. Pirandello, 
cu care am plecat timp de 40 de zile într-un turneu prin ţară. O comedie în care am avut 
onoarea să joc alături de George Constantin ,  care era tatăl meu în piesă. În distribuţie 
mai erau Emil Hossu, Constantin Diplan, Emil ia Dobrin ,  Catrinel Dumitrescu şi Ruxandra 
Sireteanu.  A fost o altă şcoală. După acel turneu, n-am mai putut juca în acel spectacol ,  
pentru că au început fi lmările la Undeva În est, în  regia lu i  N icolae Mărgineanu, debutul 
meu în cinematografie. Cu câţiva ani înainte, pe când eu mă pregăteam pentru admitere 
cu Petre Gheorghiu,  într-o grupă de 1 5-1 6 oameni ,  domnul Nicolae Mărgineanu a venit 
să vadă acea grupă de candidaţi pentru a alege o fată. U rma să facă filmul Flăcări pe 
comori. Cu acea ocazie, mi-a zis că m-a plăcut foarte mult, că nu are un rol pentru mine 
în acel lungmetraj , dar că mă va ţine minte şi mă va chema să lucrăm la un alt f i lm. Şi-a 
adus aminte de mine şi aşa am făcut filmul Undeva În est, pentru care am luat un premiu 
la Costineşti . Apoi ,  oficial ,  într-un teatru profesion ist, am debutat în Mincinosul de 
Carlo Goldon i ,  la Teatrul Odeon , în regia maestru lu i  Vlad Mugur. Dumnezeu să-I 
odihnească! Vlad Mugur m-a văzut într-un spectacol la Studioul "Casandra", când eram 
student în anul 1 1 ,  şi m-a vrut neapărat în trupa lui de la Odeon. Din 1 991  sunt angajat 
al Teatrului Odeon. 

C.M.: Acum este de notorietate intuiţia lui Vlad Mugur, care avea ochi pentru 
actorii tineri. 

M.S.:  Vlad Mugur trăia pentru teatru, pentru actori . Dacă am undeva o fărâmă 
de orgol iu ,  ea există pentru că am fost angajat de Vlad Mugur. Te făcea să trăieşti 
spectacolu l  şi rolu l  ca şi când ar fi fost simplu .  Întâlnir i le cu oameni  precum Vlad 
Mugur sunt foarte importante la început de carieră artistică, pentru că ele te for
mează. Pe parcursul celor zece ani care au urmat, la fiecare spectacol pe care l-am 
făcut de atunci încoace, fără să vreau, mi-am pus întrebarea: "Dacă domnul Vlad 
Mugur ar fi în sală, oare i-ar plăcea ceea ce fac?". Acest gând a fost şi este pentru 
mine un control foarte bun .  Vlad Mugur înseamnă teatru de mare calitate, adevăr, sensi
bi l itate. Un reper extrem de viu.  

C.M.: Lui Vlad Mugur Îi plăcea să lucreze cu actorii talentaţi. Cum aţi defini talentul 
unui actor? 

M.S.: Simplu spus, e un dar de la Dumnezeu, pe care îl ai sau nu-l ai . E vorba de 
disponibi l itate, maleabilitate, sensibi l itate, forţă, sinceritate. De o anumită putinţă de 
transfigurare. 

C.M.: Ce consideraţi a fi mai important pentru un actor: sensibilitatea, instinctul sau 

inteligenţa ? 

M.S.: Toate la un loc. Dacă una dintre aceste calităţi l ipseşte, e ca şi cum ţi-ar l ipsi 
o mână sau un picior. Toate, împreună, duc la mărturisirea care se întâmplă pe scenă. 

C.M. :  Multe dintre rolurile Întruchipate pe scenă nu aduc linişte, ci dimpotrivă. 
Cum ÎŞi găseşte actorul Marius Stănescu echilibrul interior? 

M.S.: Pentru mine a juca teatru nu e un efort, e o bucurie. Mă simt îmbogăţit cu 
fiecare rol ,  cu fiecare repetiţie, cu fiecare spectacol. După fiecare spectacol, simt un gol 
imens înlăuntrul meu. O stare de mare singurătate. De aceea am nevoie să fiu împreună 
cu colegii mei, cu prieteni i  mei, ca să cobor pe pământ. Timp de două-trei ore după 
spectacol nu pot să mănânc şi să dorm. Dar bucuria e atât de mare încât apar repede 
dorinţa şi forţa de a merge mai departe. 



C.M.: Ca actor, vă interesează mai mult succesul de public sau mai mult succesul 
de presă, de critică? 

M.S.: Nu m-am gândit la asta. Dacă eu mă bucur de ceea ce fac, ideal ar fi să se 
bucure şi alţi i .  E aproape "obligatoriu" ca publicul să fie mulţumit. Dacă sunt satisfăcuţi şi 
criticii de teatru, e extraordinar. 

• 

C.M.: Un spectacol fără mare succes de public, care nu rezistă timp de mai multe 
stagiuni teatrale, poate fi considerat unul ratat? 

M.S.:  Nu ,  nu şi încă o dată nu. Există spectacole care îşi depăşesc t impul .  
Sunt spectacole mai greu de perceput. În anumite momente publicul nu e pregătit 
pentru un anumit fel de comunicare sau noi ,  actori i ,  nu suntem pregătiţi pentru a ne 
face înţeleşi .  

C.M.: Ce Înseamnă pentru Marius Stănescu un rol bun? 
M.S.: Acest rol care îmi dă posibilitatea să trăiesc pe scenă folosindu-mi depl in  

toate simţurile, tot sufletul şi tot sângele. Care-mi solicită şi mintea, ş i  ficatul .  Care are 
ceva ascuns, ceva de descoperit. 

C.M.: Ce roluri aţi vrea neapărat să jucaţi? 
M.S. : Toate pe care nu le-am jucat. Mi-e dor de Shakespeare. 
C.M.: În lumea teatrului se spune că intr-un clasament neoficial aţi fi pe unul dintre 

primele trei locuri, alături de Florin Piersic şi George Alexandru, in privinţa umorului 
irezistibil pe care il aveţi in afara scenei. Pe scenă aţi jucat in puţine comedii. 

M.S. : Am jucat şi în comedi i .  După părerea mea, glumele pe care le fac actorii în 
viaţa de zi cu zi n-au n ici o legătură cu scena. Sper să mai fiu distribuit în comedii. Îmi plac! 

C.M.: Aţi lucrat cu aproape toţi regizorii importanţi ai generaţiei de mijloc din 
România: Alexandru Dabija, Mihai Măniuţiu, Alexandru Darie, Alexander Hausvater, 
Dragoş Galgoţiu. Directori de scenă cu stiluri diferite, cu personalitate. Cu cine s-a inţeles 
mai bine Marius Stănescu? 

M.S. : M-am înţeles bine cu toţi, tocmai pentru că mă obligau să fiu altfel .  Fiecare 
are felul lui de a face teatru, aşa că n-am dus l ipsă de noutate, de provocare. 

C.M.: Faceţi parte din acea categorie de actori care se ascunde in personaj, care e 
greu de recunoscut, care nu seamănă de la un spectacol /a altul. Cel mai grăitor exemplu 
este M . . .  Butlerfly. 

M.S.: Fiecare rol aduce ceva nou şi uneori ceva total diferit de ceea ce sunt eu în 
realitate. Tocmai asta e frumuseţea artei actorulu i ,  pariu l  teatrulu i .  

C.M.: Ce planuri are Marius Stănescu pentru anu/ 2002? 
M.S.:  Voi începe în curând repetiţi i le la spectacolu l  Alchimistul, dramatizare de 

Radu Macrinici după romanul lui Paulo Coelho. Regia: Anca Maria Colţeanu. Bineînţeles, 
îl joc pe Santiago. Apoi Alexandru Dabija va monta Gaiţele de Alexandru Kiriţescu,  
unde voi fi , bineînţeles, Mircea Aldea. Sper să joc şi într-un f i lm, un lungmetraj regizat 
de Şerban Marinescu. 

C.M.: Pentru spectator, teatrul poate fi o evadare dintr-o lume banală, obişnuită. 
Unui om care trăieşte in interiorul spectacolului ce ii dă teatrul? 

M.S.: E însăşi viaţa mea. E felul meu de a trăi în această lume. Aplauzele de la 
final, un zâmbet pe stradă înseamnă enorm pentru mine. Dacă se mai bucură cineva pe 
lângă mine, e minunat! 

c�� HANOLill 



Ion CAZABAN 

Încă înainte de începe rea specta
colu lu i ,  poţi să-ţi dai seama că, punând în 
scenă Revizorul, Caudiu Goga şi-a pro
pus ceva mai mult ,  chiar altceva, decât 
au fost montări le acestei comedii clasice. 
La i ntrarea în teatru ,  ne întâm pină o 
fantoşă ambulantă, deplasându -se de 
colo-colo (pu rtată de acto ru l  ascu ns 
înău ntru ) .  Pr iv ită ate nt ,  recunoaştem 
celebrul personaj din povestirea lu i  Gogol ,  

Sorin LEOVEANU şi  Marian NEGRESCU 

SPECTACOLE 

Nasul, e m i n e nţă stra n i e  a une i  l u m i  
dominate de un absurd vecin cu fantasti
cul .  Ne va însoţi în sală, îşi va găsi loc în 
proscenium,  si luetă mişcătoare în pau
zele scurte dintre tablouri .  Obiect mobi l ,  
va fi emblematic pentru o lume l i psită 
de valoarea supremă a sufletu lu i ,  o lume 
a "sufletelor moarte". Va f i ,  totodată, me
reu prezent ca un travesti s imbol ic al 
Impostur i i ,  incredibi le, dar cu putinţă. 



Totuşi, acest personaj plastic nu este 
decât unul din elementele novatoare ale 
viziun i i  regizorale. C laudiu Goga modifică 
şi înmulţeşte locurile de joc, camera de han 
sau cea dintre casa Primarului nu-i mai 
sunt suficiente. Nu pentru a obţine câteva 
variaţ iuni  scenografice, ci d intr-un motiv 
profund, credem, acela de a sugera aria 
întinsă de acţiune a răulu i ,  de a vizualiza 
extensia descompuneri i morale. Pe ma
rea scenă a Naţional ului craiovean este po
sibil . Foiala speriată a b�ndei de cinovnici 
ia proporţ i i  h iperbolice, edificatoare. De 
observat, pentru concluzia spectacolu
l u i ,  cum spaţ iu l  vast conturează exact 
însăşi meschinăria şi deruta păcătoaselor 
fiinţe . . .  

A legerea altor locur i  pentru even i 
mentele piesei pune în evidenţă teroa
rea (com ică) pr in care t rece camari la 
Primarului. Vestea sosi ri i unui revizor cade 
ca un trăsnet, în noaptea lugubră din cir
cu itu l  unde Primarul şi-a adunat nota
bi l ităţi le. În ambianta s in istră, la lumina 
tremurândă a lămpaşelor şi a fulgerelor, 
spaima şi agitaţia ce-i cuprinde pe toţi se 
însoţeşte, de-a dreptul bufon, cu căderi 
repetate în gropi ,  cu sforăitul beţivanului 
adormit undeva . . .  jocul pe marginea gro
pii al acestor notabilităţi cu joben - de fapt, 
mafioţi cumplit panicaţi care se agaţă unul 
de celălat, se încurcă reciproc, se înfurie, 
alunecă, se reped, cad - este elocvent 
orchestrat vizual, sonor, ritmic, în timp şi în 
spaţiu. 

Foarte reuşit ca atmosferă a fost mo
mentul primei întâ ln i ri cu falsul revizor: 
Primarul şi ai lui îl găsesc pe Hlestakov la 
baie, săpunit de servitorul Osip. Baia unde, 
de obicei, oamenii despuiaţi devin cumva 
egal i ,  este invadată de poliţai, indezi rabi l i i  
sunt scoşi afară. Brutal, intervine supunerea 
ierarhică - prin aburii fierbinţi ai locului trece 
un fior rece de spaimă. Încurcătura comică 
aşază faţă-n faţă un Primar înfricoşat şi 

un tânăr dezbrăcat, "subţirel, slăbuţ", ne
înţelegând nimic, la fel de înfricoşat. 

Anterior, î l  văzusem pe Hlestakov în 
camera mizeră a hanului la care trăsese. 

• Păruse un tip nesigur, i ritabil ,  labil , de o 
vulgaritate uşor perceptibilă. O capcană de 
şoareci care i se închide în mână (poate, 
un avertisment), îl speriase vădit. Friptura 
tare îl supărase până la furie, mai ales 
când îşi va prinde degetele încercând s-o 
scoată din d inţi i lui Osip . . .  Claudiu Goga 
apelează cu măsură la gaguri, doar pen
tru a susţin e  c larif icarea personajelor 
sau sensul general a l  spectacolulu i .  Re
gizorul nu omite indicaţi i le de caracter şi 
de joc date de Gogol. Cele privindu-i pe 
Hlestakov şi Primar au aflat, la Craiova, 
interpreţi admirabi l i  în Sorin Leoveanu şi 
I l ie Gheorghe. 

De la întâia apariţie, simţim în Hlestakov 
secătura, cu ceva răzgâiat în compor
tare, izbucn ind nemulţumit ,  poruncitor. 
Hainele sale colorate, de un gust "fluş
turatic" (cal i ficat ivul  d ramatu rgu lu i )  se 
deosebesc de cele negre, "serioase" ale 
notabi l ităţi lor. Ceea ce împl ineşte întru 
totul actorul este exigenţa gogol iană de 
"simpl itate", evitarea caricaturii faci le, pen
tru a urmări f irul psihologic al reacţi i lor. 
Salutat cu plecăciuni ,  la baie, de Primar, 
se sperie, dar trece repede de la teamă la 
uimire. Văzând situaţia profitabilă, nu se mai 
gândeşte la consecinţe. Pe de altă parte, 
Primarul se caracterizează permanent 
în raport cu el :  înfricoşat, dar stăpânit, cu o 
şiretenie experimentată, căutând l inguşi
tor să-I câştige. Relaţia dintre ei va fi una 
d intre doi şarlatani de diferite generaţi i ,  fie
care cu experienţa şi "sti lu l" său. Leoveanu 
surprinde deopotrivă cine este Hlestakov 
şi ce pretinde a fi . Când fabulează, o face 
"cam prostănac" (cum voia Gogol) , dar 
mintea cinovnicilor de provincie nu pricepe. 
Beat criţă, este adus - cum erau aduşi 
marii actori după marile succese - în cupeu, 
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tras chiar de Primar şi oamenii săi. Până în 
salo n !  - încă o h iperbolă reg izora lă .  
Coborârea şovăitoare d in  trăsură este de 
neu itat: cu suspans, precedată de o mul
ţ ime de sticle goale aruncate. Hlestakov 
se clatină, vorbeşte autoritar, nu ascultă ce 
i se spune.  Primarul rămâne prudent ,  
bănuind o capcană. Tot acest moment, de 
la întâlnirea lui Hlestakovcu fata Primarului 
(care scoate un tril fericit de primadonă, 
ce va contrasta cu strigătul ei nebun din 
finalul spectacolului) ,  este impecabil gra
dat. Cu cât Hlestakov minte mai vârtos, cu 
atât auditoriu! este mai impresionat, mai 
înfricoşat, mai disperat. Tânărul din Piter 
se apr inde, se înfur ie uşor, fabu lează 
cu umor epic, dar şi cu dispreţ, pentru că, 
deşi  beat, ma i  poate să-şi  aprecieze 
publ icul de ocazie. Spuse de Leoveanu,  
cuvintele sale au străluci rea inspiraţiei de 
o clipă - o supralicitare în conţinut, nuanţată 
în expres ie ,  u rcând g randoman până 
ajunge la "fratele Puşkin" . . .  Dezgustat de 
n ive lu l  celor pentru care se "produce", 
vorbeşte repezit, î l pocneşte pe Leapkin 
Teapkin, bea cu sticla, nu-i mai pasă ce 
face. Într-un elan alcoolic, se urcă pe tră
sură, cu Bobcinskişi Dobcinskidupă el, ca 
n işte clovni acrobaţi, unul  cade, altul se 
prinde de candelabru! ce pendu lează . . .  
Tensiunea este la paroxism, Hlestakov- în 
joacă, în serios - ameninţă cu pisto lu l ,  
trage, tot el cade, dar  revine elastic în  
picioare, refăcându-şi imaginea! 

Salonul acestei superbe beţi i  ocupă 
aproape tot spaţ i u l  sce n e i ,  vastitate 
somptuos colorată, pentru ca, în continuare, 
constant ,  acţi unea să se desfăşoare 
într-un al loc inedit, imaginat de regizor, 
cu rtea casei Primarului. Aici , lângă o 
fântână cu ciutură, se petrec - lucrate în 
filigran comic - scenele mituirii lu i  Hlestakov 
(care înţelege că toţi sunt tâmpiţ i ,  dar 
de treabă) ,  apoi cele amoroasa, culminând 
cu o logodnă de un haz exploziv, i rezistibi l .  

Să nu-i u ităm pe ceilaţi actori care au 
realizat roluri  şi momente de o vital itate 
expresivă remarcabilă. Astfel ,  scena mituirii 
a fost o probă de caracterizare precisă a 
fiecărui personaj ,  cu tot atâtea reuşite 
interpretative. Pe fondul  cuprinzător de 
minciună şi corupţie, fiecare se arată cu 
nota sa distinctivă: l ichelismul delator al 
lu i  Zemlianika (Josefina Stoica), prostia 
săltăreaţă, redată clovnesc, a lui Bobcinski 
ş i  Dobcinski ( N ico lae Pog h i rc ,  Ange l  
Rababoc), mintea greoaie, grav mărginită 
a l u i  Leapkin Teapkin (Vasi le  Cazma) , 
zăpăceal a  carag h i oasă a l u i  Hlopov 
(Adrian Andone) ,  ipocr iz ia veninoasă, 
m i rosind a votcă, a d i r ig intelu i  Şpekin 
(Valer Dellakeza) sau frivolitatea credulă, 
de un ridicol bine dozat a Annei Andreevna 
(Nataşa Raab). Un relief i lariant special, 
faţă de interpretările din trecut, obţine în 
rolu l  fetei primarului I u l ia Lazăr, evitând 
simpl ificarea monocordă. În scena balulu i  
de final, râsul nostru va căpăta, însă, un 
gust amărui, privind-o izolată, fără partener, 
dusă de valu l  dansatorilor. . .  

Deşi se declară preocupat de viaţa 
scenică a "poveşti i" şi de interesul actual 
al "temei", regizorul nu se l imitează la atât. 
Cum nu se l imitează la a socoti piesa o 
comedie de moravuri, încercând să vadă, 
printre rânduri ,  lumea conţinută în satira 
socială, în profunzimea comicului de com
portament. Acum,  Claudiu Goga nu mai 
vorbeşte despre Râs ca singur erou cinstit 
al piesei lui Gogol, n ici despre funcţia sa 
sarcast ică,  c i  îi sesizează rezonanţa 
tragică, exasperată; disperată, într-o lume 
a absu rdu lu i  peren ,  de la ipostaza go
goliană la cea ionesciană. 

Dar noutatea viziunii regizorale constă 
şi în faptul că - probab i l ,  prima oară -
se ţ ine seamă de evo luţia gândi r i i  rel i 
gioase a lu i  Gogol, reflectată în  texte conexe 
( 1 842-1 847) ,  ce i ndicau o preocupare 
continuă pentru modul cum va fi înţeleasă 



piesa. "Fără recunoaşterea creştinească 
a păcatelor noastre / . .  ./, nu vom fi în stare 
să ne înălţăm sufletul mai presus de toate 
câte le dispreţu im în viaţă", scria dra
maturgul (La ieşirea din teatru . . .  , 1 842). În • 
spectacolul lu i  Goga, citate din Evanghelia 
după Matei ("nu ştiţi când va veni Domnul 
nostru") şi din Apocalipsă sunt proiectate 
între tablouri .  Mai subti l  ne indică, însă, 
nouă deschiderea conceptuală, raporturile 
compoziţionale dintre "solul" şi "cerul" sce
nei (în acest sens, ar fi util de comentat 
decorul lui Vasile Buz, cotlonul de mansardă, 
cu patul suprapus şi ieşi rea prin podea, de 
la han, gropile din cimitir, fântâna din curte). 

Spre final, când o voce puternică anunţă 
venirea adevăratului Revizor, un tunet ră
sună, fulgerele taie înaltul, candelabrele se 
cutremură, invitaţii la bal se rotesc înspăi
mântaţi sub lumin i le pâlpâinde. Cupeul 

reintră în vastul salon, alunecă misterios, 
ameninţător parcă, de nimeni tras acum . . .  
Şi, iată, uşa i se deschide încet, toţi, înţepe
nesc de groază, dar văzându-L, cad în ge
nunchi, cu mâinile impreunate, implorând 
iertare. Pentru că tot în Gogol citim :  "nimic 
nu se poate ascunde de acest revizor 
fi indcă-i tr imis dintr-o poruncă de sus"! 

Teatrul Naţional Craiova - Revizorul de Gogol. 
Adaptarea scenică: Mircea Cornişteanu.  Regia: 
Claudiu Goga. Decoruri : Vasi le Buz. Costume: 
Lia Dogaru. Ilustraţia muzicală: Valentin Pârlogea, 
Felicia Dalu. Coregrafia: Felicia Dalu. Distribuţia: Ilie 
Gheorghe, Nataşa Raab, Iulia Lazăr, Sorin Leoveanu, 
Adrian Andone, Vasile Cosma, Valer Dellakeza, 
Josefina Stoia, Nicolae Poghirc, Angel Rababoc, 
Marian Negrescu, Constantin Ci cort, Teodor Marinescu, 
Tudorel Petrescu, Marian Politic, Ion Colan, Valentin 
Mihali, Mircea Hadârcă, Geni Andone, Mihai Arsene, 
Ştefan Mirea. Data premierei: 10 noiembrie 2001 . 



Cristina MODREANU 

Unul dintre cele câteva spectacole cu 
adevărat notab i le ,  invitate în Festiva lu l  
Naţional de Teatru d in acest an la Bucureşti, 
este montarea lu i  Victor Ioan Frunză pur
tând titlul  generic Călătorii cu dricul, reali
zată la Teatrul Maghiar "Csiky Gergely" din 
Timişoara. Inedit ca structură, spectaco
lu l  înseamnă un pas al regizorulu i  într-o 
zonă mai puţin explorată până acum de el ,  

Foto: Florin Biolan 

cunoscut ca adept al superproducţ i i lor. 
Victor Ioan Frunză demonstrează însă în 
Călătorii cu dricul, tuturor celor care i-au 
contestat valoarea, că poate lucra la fel de 
bine (dacă nu chiar mai bine) în fi l igran. 

Spectacolul e construit d in două mo
nodrame, ambele texte aparţinându-i lu i  
Raymond Cousse şi  abordând din unghiuri 
cu totul neaşteptate tema iminenţei mor

ţ i i .  În pr ima parte, 
Strategia porcului, 
aprop ierea u lt imă 
este aşte ptată de 
un . . .  porc, pri lej de 
rememorare, pr in
tre paiele din coteţ, 
a momentelor cele 
mai intense din viaţa 
" p rotag o n i st u l u i " .  
P ăş i n d  atent p e  
graniţa dintre i lar şi 
e m oţ ia  p rofu ndă ,  
actoru l  Demeter  
Andras reuşeşte în 
scurt t imp să facă 
d in  publ ic  un par
tizan al s impaticu
lui an imal ,  ale că
rui lamentaţii ajung 
la  i n i ma tututo r. E 
foarte uşor, de alt
fe l ,  să sesizezi s i
m i l i t ud i n i l e  între 
existenţa lu i  şi cea 
umană, cu nimic mai 
"înaltă". Pe fiecare 
dintre noi, s-ar putea 
spune, ne va ajunge 
într-o zi lama unu i  
cuţit nevăzut, mânuit 
de o entitate ce ne 



este super ioară şi faţă de care nutrim 
deopotrivă dragoste, frică, respect, ceea 
ce nu ne împied ică să cârt im mereu 
impotrivă-i. Porcul cu pricina este şi el in 
aceeaşi situaţie in raport cu omul, al cărui • 
comportament il comentează, când înţe
legător, când revoltat, pentru ca până la 
urmă să i se supună fără crâcnire. Aceasta 
e "strateg ia  porcu l u i " ,  care nu - l  aj ută 
să-şi schimbe dest inu l .  Îşi face bagaju l  
cuminte, când simte că "i-a venit timpul", ş i  
se duce singur la  tăiere, urcând de bună
voie in dricul ce-l poartă spre abator. Prilej 
de ultimă lamentaţie, urmărită din sală cu 
u imire înduioşată, este mândria cu care 
"victima" atrage atenţia asupra rotunj imi lor 
sale (subl in iate şi prin costumul special 
creat de scenografa Adriana Grand), asupra 
greutăţii ideale pe care a atins-o (după mai 
multe controale cu cântarul şi întreţinerea 
"cotletelor" cu ajutorul bicicletei medicinale). 

Legătura intre cele două părţi ale spec
tacolu lu i  este făcută chiar de un . . .  d ric.  
Silueta lu i  neagră este deopotrivă ame
ninţătoare şi elegantă, dar şi puţin cara
ghioasă (mai ales din cauza amoraşilor de 
gh ips cu care e impodobit) , i rezistib i lu l  
"vehicul spre moarte" emanând in mod 
surprinzător un aer famil iar, ca şi cum 
ceva din construcţia lu i  nu ne-ar fi străină. 
Aproape de această "caleaşcă" ceva mai 
specială se simte şi regizorul, care decide 
-să o folosească in reprezentarea celei 
de-a doua monodrame, Cu ochi de copil, 
drept . . .  scenă. Marea surpriză nu este însă 
aceasta, la urma urmei scenă in scenă 
şi teatru in teatru s-au mai făcut, ba chiar 
am putea spune că e vorba aici despre 
un autocitat folosit de in iţiatorul "Trupei 
pe butoaie". Surpriza, spuneam, nu este 
aceasta, ci interpretul minunatului text 
Cu ochi de copil - tânărul actor Balazs 
Attila. Dacă până acum nu m-am numă
rat printre .,tanii" lu i ,  considerându-1 uneori 
chiar un punct slab (călcâiul lui Ahile?) 
al montărilor lui  Frunză, de data asta tre
buie să recunosc surprindereq - şi, de ce 

nu,  incântarea - cu care am descoperit in 
el un actor capabil să treacă dintr-un re
g istru in altu l ,  păstrând mereu intactă 
perspectiva cop i lărească im pusă pr in  
scriitură. O uriaşă candoare rezidă in  felul 
cum povesteşte intâmplări extrem de dure, 
de felu l  celor ce grevează de multe ori asu
pra copilăriei ,  schimbând uneori intreaga 
existenţă vi itoare a fiinţei ,  marcând-o chiar 
psihic. Despre dragoste, prietenie, sexua
litate, credinţă, moarte Balazs Attila vor
beşte s imp lu ,  desch is, cu inocenţa şi 
l ipsa de prejudecată ale unui spirit tânăr, 
încă nepervert i t .  Scenografia Adrianei 
Grand, in fapt o sumă de obiecte - figu
rine, păpuşi, cutii - majoritatea din hârtie, 
sporeşte in mod considerab i l  aerul de 
puritate al jocului copi lu lu i .  Fi indcă despre 
un joc este vorba aici, un joc foarte serios, 
genul de i lustrare plină de imaginaţie pe 
care cei mici o folosesc pentru a explica 
ceva unui adult care pare că nu-i inţelege. 
Din gesturi mici, animând păpuşile, vorbind 
pe mai multe voci ,  căci e o povestire cu mai 
multe personaje, printre care şi el însuşi, 
copi lul reface o lume pe baza coordona
telor reţinute de el ca esenţiale. Cele mai 
impresionante momente sunt cele în care 
este redată conversaţia cu preotul, care nu 
reuşeşte să-i trezească micuţulu i  respectul 
pentru divinitate şi ,  bineînţeles, întâln irea 
cu moartea, ca act implacabil ce pune capăt 
unei vieţi în mod neaşteptat. Greu de accep
tat şi pentru cei care ştiu deja ce e viaţa, 
moartea îi apare copi lului ca fenomen bizar, 
de neînţeles, ce pune capăt în mod absurd 
unei bune prieteni i  şi determină maturi
zarea bruscă a supravieţuitorului .  

Excelentă analiză a reacţi i lor în faţa 
sfârşitului ,  a cărui veni re este vestită astfel 
pe căi ocolite, cu "metode teatrale", între 
care stă la loc de frunte provocarea emoţiei, 
spectacolul Călătorii cu dricul ne arată o 
altă faţă, mai sensibilă şi mai luminoasă 
(în ciuda temei), a unui creator pe care toată 
lumea credea că-I cunoaşte deja foarte 
bine, invinuindu-1 uneori chiar de "păcatul 
previzibil ităţi i", greu de iertat in teatru. 



M o d e l u l  u m b r e l o r  c h i n ez e ş t i  a 
i n sp i rat c e l e b re m o nt ă r i  e u ro p e n e ,  
deschizând capitole teoretice i m por
tante dedicate m ixaj u l u i  artei teatrale 
a Occidentu l u i  cu tradiţ i i l e  orientale.  
Desigur, asta nu contestă dreptul  unui  
tânăr  autor  de spectac o l e  d e  a re
descoperi lumea pe cont propriu ,  chiar 
cu r iscul de a auzi în jur celebra repl ică 
"asta s-a mCJ.i făcut". 

Eu una am fost cucerită de începu
tul s pectacol u l u i  ce ambiţi onează o 
traducere scenică a nuvelei lu i  Cehov, 
Salonul numărul 6, spectacol semnat 
d e  încă studentu l  S o r i n  M i l itar u .  Î n  
faţa unui  panou luminat discret î n  al
bastru apar umbrele personajelor ce 
populează amint i rea l u i .  . .  Coregrafia 
Mălinei Andrei le dă de la bun început 
personal itate, fiecare se desprinde de 
grup prin ceva al lui - un gest, un obiect, 
un pas de dans. Motivul se regăseşte 
şi în finalul spectacolu lu i ,  înch izând -
chiar dacă destul de previzibi l  - cer
cul concepţiei regizorale. Din păcate, 
ceea ce se întâmplă între ce le  două 
m o m ente n u  cad rează cu acestea.  
Pentru că "între" găs i m  momente de 
mişcare (a căror prezenţă s-ar vrea o 
trecere spre fantastic) şi bucăţi de teatru 
rea l i st ,  mai  b i n e  sau m a i  puţ in  b ine 
real izate , în  fu ncţ ie ş i  de acto r i .  În 
aceste momente - m u lt text spus în 
grabă.  Ceea ce e destul de nedrept 
faţă de u n  excelent  "p rod u s  l itera r" 
semnat de A. P. Cehov, una d intre cele 
mai speciale nuvele ale acestuia.  C u  
toate că d ramatizarea e relativ b ine 
f ă c u t ă  ( s e  vede şcoala  C ă tă l i n e i  
Buzoia n u ,  profesorul  d e  clasă a l  tâ
nărului  regi zor) , povestea e clară (a 

textulu i ) , deşi simpl ificată, iar alternarea 
planurilor (prezentul şi trecutul perso
naju lu i  principal) bine del imitată, ceva 
îi l i pseşte acestui  spectacol ( p r i m u l  
p e  o scenă profesionistă, cea a Teatru
lui "Maria Fi lotti" din Brăi la) .  Personal 
am simţit l ipsa trecerii într-un plan supe
rior celu i  al întâmplări lor reale, de care 
Cehov p rofită doar pentru a f i losofa 
apoi pe tema fragi le i  graniţe spre ne
bunie ,  pe care or icine o poate trece 
oricând fără să ştie măcar. Nu spun că 
este s implu  să reuşeşti o asemenea 
trecere, bag mâna în foc că nu mu lţi 
regizori cu experienţă de la noi ar f i  în 
stare de asta , dar mi-ar f i  p lăcut să 
descopăr încă de la început în Sorin 
Mi l i taru această forţă pe care uni i  d intre 
coleg i i  săi de generaţie (nu mulţ i ,  ce-i 
drept) o au. Mai ales că se vede încer
carea lui de sugerare prin dans a fan
tasticu lu i  ce animă existenţa interioară 
a omulu i .  

Din păcate, n ic i  de la actori i  brăi
leni  regizorul n-a obţinut acea unitate 
în j oc n e c e s a ră p e n t r u  i n c l u d e rea 
spectacolu lu i  într-un anumit "standard". 
Cunoscutul actor Bujor Macrin apela, 
în reprezentaţia pe care am văzut-o la 
Teatrul Odeon, la tehnică pentru a putea 
duce rol u l .  Nu ai nici  o şansă de a con
vinge pe cineva cu un text de profun
zimea şi semnificaţi i le celui semnat de 
Cehov dacă nu- l  şt i i  măcar tu foarte 
bine, cum nu se întâmpla în cazul de 
faţă.  O altă actriţă m at u ră a sce n e i  
brăi lene, Li l iana Ghiţă, constru ieşte d i n  
repere vechi un m i c  rol ce-şi are impor
tanţa l u i ,  atât în economia nuvelei lu i  
Cehov, cât ş i ,  ch iar  dacă sensibi l  redus, 
în concepţia de spectacol a lui  M ilitaru.  



Fu ncţia acestui rol n-a fost deloc înţe
leasă de interpretă, nu de melodramă 
era vorba acolo!  

Câţiva dintre actori i  t ineri ai teatru lu i  
- Mihaela Trofimov, Cornel Cimpoae şi , · 
mai ales,  Valent in Terente - sunt pe 
aceeaşi l u ngime de undă cu reg i zo
ru l ,  dar le-ar fi fost de mare ajutor o mai 
bună înţe legere a rost u l u i  în scenă.  
C o r n e l  C i m poae j oacă u n  rol com
plex,  d in  păcate p rea m u lt s i m p l i f i 
cat. Mihaelei Trofimov i s-au redus mij
loacele de exprimare la dans, ceea ce 
n-ar fi fost foarte rău ,  dat f i ind că ea 
dansează foarte bine momentele con
cepute de Măl ina Andre i ,  cu condiţia 
ca s e n s u l  acestora să nu ră m â n ă  
abscons pentru spectator î n  contextul 
dat. În sch imb, Valentin Terente schi
ţează exc e l e n t ,  fără a se fo l os i  de 
cuvinte,  f i g u ra u n u ia d i ntre az i lanţ i i  
spital u lu i .  

Scenografia Alinei Herescu încearcă 
să fixeze com b i n aţ ia  de fantastic şi  

real pe care regizorul a dorit-o ş i  pen
tru spectacol ,  fără să reuşească n ic i  
ea găsirea armoniei care să le unească. 

D i n  fe r ic i re nu e vorba decât d e  
u n  prim pas, căruia î i  vor u rma altele, 
unul chiar pe scena de la Odeon,  unde 
Sorin Mi l itaru repetă în acest moment. 
Proiectul său, câştigător al unui concurs 
lansat de conducerea Teatru lu i  Odeon 
special pentru tinerii regizori , ar putea 
corecta, cum sper că se va întâmpla, 
toate i mperfecţ i u n i le  de care sufe ră 
spectacolul  Salonul numărul 6. 

Teatrul "Maria Filotti" Brăila - Salonul nr. 6 după 
A.P. Cehov. Dramatizarea şi regia: Sorin Militaru. 
Scenografia: Alina Herescu. Mişcarea scenică: 
Mălina Andrei. Muzica: Corina Crişan Rusu. Distri
bu!ia: Bujor Macrin, Cornel Cimpoae, Valentin Terenle, 
George Ţoropoc, Li l iana Gh i!ă, George Şofrag, 
Mihai Stoicescu, Mihaela Trofimov, Emili Mocanu, 
Monica Zugravu, Mircea Valentin, Florica Velea, 
Cătăl ina Nedelea, Jarcu Zane. Data premierei : 
noiembrie 2001 . 
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Ileana BERLOGEA 

Cu talentul lor de excepţie, cu chipul lor 
de rară expresivitate, Katharine Hepburn 
şi Peter O'Toole au făcut cunoscută în 
lumea întreagă (prin fi lmul Leul in iarnă, 
realizat în 1 968 de A. Harvey, pe baza sce
nariului lu i  James Goldman) relaţia strind
bergiană "avant la lettre" dintre Alienor de 
Aquitania şi Henry al //-lea Plantagenetul, 
celebrii regi ai Angliei din Evul Mediu. 

Piesa lui Goldman se jucase cu succes, 
mai înainte, pe Broadway, cedând însă locul 
producţiei cinematografice încununate cu 
Oscar. Cu toate acestea a rămas şi opera 
l iterar-dramatică tensionată şi incitantă -
aşa cum există acum posibi l itatea s-o ve
dem în viziunea lui Petre Bokor, la Naţio
nalul bucureştean, la Sala Amfiteatru, cu 
Carmen Stănescu şi Damian Crâşmaru în 
roluri le celor doi eroi ai istoriei .  

N ici nu se putea o distribuţie mai bună, 
ambii interpreţi fi ind în formă excelentă, cu 
temperament, intel igenţă, ironie, aşa cum 
cere ciupata lor relaţie bazată pe ură-iubire. 

I rina Solomon a realizat cadrul scena
grafic, mai bine spus un joc de l in i i  format 
din draperii şi costume de epocă, sugestive 
şi fără încărcături inutile. Totul se sprijină 
pe jocul actorilor şi pe ritmul impus relaţiilor 
şi d ialogulu i  dintre ei .  

O echipă bună, formată din cinci tineri: 
Medeea Marinescu în Alais Capet, sora 
regelui Franţei şi pătimaşa amantă a lu i  
Henry al //-lea, Vlad lvanov, Dragoş Ionescu 
şi Marius Rizea în cei trei fi i ai Plantage
neţi lor, Richard, Geoffrey şi John şi ironic, 
raţional, distant, rece Gavril Pătru în Philip 
Capet, regele Franţei .  

Conştient de valoarea interpreţi lor, atât 
a "maeştrilor", cât şi a tinerilor, Petre Bokor 
(traducător, adaptator al textului ,  regizor şi 
realizator al i lustraţiei muzicale) a urmărit 

tensiunea, arzătoarea temperatură a ra
portur i lor d intre membri i  fami l ie i  regale 
engleze. Acţiunea se petrece într-un timp 
relativ scurt, atunci când sărbătorile Crăciu
nului I-au obligat pe rege s-o aducă la curte, 
d in înch isoarea unde o ţ ine prizonieră ,  
pe Alienor de Aquitania. Ar dori să obţină 
de la ea divorţul pentru a se căsători cu 
Alais Capet, dar soţia călcată în picioare, 
umil ită şi prizonieră refuză. Ea nu este de 
acord să dea nici Aquitania, dorită de Henry 
pentru unul dintre fi i i  lu i .  Toate eforturile lu i  
sunt zadarnice şi ,  în final , regina va pleca 
din nou la temniţa ei ,  cu speranţa că în anul 
următor va veni din nou la curte. Câteva 
ceasuri au fost suficiente pentru victoria ei .  
Henry îl iubeşte pe John, dar şi acest f iu 
drag are să-I trădeze, aşa cum îl trădează 
şi Richard şi Geoffrey. În ciuda autorităţii şi 
puterii lui absolute, Henry al //-lea Planta
genetul este singur, izolat, urât, ocolit de 
cei pe care i-ar dori aproape. Alais Capet 
îl iubeşte, dar nici ei nu-i poate dărui n imic 
din clipa în care A/ienor nu acceptă des
părţirea de rege. Legături le din această 
famil ie sunt falsificate, artificiale, duşmă
noase. Tronul şi puterea sunt mult prea 
fascinante ca să mai lase loc sentimentelor 
fireşti între soţi sau între părinţi şi copi i .  Cu 
toate că vrea din tot sufletul moartea so
ţiei sale, nu se poate stăpâni să n-o ad
mire şi să nu-şi amintească de mândra 
regină a Franţei care 1-a părăsit pe bărbatul 
ei ,  Ludovic al VII-lea, pentru a se căsă
tori cu el ,  puternicul adolescent de numai 
1 9  an i ,  Henry Plantagenetul, duce de 
Normandia. 

Carmen Stănescu exprimă cu o rară 
putere de convingere contradicţi i le sen
timentale ce o animă, ura,  de acum aso
ciată cu o imensă patimă, ce-i aminteşte 
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de tinereţe. Ştie că până la urmă va câştiga. 
Ştie, pentru că îşi cunoaşte foarte bine 
bărbatul ,  trezind în el cu abil itate şi ambiţia, 
şi ura faţă de copii i  lu i ,  aşa cum poate să 
cultive şi ura acestora, mai ales a lui Richard 
şi Geoffrey, faţă de tatăl lor. Are momente 
de slăbiciune, dar ceea ce domină este 
enorma ei energie lăuntrică. 

O creaţie de excepţie face şi Damian 
Crâşmaru. Cu ani în urmă a jucat acelaşi per
sonaj în Becket de Jean Anoui lh ,  iar acum 
tot pe Henry Plantagenetul în relaţi i le lu i  
cu regina şi cu fi i i  săi încăpăţânaţi, ambiţioşi 
şi lacomi. Atunci era tânăr. Şi eroul său la 
fel. Acum este matur, la fel ca şi regele. 
Actoru l şi-a înzestrat personajul  cu forţă 
i nter ioară, mai  degrabă cu un soi de 
disperare decât cu reală energie. Nu vrea 
să piardă nimic din ceea ce îi mai pot oferi 
viaţa şi puterea. În izbucnir i le sale sunt 
sfâşiere şi nu siguranţă, nelin işte şi nu con
vingeri. Cu cât ţipă mai tare, cu atât este mai 
slab. Acest paradox al monarhulu i  ce-şi 

simte pământul fugind de sub picioarele 
sale a fost convingător şi sugestiv rezolvat 
de interpret. Un bun şi frumos rol pentru 
actorul Damian Crâşmaru la acest moment 

• al carierei sale. 
Viziunea regizorală a lui Petre Bokor 

s-a axat pe interpreţi - după cum spu
neam - şi pe încrederea în cuvântul rostit 
clar şi convingător, chiar dacă nu a fost 
un dialog menit să ducă la înţelegerea 
între eroi , ci la separarea lor categorică. 
A v ibrat însă cuvântu l în comun icarea 
către sală şi publicul a ştiut să recepteze 
mesajul spectacolului cu emoţie şi plăcere. 

O piesă scrisă cu tehnică şi un spectacol 
structurat cu talent şi măsură. 

Teatrul Naţional Bucureşti - Leul în iarnă de James 
Goldman. Traducerea, adaptarea, regia şi ilustraţia 
muzicală: Petre Bokor. Scenografia: Irina Solomon. 
Distribuţia: Damian Crâşmaru, Carmen Stănescu, 
Medeea Marinescu, Vlad lvanov, Dragoş Ionescu, 
Marius Rizea, Gavril Pătru. Data premierei: 9 de
cembrie 2001.  



Tradusă în româneşte de Ana Scarlat, 
cu titlul Vino la pod, iubita mea, drama Electra, 
copila mea de Kiszely Gabor - un cunoscut 
scriitor maghiar cu numeroase volume de 
eseuri, romane sau studii istorice, îndrăgos
tit de teatru, cu o pregătire serioasă în do
meniul artei scenice în Germania şi Anglia -, 
a fost montată la Teatrul Nottara de Alexandru 
Repan, interpret şi al rolului principal, Edmond 
A 'Gwynn, un Agamemnon degenerat al  
zilelor noastre, aşa cum sunt ş i  ceilalţi eroi 
cu aură mitică din antica lume a Atrizilor. 

Regizorul a fost câştigat de rolurile dra
matic-satirice, create cu talent şi cu amară 
i ronie de autor. Lumea legendară de altă
dată, cu proporţiile supradimensionate, a 
devenit astăzi măruntă, stupidă, fără curaj. 
Un erotism ieftin îi leagă pe eroii deven iţi 
partizanii pătimaşi ai drogurilor şi alcoolului .  
Nota sarcastică în care ni se povesteşte des
pre famil ia unui mare om politic din Anglia, 
ţară în care şi-a plasat acţiunea Kiszely 
Gabor (dar putea fi în orice altă parte a 
Europei) ,  a fost accentuată de regizor şi 
traducătoare, începând cu titlul .  Vino la pod, 
iubita mea este o chemare hedonistă spre 
plăceri imediate, ce revine aproape la toate 
personajele, incapabile să se gândească 
la altceva decât satisfacerea simţuri lor. 

Spectacolul începe în cheia gravă a unei 
tragedi i  străvechi .  În Sala Studio a Teatrului 
Nottara, în faţa cortinei trase, la marginea 
rândurilor, apare în haine lungi un cor antic, 
cu versuri din Orestia, continuate şi după 
rid icarea cort inei  de Lucia Mureşan, o 
Clitemnestră nevăzută de noi, dar auzită şi 
impresionantă prin vocea ei bine pozată şi 
măiestria desăvârşită în rostirea poeziei. 

Teatrul Nottara - Vino la pod, iubita mea de Kiszely 
Gabor. Traducerea: Ana Scar1at. Regia: Alexandru Repan. 
Decorul: Sică Rusescu. Costume: Doina Levintza. 
Muzica: George Marcu. Cântă: Valentin Teodosiu. Dis· 
tribuţia: Alexandru Repan, Lucia Mureşan, Ada Navrot, 
llinca Goia, Rareş Stoica, George Alexandru, Anda 
Caropol, Petrică Popa, Ana Maria Sileanu, Daniel 
Popescu, Radu Traian, Laura Anghel. Data premierei: 
26 octombrie 2001 . 

Nu suntem însă într-o tragedie antică, ci 
într-un salon modern cu zei de ghips, meniţi 
să împodobească culoarele şi intrările unei 
case oarecare (Decoru l :  Sică Rusescu) .  
Richmond- Daniel Popescu, un pierde-vară, 
bun să fie amant de un ceas, o întâlneşte 
pe Boadicea - Ada Navrot, una dintre fiicele 
lu i  Edmond A 'Gwynn şi ale Cordeliei -
Clitemnestra contemporană, căsătorită, dar 
din plictis gata să-şi înşele bărbatul .  

l l i nca Goia, în Eleonora - Electra de 
odinioară, apare ca o zeiţă a dreptăţ i i ,  dar 
în curând îşi dă şi ea arama pe faţă. De 
ani de zi le nu face decât să-I dorească 
pe Aldon - George Alexandru, un actor de 
succes, plictisit şi dezamăgit, amantul ma
mei e i .  De-a lungul t impului ,  el a fost şi iubi
tul lui  Boadicea şi probabil al multor femei. 

Nu putea l ipsi nici Oreste, plecat pe dru
murile pribegiei .  Acum se numeşte Oswy, 
jucat de Rareş Stoica. El apare după trei luni 
de vagabondaj prin Africa, flămând şi fără 
nici  o leţcaie, implorând-o pe Eleonora 
să-i dea nişte bani .  A fugit speriat de faptul 
că Geneva, iubita lui - fiica famil iei Fox, mici
burghezi cu pretenţi i ,  jucaţi cu haz de Anda 
Caropol şi Petrică Popa -, a rămas însărci
nată. Eleonora o scapă pe tânără de sar
cină, spre bucuria tuturor, a părinţilor ei, a lui 
Oswy. Suntem într-o casă a morţii şi nu a 
vieţi i ,  unde dispariţia unui copi l ,  chiar ne
născut, înseamnă satisfacţie şi nu durere. 

l nterpreţii au reuşit să-şi creeze perso
najele cu o distanţare i ronică şi o identi
ficare sinceră. Nu evită tonul patetic, fi resc 
la Alexandru Repan - Edmond A 'Gwynn, 
fami l iarizat cu discursurile politice sau la 
Lucia Mureşan - Cordelia, o actriţă plecată 
de decenii din teatru, pentru a-şi urma soţul ,  



ahtiată după scenă şi aplauze, visând să 
se întoarcă şi să mai joace în faţa publicului .  
La ceilalţi, însă, el este amar, ironic, distant, 
sarcastic, cu excepţia lui Aldon, dezamăgit, 
fără vlagă şi entuziasm. 

Toţi actorii sunt buni în acest univers al 
deriziuni i ,  purtând cu eleganţă costumele 

Pentru cei din generaţia mea, indiferent 
de variantele ulterioare - şi ele au fost multe, 
printre care şi un frumos spectacol ieşean 
în regia lui Cristian Hadji-Culea -, de ne
uitat rămâne montarea lui Radu Penciulescu 
de la Teatrul Mic, din 22 mai 1967, cu lu
crarea, pe atunci foarte nouă, a polonezului 
Slawomir Mrozek. Cu o strălucită distribu
ţie în frunte cu George Constantin, Olga 
Tudorache, Octavian Cotescu şi Victor 
Rebengiuc, totul vorbea despre o actuali
tate arzătoare, despre experienţe trăite 
recent şi ideologii vii, puternice, dominante. 

Am fost curioasă, auzind că Gelu Colceag 
realizează la început de mileniu trei Tango 
la "Bulandra", să văd care vor fi reacţia şi 
impactul asupra spectatorilor în noile condiţii. 

Şi ele au fost puternice, incitante, impre
sionante. Cu un spaţiu deschis, cel de la 
Sala "Toma Caragiu", cu rândurile laterale 
anulate de draperi i ,  cu foarte puţine ele
mente de decor, doar cele strict necesare 
(scenografia Mihai Mădescu), regizorul a 
reuşit o autentică performanţă, aceea 
a actualizării fine, sensibile, neforţate, dând 
ritm susţinut acţiuni i  şi pigmentând totul 
cu i ronie. În cheie i ronică, aş spune chiar 
satirică, a fost prezentat Edek de Radu 
Gabrie l .  Victoria acestuia, subl in iată cu 
cinism de Octavian Cotescu,  cu deceni i  în 
urmă, a fost acum lamentabilă şi ridicolă, 
Radu Gabriel accentuând mai degrabă 
dimensiunea ridicolă, slugarnică a perso
naju lu i  decât cea primejdioasă. Dansul 

frumoase create de Doina Levintza, dar 
întregul lor efort nu face altceva decât să 
sublinieze pesimismul autorului şi pl ictisul 
unei lumi mici în comparaţie cu uriaşii de 

· odinioară. Solemnitate şi sarcasm, melodii şi 
versuri antice alături de obsedanta chemare 
din noul titlu :  Vino la pod, iubita mea. 

amen i nţăto r de altădată a fost acu m 
grotesc, desfăşurat în planul doi al scenei. 

Doru Ana a creat un Stomil plin de con
tradicţi i .  Aparent puternic, energic, el este 
în fond slab, dornic doar să fie lăsat să stea 
comod, să nu fie deranjat de forme sau 
convenţi i ,  simţindu-se foarte bine alături de 
cocheta sa soţie, jucată cu haz şi sensi
bi l itate de Emil ia Popescu. 

Bunica, boemă la rândul ei, însetată doar 
să joace cărţi cu slugarnicul Edek, i-a oferit 
Luminiţei Gheorghiu un rol foarte bun, bine 
defin it ,  sugestiv şi amuzant. Alături de ea, 
Petre Lupu 1-a jucat cu haz, dar şi imensă 
dorinţă de afirmare, de ieşi re din anonimat, 
pe unchiul nebăgat în seamă. 

În cei doi tineri, Arthur, cu o nevoie neos
toită de ord ine, convenţii şi forme, şi logod
n ica sa, regizorul a încercat două formule, 
ambele reuşite, cu diferenţe bine justifi
cate şi valabile. Vlad Zamfi rescu este cel 
dintâi Arthur, cu încordări interioare, durere 
scrâşnită şi autoritate disperată, alături de 
Antoaneta Zaharia, superficială şi senzuală, 
supunându-se în bătaie de joc cererilor ne
săbuite ale iubitu lu i  ei, trădat foarte repede 
cu tel u ricu l  Edek. Costel Caşcaval , cel 
de-al doi lea Arthur, are în el o disperare 
tulburătoare, ascunsă sub veşmântul ră
cel i i ,  dar cu izbucni ri le bruşte ale omu
lu i  care ştie că este slab şi îş i  ascunde 
d efect u l  p r i n  af işarea u n e i  at i t u d i n i  
exterioare, ostentativa ş i  false. Profi ra 
Serafim este o iubită violent senzuală, 
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bucurându-se atunci când îl poate anunţa 
că a fost amanta lu i  Edek. 

Costumele create de N ina Brumuşilă au 
o pronunţată dominantă de alb, albul unor 
fantome de altădată. Toţi vor să f ie comozi, 
să nu fie tulburaţi, începând cu bunica, cea 
care nu acceptă catafalcul ami ntind de 
moarte, sau cu Stomil, artistul boem, şi 
soţia lu i  leneşă. În halatele lor de casă şi 
in papuci se simt foarte bine până când 
fiul lor, Arthur, le cere ordine, logodnă cu 
convenţii şi haine de gală, binecuvântări 
părinteşti şi declaraţii patetice. 

Scena dintre Stomil şi Arthur, cel d intâi 
incornorat de soţia lui cu Edek, dar complet 
indiferent la podoaba pusă de soţie şi f iul 
încăpăţânat ce-i cere să pedepsească 
adulterul cu moartea vinovaţilor este excep
ţională, comicul asociindu-se cu drama
tismul cel mai autentic. 

La fel şi scena "când fami l ia boemă, 
îmbrăcată cu haine de gală, prea strâmte 
şi incomode, il aşteaptă pe Arthur sau se 
lasă fotografiată de un aparat fără peliculă. 

Ceea ce nu va suporta Arthureste min
ciuna logodnicei lui. Auzind că este înşelat 

cu Edek, cel dispreţuit profund, el se sinu
cide, moartea lu i  aducând, în locul dispe
rări i ,  l iniştea famil iei boeme. 

Coregrafia Roxanei Colceag, la fel ca şi 
i lustraţia muzicală real izată de George 
Marcu, contribuie la o atmosferă de evocare 
a unor vremuri apuse şi la o acută contem
poraneitate. 

Istoria s-a estompat in acest spectacol 
şi lupta comic-dramatică se dă intre anar
hie şi ordine, intre comoditate şi forme se
vere, ambele eşuând in ridicol şi deriziune. 
O montare incitantă, bine realizată, foarte 
bine jucată, cu valenţe actuale inedite, lă
sându-ne, in ciuda unor momente amu
zante, un trist sentiment de deşertăciune, 
de zbatere inutilă, de părere de rău pentru 
o ordine imposibilă. 

Teatrul Bulandra - Tango de Slawomir Mrofek. Tra
ducerea: Stan Velea. Adaptarea şi regia: Gelu Colceag. 
Decorul: Mihai Mădescu. Costume: Nina Brumuşilă. 
Coregrafia: Roxana Colceag. Coloana sonoră: George 
Marcu. Distribuţia: Vlad Zamfirescu/Costel Caşcaval, 
Emilia Popescu, Doru Ana, Luminiţa Gheorghiu, Petre 
Lupu, Radu Gabriel, Antoaneta Zaharia/Profira Serafim. 
Data premierei: 2 decembrie 2001 .  



Ştefan OPREA 

Premiera absol ută a unu i  text d ra
matic e întotdeauna egală cu un eveni
ment teatral - cu atât mai mult atunci 
când dramaturgul este o personal itate 
excepţ iona lă  a teatru l u i  românesc ş i  
european, ca în cazul de faţă Ion Sava. 
Deşi creator al regiei moderne la noi, deşi 
a ridicat Teatrul Naţional din laşi (în ani i  
1 930-1 940) la  cea mai înaltă cotă a artei 
spectacolu lu i ,  deşi au apărut cel puţi n 
două volume masive: monografia Petru 
Comarnescu - Ion Sava (Ed. Meridiane, 
1 966) şi ,  din opera lui teoretică, Ion Sava 
- Teatralitatea teatrului (Ed. Eminescu,  
1 969) , personal itatea lu i  e încă prea puţin 
cunoscută ch iar oameni lor  de teatru .  
(În paranteză-şi cu  jenă spun că am auzit 
pe c ineva d in  lumea teatru lu i  confun
dându-1 pe Ion Sava cu regretatul actor 
Costache Sava!) 

lată de ce socot recenta premieră de 
la  Teatru l  "Luceafăru l "  cu  pantom ima 
Vreau să număr stelele, un act cultural 
ş i  reparatoriu după circa 60 de ani  de la 
e laborarea text u l u i .  Ne rămâne spe
ranţa că exemplul va f i  urmat şi de alte 
scene, cu alte texte ale lui Ion Sava; aş
teaptă atenţia regizori lor piesele scurte 
A murit păpuşa, Iov, Lada, Uşile, Triunghiul 
cu patru colţuri, grotesca în trei acte 
Preşedintele. 

Pantomima cu a legor i i  şi s imbo lu ri 
Vreau să număr stelele a fost montată 
de regizorul Bogdan U lmu în respectul 
absolut al textu lu i  în care a descoperit 
o frapantă actual itate; căci ce poate fi 
mai actual decât o "caricatură zoomorfă 
a unei societăţi ce striveşte poezia" (cum 
zice Mi rcea Ghiţulescu)? În parc, unde 

caută cl ipa de l inişte şi visare, omul creativ 
- trestia gânditoare - e agresat de tot 
felu l  de "animale" cu chip de om sau, mai 
b i ne  zis, de oameni  cu ch ip  ş i  com
portament de an imale :  Oaia taxatoare, 
Berbecul controlor, Maimuţa dementă, 
Boul miliardar, Ţapul gardian, Mopsul 
comisar, Pisica vicioasă ş .a .  Avalanşa 
de onomatopee şi de gesturi g rosolane 
str iveşte pur ş i  s implu  nevi novata as
p i raţie a Poetu lu i  de a număra stelele. 
Cu excepţia Poetulu i ,  toate personajele 
poartă măşti alegorice (concepute de  
Sandu Maftei) . D in  acest punct de  vedere, 
Bogdan Ulmu urmează procedeele atât 
de dragi lu i  Ion Sava şi atât de ingenios 
folosite. Să ne amintim ce spunea el des
pre mască, răspu nzând u nor acuzaţ i i :  
"Masca deserveşte actorul? Î i reduce po
sibil ităţile de expresie şi îi distruge efor
tu l?  Noi  nu credem aşa ceva, d impo
trivă. Masca stimulează, ampl ifică . . .  dar 
nu acoperă nici o insuficienţă. Masca 
obligă la o mare cunoaştere a meseriei de 
actor, la  promptitud ine ş i  la  corectări 
scenice. Masca nu poate fi purtată decât 
de mari actori .  Ea înăbuşă, în mod necru
ţător, mediocrităţi le .  Masca absoarbe, 
transformă şi exprimă sufletul actoru lu i ,  
aşa cum un instrument muzical ar  absorbi, 
transforma şi exprima spiritualitatea unui  
m uz ic i a n .  M asca este u n  i nstru m e nt 
teatral". 

Actorii Teatru lu i  "Luceafărul" şi-au în
suşit aceste opin i i  şi, urmându-1 cu con
vingere pe Bogdan Ulmu în acest demers 
(în bună măsură experimental) ,  au reali
zat un spectacol alert, plăcut, cu valori 
artistice deosebite şi cu sonorităţi insolite 



î n  care m u z i c a  se l u ptă c u  zgomo
tele l ive . În mişcare, în gestică am aş
teptat mai mult specific de pantomimă. 
În general  însă, aşa cum şi-a propus, 
reg izorul a reuşit să edifice un specta
col (pentru toate vârstele) care eviden
ţiază importanţa visului, a poeziei într-o 
l u me în care pragmat ismu l ,  grobian is
mul ,  violenta sunt pericole reale. "Toată 
lumea se uită pe cer - zice regizorul în 
caietul de sală, precizându-şi mesaju l  -, 
dar numai artistul vede stelele. Cei d in  
jur, fireşte, nu i -o  vor ierta". 

lnterpreţii se achită foarte onorabil de 
rolur i ,  fiecare găsind pentru personaju l  
său ce-ul caracteristic necesar. Emanuel 
F lorent in  î i  conferă Poetu lu i  sens ib i l i 
ta te ,  d i sc re ţ ie  a c o m p o r tamentu l u i ,  

Din cele şase premiere cât şi-a pro
p u s  pentru actua la  stag iune ,  Teatru l  
"M iha i  Emi nescu" d in  Botoşan i  a pre
zentat Noaptea asta nu câştigă nimeni 
de Mircea Radu lacoban. Scrisă nervos 
şi s impl u ,  cu miză pronunţat actuală ,  
piesa se adresează di rect, fără alambi
cări modernista (sau post . . .  ) ,  unui public 
deschis spre real itatea imediată, coti
diană, în care se petrec drame discrete, 
mocn ite sau se desfăşoară tablouri de 
viaţă spectacu loase, străbătute de f ior 
tragic. 

Acţiunea piesei lui M . R .  lacoban se 
petrece pe peronul unei gări d in România 
- o gară obişnuită, posomorâtă, în care 
trenur i le întârzia sau nu mai vin deloc, 
iar pasageri i ,  de toată mâna, foiesc încolo 
şi încoace, dezvălu indu-şi treptat f i rea, 
caracterele şi mai ales m ici le d rame.  
Pentru toţi ,  "centrul universului" este biroul 

credibi l itatea aspi raţiei spre absolut, dar 
şi vu l ne rab i l i tatea v isăto r u l u i  în  faţa 
elementarităţi i  şi  agresivităţ i i .  Remarca
b i l e  sch iţe ca racte r io log ice  izbutesc 
Gabriela Andrei ( Pisica vicioasal ,  Liliana 
Mavriş-Vârlan (Măgaru�. Carmen Vârgă 
( Mopsul comisar) ş i  l o n e l a  Arv i nte 
(Maimuţa demental . 

Cine vrea să înveţe a număra stelele de 
pe cer să vadă acest spectacol !  

Teatrul pentru copii ş i  tineret "Luceafărul" d i n  laşi 
Vreau să număr stelele de Ion Sava. Regia: Bogdan 
Ulmu. Măşti: Sandu Maftei. llustra,ia muzicală: Gigi 
Şfaiţer. Distribuţia: Emanuel Florentin, Liliana Mavriş· 
Vârlan, Gabriela Andrei, Nina Dimitriu-Uimu, Gigi Şfa�er, 
Cristian Gheorghiu, lonela Arvinte, Carmen Vârgă, 
Andreea Crişan. Data premierei: 28 octombrie 2001 . 

de informaţii şi funcţionara Lena, femeia 
cu och i  f rumoş i  şi cu prob leme "cât 
cuprinde", atât la serviciu ,  cât şi acasă. La 
serv ic iu  t rebu ie  să suporte capric i i l e  
călători lor, insistenţele sentimentale ale 
şefului de gară şi ale unui dandy de ocazie, 
iar acasă să aibă grijă de o fiică aflată la 
vârsta critică şi care îi consumă anticon
cepţionalele puse de-o parte pentru ea 
însăşi; peste toate, soţu l ,  marinar, se află 
undeva la capătu l  l u m i i ,  pe un vapor 
arestat în nu ştiu ce port (ca toate va
poarele româneşti, câte mai sunt!) .  Pro
bleme, probleme, probleme . . .  Iar ea, fru
moasa şi însingurata funcţionară cefe
ristă, trebuie să le facă faţă, ba chiar să 
fie bine dispusă, atentă, politicoasă etc. 
Abi l itatea dramaturgu lu i  - care ştie să 
îmbine observaţia amănunţită a faptului  
de viaţă particular, aparent banal, cu l ini i le 
principale ale contextulu i  social general -



creează pentru mica d ramă a Lenei o 
canava de fapte şi întâmplări de un realism 
aspru, colorat puternic în nuanţe închise; 
toate acestea stimu lează drama, o ajută 
să se developeze, o pun în relief. 

Scenografu l  M i ha i  Pastramag iu  a 
venit  în întâmpinarea textu lu i  cu o vi
ziune plastică foarte adecvată, în tonuri 
gri închis, n u  chiar sumbre, dar aproape, 
el imaginând peronul gării ca un tunel, lung 
şi apăsător, la capătul căruia se zăreşte 
contu rul  ţăr i i  - idee pr in  care conferă 
tablou lu i  particular al gări i  un rang de 
generalitate; un s implu  peron de gară 
devine astfel o parte semn if icat ivă a 
spaţiu lu i  românesc contemporan - acea 
parte în care gurile de canal, boschetii şi 
băncile din sala de aşteptare sunt locuinţe 
de ocazie pentru condamnaţii vieţii; în care 
cerşetori i  sunt de fapt hoţi de buzunare 
cu înaltă cal ificare, colaborând fructuos 
cu pol iţiştii ;  în care aurolacii agonizează 
într-o tragică inconştienţă - într-un cuvânt, 
acea parte a spaţiu lu i  românesc pe care 
ne prefacem a nu o vedea, deşi presa 
ne-o tot arată peste măsură,  iar trimişi i 
Eu ropei ne-o tot reproşează. În acest 
spaţiu al tristeţi i ,  pe care dramaturgul şi 
scenograful n i - l  înfăţişează foarte con
vingător, regizorul Ion Ciubotaru înscrie o 
mişcare ag itată, cu personaje fie deviate 
de la normal (ca psihiatru! congresman) ,  
fie î n  exces d e  normal itate (ca şeful gări i ) ,  
f ie în ech i l ibru dramatic fragil (ca Lena şi  
fiica ei) .  Dincolo de aceste individualităţi 
(şi de alte câteva) evoluează mai multe 
grupuri profesional izata (pol iţişti , cefe
r işt i ,  auro lac i ) ,  în i ntermed i i  cantant
dansante - un fel de variante moderne ale 
coru lu i  antic - care, fie că prezintă profi lu l  
specific al categoriei din lumpenul mai sus 
am i nt i t ,  f ie  că fac obse rvaţ i i  tă ioase 
la adresa unor real ităţ i .  U morul ,  sat ira, 
sarcasmul chiar (foarte mult, atât în planul 
critici i sociale, cât şi în  cel al d inamici i  

scenice) se estompează în spectacol ,  din 
păcate, pe de o parte din cauza l ipsei de 
profesionalitate a dansatori lor şi cântă
reţi lor, iar pe de altă parte, d in cauza pre
carităţii dotării tehn ice a scenei .  

Dintre i nterpreti am reţinut-o mai întâi 
pe Violeta Afrăsinei ,  care a reuşit să-i 
schiţeze Lenei un profil agreabi l ,  convin
gător pr in sinceritatea şi  discreţia cu care 
îşi trăieşte drama; apoi, pe Valentina Popa 
în rolu l  Fetei- foarte mobi lă, punctând cu 
umor juvenil scenele, puţine, în care apare; 
n ota b i l ă  L u d m i l a  F i l i p  (abso lventă ,  
promoţia 2001 , a Facultăţii de  Teatru d in  
laşi ) ,  debutantă. Ea  evoluează cu des
tulă siguranţă, dar, din păcate, într-un rol 
prea mic  pentru a putea provoca u n  
comentariu .  

Bărbaţi i  d in  acest spectacol m-au 
convins mai  puţin. Chiar ş i  Jean Apostol iu ,  
actor cu alese cal ităţi de comedie, a avut, 
de data aceasta, o prestaţie un iformă, 
cântând parcă pe o singură notă. Traian 
Andrii a fost prea greoi pentru un şef de 
gară mare amator de dans. Mai aproape 
de condiţ ia personajelor au fost Flor in 
Aioniţoaei în rolu l  curtezanului  şi Remus 
Archip în rolu l  lunaticului Jack. 

Cu bune şi cu rele, spectacolu l  prinde 
la public pentru că oferă o imagine viu 
colorată în care acesta regăseşte datele, 
problemele, confl ictele cu care se con
fruntă în cotidian. 

Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani - Noaptea asta 
nu câştigă nimeni de Mircea Radu lacoban. Regia: 
Ion Ciubotaru. Scenografia: Mihai Pastramagiu. 
Muzica: Radu Ştefan, Silviu Roşea. Euritmie: Bogdan 
Muncaciu, Manuela Puşcaşu. Distribuţia: Violeta 
Afrăsinei, Daniela Bucătaru, Valentina Popa, Mihai 
Păunescu, Florin Aioniţoaei, Jean Apostoliu, Florita 
Rusu, Remus Archip, Traian Andrii, Ludmila Filip, 
Dragoş Radu, Bogdan Muncaciu, Alin Gheorghiu, 
Florin lftodi, Gelu Râscă. Data premierei: 4 noiem
brie 2001 . 
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Delia VOICU 

Un zgomot bizar, de vijelie sau cădere 
de apă, anunţă, în întuneric, un timp al 
existenţei aspre. Scenografia creată de 
regizorul Dragoş Galgoţiu aminteşte, prin 
gardul înalt şi prin felul în care este proiec
tată lumina, de atmosfera lagărelor de con
centrare. Elementul central este un adă
post din foi transparente - cort de cam
panie ori construcţie provizorie, săracă, 
fragilă. Spaţiu fără uşi, fără pereţi, nesigur, 
pusti u .  Casa devastată şi părăsită a 
sufletulu i ,  ce bântuie, înstrăinat, prin loca
şuri le tulburi, nedecantate ale suferinţei. 

Drama lui Woyzeck, victimă inocentă 
a unei lumi aberante şi crude, e exprimată 
prin semne violente. Textul lu i  BOchner 
pare redus la crâmpeie nearticu lata, 
transpus într-un l imbaj coregrafie din care 
răzbat doar spasmele. Eroi i  îşi risipesc 
dement energia dansând, pe muzică de 
fanfară, în jurul Vânzătorului de bâlci, perso
naj grotesc, din al cărui pântece explodează 
fulgi ,  ca nişte spi rite ce invadează scena. 
Pr intre aceşti "produşi"  ai dezi ntegrării 
Woyzeck găseşte o păpuşă de hârt ie, 
simbol al absenţei copi lului şi, poate, expli
caţie a costumului de doliu pe care-I poartă 
iubita lu i ,  Marie. Pentru ea, singurul cal
mant al dureri i e împl in irea senzuală, drog 
ce o împinge în braţele Tamburului Major. 
Secvenţa lor de dragoste, de o mare fru
museţe, se termină brutal. Umilită şi agre
sată, îşi adună în grabă n im icur i le ,  le 
strânge la piept şi se aşază pe un scaun. 
Goana, ca şi existenţa ei fără sens, n-avea 
nici o destinaţie . . .  Tot dintr-o îmbrăţişare, 
este ucisă de Woyzeck. Urmărit de crimă, 
acesta e condamnat să trăiască absurd ,  la 
graniţa dintre viaţă şi moarte, pe cu loarul 
strâmt dintre lumi .  

Regizorul îşi lansează haotic ideile (multe 
interesante), folosind excesiv mişcarea şi 

muzica. Neajunsul cel mai grav e însă faptul 
că îşi neglijează tocmai protagonistu l .  Ast
fel, drama lu i  Marie - emoţionant întru pată 
de Camelia Maxim - e mai bine conturată 
decât cea a lu i  Woyzeck, partitură pe care 
Marian Râlea nu reuşeşte să o acopere 
în toată profunz imea şi complexitatea 
ei. Distribuţia suferă de mari decalaje, de 
la admirabi lu l  Cornel Scripcaru (Doctoru� 
ş i  i n s p i ratu l  i n ter pret a l  Căpitanului, 
Dan Bădărău (care acoperă cu adecvare 
mai mu lte roluri) până la tinerele actriţe 
Ioana Abur şi Anca Androne, disonante cu 
restul trupei prin evoluţia lor stângace. La 
un nivel mulţumitor, de mijloc, se situează 
Emil Hoştină şi Gabriel Spahiu.  

Teatrul "L.S. Bulandra" - Woyzeck de Georg Biichner. 
Traducerea: Laura Dragomirescu. Un spectacol de 
Dragoş Galgoţiu. Distribuţia: Marian Râlea, Cornel 
Scripcaru, Camelia Maxim, Dan Bădărău, Emil Hoştină, 
Gabriel Spahiu,  Ioana Abur, Anca Androne. Data 
premierei: 3 noiembrie 2001 . 



Oana BORŞ 

Teatrul Naţional din Timişoara a sărbă
torit 30 de ani de când s-a alăturat celorlalte 
teatre cu acest statut din Bucureşti, laşi, Cluj, 
Craiova. Ca privitor al unui astfel de eveni
ment, moment de evocare, nu poţi avea decât 
respect pentru istoria înfăptuită. Pentru pri
vitorii legaţi direct de acest spaţiu, fiecare loc 
are o altă dimensiune decât cea percepută 
de trecătorul întâmplător ce poposeşte aici; 
legaţi între ei de clipele petrecute alături , 
înseamnă emoţie, şi bucurie, şi tristeţe. Emo
ţia şi bucuria readucerii aminte şi, poate, pe 
undeva, tristeţea clipei scurse ce nu mai 
are putere a se întoarce. Spectatori aşezaţi 
în fotoli i le teatrului, cei care dau sau au dat 
suflet scenei, au revăzut înviind pe ecran, 
proiectate, imagini pe care mulţi le păstrează 
închise în cutia memoriei. Au şi vorbit despre 
timpuri trecute. Sunt vieţi sau fel i i de vieţi, 
destine împlinite sau neîmplinite care, în timp, 
au devenit doar mărturii pe o foaie de hârtie 
sau pe peliculă . . .  

O astfel de memorie vorbeşte despre 
primele atestări ale unei "întreprinderi tea
trale" în Timişoara, ce datează din 1 753. În 
1 876 se inaugurează clădi rea ce adăpos
teşte astăzi teatrul, Opera Română, Teatrul 
German de Stat şi Teatrul "Csiky Gergely", 
iar în 1 928 se inaugurează clădirea refăcută 
a teatrulu i .  

· Primul spectacol în l imba română a avut 
loc în martie 1 870, însă într-o sală a Hote
lului "Tigru". Turneele unor trupe de teatru din 
celelalte oraşe sau chiar stagiuni ale unor 
teatre stabil ite temporar în Timişoara au 
suplinit lipsa unui teatru românesc aici. 

În 1 945 s-a înfiinţat primul teatru profe
sionist, Teatrul Muncitoresc al Poporului ,  care 
în 1 949 se transformă în Teatru de Stat. 
Din 1 966, i se schimbă titulatura, purtând 
numele lui  Matei Mil lo, iar 1 971 este anul în 
care devine Teatru Naţional, sub direcţia lu i  
Gheorghe Leahu. 

Trecutul rămâne însă în amintire, importantă 
este clipa trăită. Aşa că premiera Teatrului 
National din Timişoara, Visul unei nopţi de 

vară de Shakespeare în regia Sandei Manu, 
căreia i s-a alăturat una dintre premierele 
acestei stagiuni ale Teatru lu i  Naţional din 
Bucureşti, Jocul dragostei şi al intâmplării 
de Marivaux, regia Felix Alexa au adus săr
bătoarea către pulsul prezentului. 

Şi dacă s-a vorbit de timp, întoarceri şi 
reîntoarceri, Visul unei nopţi de vară a însem
nat reîntoarcerea regizoarei Sanda Manu, 
după ani de absenţă în care s-a dedicat 
numai muncii pedagogice. 

Experienţa de acest gen s-a făcut vizi
bilă şi în spectacolul timişorean, în explicita 
narare scenică a poveşti i  ce se împleteşte 
în jurul visului, în concizia scenelor distinct 
decupate. Ceea ce pierde însă substanţial 
sunt poezia, farmecul, vraja, mirajul ,  ce îl con
ţine şi transmite textu l ,  vital itatea perso
najelor. 

Firescul şi dinamismul îl aduc îndrăgostiţi i  
(Ada Simionică, Claudia Ieremia, Romeo Ioan, 
Ruslan Rotaru) ,  un firesc al sentimentelor 
autentice susţinut şi de o naturaleţe a rostirii. 
Li se alătură meşteşugari din Stratford a căror 
prezenţă stârneşte accente de râs graţie, în 
special, expresivităţii lor în scenele cu umor 
fin dirijat. 

Printre zâne, elfi, îndrăgostiţi, regi ,  ţărani, 
printre spectatori se pl imbă Puck (Al ina 
Reus), cel ce apropie oamenii de zei şi zeii 
de oameni. Acum a căpătat faţa unui energic 
Scaramouche "trimis înainte ca o mătură/ Să 
măture praful de după uşă." 

Teatrul Naţional Timişoara - Visul unei nopţi de vară 
de W. Shakespeare. Regia: Sanda Manu. Decorurile: 
Emilia Jivanov. Costumele: Geta Medinschi. Ilustra
ţia muzicală: Adrian llica. Dans: Francisc Valkay. 
Distribuţia: Traian Buzoianu, Luminita Stoianovici, 
Daniel Petrescu, Bernard von Bomches, Ana Maria 
Cojocaru, Claudia Ieremia,  Romeo Ioan, Ada 
Simionică, Ruslan Rotaru, Alina Reus, Ion Rizea, 
Cristian Szekeres, Florin Ionescu, Cătălin Ursu, Calin 
Ionescu, Colin Buzoianu, Doru Iosif, Constantin 
Tovarnitchi, Laura Avarvarei, Corina Dohanici, Monica 
Rusei, Luminiţa Tulgara, Laura Miculescu. Data 
premierei: 14 octombrie 2001 . 
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Antoaneta IORDACHE 

Pe � r �, 
� � avA � u� . . .  
În noiembrie 200 1,  Casa de Cultură 

Studenţească Bucureşti organizează, cu 
o mână de oameni la bord, Festivalul 
Internaţional de Teatru Absurd Eugime 
/onesco. De fapt, deschide trupelor străine, 
după şapte ediţii de cuprindere naţională, 
ideea lansată în 1 994 de Cătăl in Naum, 
mentoru l  Teatru lu i  Podul. Se pare că 
acesta e singurul festival pentru di letanţi 
rămas "în viaţă", de pe u rma confl ic
tului  surd dintre fervoare şi realităţi . Până 
mai ier i ,  programată, fervoarea eşuase 
în exces. Az i ,  trupele studenţeşti d i le
tante subzistă, cumva neaşteptat, la l imita 
grafică a och iu lu i  colectiv, aţipit într-o 
sen ină nepăsare. Performanţa organi 
zatori lor se cuvine notată. Au contat in i 
ţial pe o sponsorizare mai largă " la pungă" 
decât au obţinut - cât despre bugetul de 
la min isterul ce "ocroteşte" Casa, mai bine 
să nu vorb im.  În orice caz, cu un pro
gram mult prea îndesit (de 1 8  spectacole 
în două zi le) ,  fără jur iu l  şi premi i le pro
mise in iţial , festivalul şi-a jucat şansa. La 
toate spectacolele, public era (câteodată 
peste capacitatea săli lor) , cu toate că în 
oraş, în aceleaşi z i le ,  oferta formaţi i lor  
de teatru studenţesc a fost contu rată de 
mega-show-ul Unifest. Ceva rezu ltă de 
"aici", poate în legătură cu faptul că totuşi 
teatrul di letant are rostul lu i !  Nu s-au dat, 
la final ,  decât trofee şi d iplome de par
ticipare . . .  

Multe prezenţe pur şi simplu ocazio
nale. Complicaţi i  fără consistenţă, prec
um aşa-zisa Expo in action din Olanda, 

sau Apologia . . .  t imişoreană, ambele şi cu 
pretenţ i i  "programatice" , ca dovadă că 
uneori , vorba lui lonesco, "filologia duce 
la  ce e mai rău" .  Na iv i tăţi şcolăreşt i ,  
p recum în i nterm i nab i l u l  Intermezzo 
de la Braşov (într-o franceză d in când în 
când i lară ,  ca şi costumele)  . . .  Totuşi ,  
un selecţioner e necesar într-un festival .  
Ediţia aceasta nu 1-a avut, fiecare cen
tru studenţesc şi-a " recomandat" parti
cipanţii. După ce criterii - nu vom afla. Cum 
teatru l  absurdu lu i  este o zonă defin ită 
scenic cu oarecare dificultate şi de pro
fes ion iş t i ,  e ra de presu pus  ut i l i tatea 
selecţiei ,  prin lent i la unei personal ităţi 
fami l iarizate cu l imbaju l  genulu i .  De fapt, 
aş întreba d i rect: - De ce n-a profitat 
festivalul de serioasa cultură teatrală a lu i  
Cătăl in Naum? 

Două reprezentaţ i i  excepţionale, în 
context: un triptic, pe texte de Arrabal, al 
Teatrului "Ubu" din Albacete - Spania, şi o 
pantomimă d in trei secvenţe ("de istorie 
contemporană", rezumând utopi i ,  disperări, 
violenţe propr i i  lumi lor  înch ise) , pus în 
scenă de Gabriel Pintilei cu studenţi din 
Braşov (Trupa "Un iversitas") . Substan
ţiale şi interesante, spectacolele Casei
gazdă: ind iferent de opţ iunea reperto
rială, la Teatrul "Podul" se observă asupra 
interpreţi lor aceeaşi pedagogie rafinată; 
dar şi Compania "Studio 24", coordonată 
de Miha i  Serghei Todor, dă semne de 
creştere valorică promiţătoare (nu în mon
tarea de la desch idere, neclară, ci prin 
broderi i le comice din "Diavologuri le" lu i  
Rolland Doubil lard) .  Cu un spectacol axat 



pe antrenamentul trupei şi pe mobil itatea 
elementu lui scenografic, au venit ital ieni i 
(Teatrul  "Residui" d i n  Roma). I nterpreti 
conduşi atent şi dotaţi am observat în 
spectacolul sloven, în formaţiile: "Maszkura" 
(d i n  C l uj - N apoca) , "Lud ic" (d i n  laş i ) ,  
"Theatron" (Craiova) . . .  

A telierele de creaţie, p e  care ş i  
le-au dorit toţi şi care ar fi animat atmosfera 

festivalului ,  n-au mai avut loc din l ipsă de 
fonduri .  Dosare de presă nu s-au cerut şi 
nu s-au adus (abia 2-3 "fluturaşi"). Pe o 
serie de afişe, distribuţia apărea doar cu 

• in iţialele. Singura "carte de vizită" a teatru
l u i  său a ofe rit-o Francisco Redondo, 
spaniolul cu montări de succes pe texte de 
lonesco, Dario Fo, Brecht (în alte festi
valuri) ,  înainte de aplauzele binemeritate 
aici, la Bucureşti. 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU ABSURD EUGENE ION ESCO. BUCUREŞTI, 
1 5- 1 8  NOIEMBRIE 2001 . Casa de Cultură Studenţească. Trupele participante: UNIVERSITAS, 
Braşov (Threescapes de Gabriel Pintilei); AMFITEATRU, Braşov (Intermezzo după Jean Giraudoux); 
MASZKURA, Cluj-Napoca (Farsa de R. Petrescu); GAUDEAMUS, Cluj-Napoca (O zi de vară in 
căutarea unui autor, după Luigi Pirandello şi Slawomir Mrozek) ; THEATRON, Craiova (Delir in doi 
de Eu gene lonesco); DE CE FICATUL?, Galaţi (În largul mării de Mrozek) ; LUDIC, laşi (Buzunarul 
cu pâine de Matei Vişniec şi Lecţia de Eugeme lonesco); SGANARELLE, Piteşti (0 femeie teribilă 
de Cami); THESPIS, Timişoara (Apologia unui vis baroc de Dinu Bodiciu, Noemi Dumitrescu, 
Alexandru Das); ŞI DA ŞI NU, Bucureşti (Ceasornicăria, după Gellu Naum); STUDIO 24, Bucureşti 
(Exerciţii de conversaţie de Eugene lonesco şi Diavologuride Rolland Doubillard); PODUL, Bucureşti 
(Baraca de Alexandru Chidean); RESIDUI TEATRO, Italia (Occupazionide Julio Cortazar); RICHTER, 
Olanda (Expo in action); BUBE, Slovenia (Rhinoceros, după lonesco); UBU TEATRO, Spania 
(Pic-nic, lubirile imposibile, Tinereţea ilustrată de Fernando Arrabal). 

Scenă din spectacolul Diavologuri de Rolland Doubillard 
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Elisabeta POP 

Teatrul FAN I TARDINI din Galaţi a reuşit, 
spre onoarea sa şi spre bucuria publicului ,  
să menţină Festivalul de comedie în viaţă, 
cu toate greutăţi le prin care trece cultura în 
această nesfârşită tranziţie. Şi  pe bună 
dreptate: săl i le au fost mereu arh ip l ine, 
chiar şi în seri le cu meciuri de fotbal de 
indiscutabil interes. 

Se lecţ ia spectaco le lor  a aparţ i nu t  
Nataliei Stancu , directorul Festivalu lu i ,  din 
juriu făcând parte regizorul Eugen Todoran 
(preşedinte) , Mihai Fotino, Tora Vasi lescu, 
Rodica Popescu-Bitănescu, Mihai Dinvale. 

Dintre cele 1 O spectacole au fost re
marcate de juriu ,  dar şi îndelung aplaudate 
de public, mai ales patru sau cinci, şi anume: 

Bani din cer de Ray Cooney - u n  
maestru incontestabi l  a l  genului - d e  la 
Teatrul de Comedie Bucureşti (regia Horaţiu 
Mălăele; scenografia: Puiu Antemir) .  Pre
mi i le obţinute: pentru cel mai bun specta
col, ex-aequo cu Jocul dragostei şi al in
tâmplării de Marivaux al Naţionalulu i  din 
Bucureşt i ;  Premiu l  pentru interpretare 
masculină: George Mihăiţă, şi el împărţit cu 
Cristian Iacob de la Teatrul Mic; şi Premiul  
de interpretare feminină: Virginia Mi rea (de 
la Teatrul de Comedie) , admirabilă mai ales 
pentru precizia şi umorul cu care a jucat 
beţia nevestei norocosulu i  . . .  gh in ionist, 
găsitorul genţi i  cu bani. George Mihăiţă 
joacă cu aplomb, cu umor, fără pic de şarjă, 
de încercare de a trage cu ochiul la public, 
un personaj simpatic şi imprevizibi l :  un 
funcţionar mărunt, a cărui viaţă tihnită este 
distrusă de bani, fireşte, de banii picaţi parcă 
din cer anume ca să-i verifice caracterul ,  
fidelitatea, curaju l .  . .  

U n  a l t  spectaco l  p rem iat - dar  ş i  
apreciat,  mai ales d e  t ineret - a fost 
Popcorn de Ben Elton, în regia lui Răzvan 
Săvescu. Piesa şi spectacolu l  bine articu-

lat au pus în valoare cu, aş zice, o agre
sivitate egală impactul comediei asupra 
t i n e ret u l u i ,  capac itatea i n d iscutab i l ă  
a f i lmului ,  mai ales d e  a manipula, d e  a 
influenţa tineretul ,  mai ales când acesta e 
cam debusolat şi nu destul de sigur pe el .  
Cristian Iacob ş i  Oana Ioachim au alcă
tuit un cuplu de dezaxaţi ,  jocul lor, dar în 
special reacţi i le cu totul imprevizibile ale 
personajului interpretat de Cristian Iacob 
dând săl i i  fior. 

La polul opus, tânărul Felix Alexa a venit 
în festival cu o comedie ce putea foarte uşor 
să devină un spectacol dacă nu desuet, cel 
puţin neinteresant pentru spectatorul de azi. 
Dar nu, el a găsit (împreună cu scenografa 
Diana Ruxandra Ion) o cale să ne facă să 
acceptăm un Marivaux proaspăt, plăcut, 
romantic, senin, voios. E drept că a ştiut 
ceea ce nu e puţin lucru, - să distribuie 
actori tineri, frumoşi şi desigur de un re
marcabil talent: Dan Puric - arătând o faţă 
mai puţin cunoscută, personajul său pă
rând că se dezagregă, se dezmembrează 
în faţa noastră; Mihai Călin într-un personaj 
jucat cu discretă ironie, cei doi fi ind urmaţi 
de actriţele Monica Davidescu - aplomb şi 
ţ inută superbă, de I leana Olteanu, G rigore 
Gonţa şi Liviu Lucaci - cu toţii credibi l )·şi în 
cea mai bună formă. 

Cei trei interpreti magistrati ai comediei 
Operele complete ale lui WLM $XSPR de 
Long, Bergeson şi Singer (regia Petre Bokor) 
au fost răsplătiţi cu un meritat premiu al 
vi rtuozităţii artistice: Mircea Diaconu, Emil 
Hossu, Constantin Cotimanis. 

Teatrul "George Ciprian" din Buzău a 
venit în festival cu comedia lui Oscar Wilde 
Ce inseamnă să fii onest. Tânărul regizor 
Răzvan Dincă a beneficiat de prezenţa 
în distribuţie a unor actori cu experienţă 
ca Tamara Buciuceanu-Botez, Ruxandra 



Sireteanu, N iculae Urs, ei creând şi cele 
mai bune momente din spectacol, dar şi de 
câţiva tineri mai puţin obişnuiţi să poarte 
costume de epocă - şi să-i crezi englezi! 
Cele două actriţe însă, Monalisa Basarab • 
şi Dana Dumitrescu, au jucat cu farmec şi 
ne-au convins că ar fi două logodn ice 
îndrăgostite. 

Tamara Buci uceanu-Botez a fost în 
seara de după acest spectacol sărbătorită 
cu fastul cuvenit, la cei cincizeci de ani de 
teatru. Emoţionantă seară, în care actriţa a 
fost ovaţionată, i s-au cit i t  telegrame, 
scrisori de la colegi şi  prieteni, a primit braţe 
de flori . A fost unu l  d intre momentele 
deosebite ale festivalu lu i .  

Premiul  special al ju r iu lu i  i-a revenit 
spectacolului  gălăţean Tărâmul celălalt de 
Dusan Kovacevic (regia Claudiu Goga -
regizor al cărui talent se confirmă cu fiecare 

Români i  - şi bihoreni i  nici atât - n-au 
fost prea răsfăţaţi de-a lungul t impului cu 
musicaluri de ţinută. Cel puţin la teatru . . .  
Piese celebre a u  cunoscut variante muzi
cale, dar ele se pot număra pe degetele 
poate ale unei singure mâini (My Fair Lady, 
după Pygmalion de Shaw, Opera de trei 
parale după Brecht, Bună seara, domnule 
Wilde, după Ce Înseamnă să fii onest de 
Oscar Wilde . . .  ) 

I deea acestui spectacol - recunosc, 
binevenit pentru publicul atât de eterogen 
al tranziţiei româneşti şi . . .  orădene! - apar
ţine tinerei ,  foarte tinerei regizoare Alina 
Hiristea. Şi ea, ca şi alţi colegi ai ei, mai pleacă 
urechea şi la necesităţi le, ca să zic aşa, 
legate de gustul publicu lui  (cei 1 5.000 de 
studenţi d in  Oradea - unde or fi oare? -
având poate, cine ştie, nevoie şi de acest 
gen, numai aparent mai uşor, în fond nece
sitând mult efort şi talent) . 

Meritul regizoarei este acela de a-şi fi asi
gurat o coregrafă de mâna întâi în persoana 

nou spectacol) .  Tânărul actor Vlad Jipa a 
fost distins cu Premiul de debut. 

Seara finală a fost rezervată premierii 
şi teatrului-gazdă, care a prezentat, evident, 
tot o comedie, Puşlamaua de Pierre Chesnot 
(regia George Motoi) .  Mihai Mihail a jucat 
o . . .  puşlama, de fapt un crai mereu în cău
tare de aventuri amoroase, cu şarm şi fi
neţe . . .  franţuzească, secondat de actori 
remarcabil i  ca Grig Dristaru, Lil iana Lupan, 
Veronica Filip, Carmen Duru, Svetlana Friptu. 

Trebuie să adaug că toate colocvii le au 
fost bine organizate: n-au l ipsit nici actorii 
gălăţen i ,  nici membrii jur iu lu i , nici presa 
locală. Discuţi i le pe marginea spectaco
lelor au fost consistente şi uneori dure, 
dar mereu animate şi sincere, deschise, 
dialogul dintre creatori şi cei prezenţi între
gind negreşit acest important FAPT cultural 
românesc. 

Victoriei Bucun şi partituri muzicale ori
g inale pe binecunoscutele versuri ale lui 
Eugen Mirea, ştiute d in musicalu l  bucu
reştean . Gen greu, nici vorbă, musicalul !  
Regizoarea, cu experienţă scenică destul 
de mică, a făcut binişor acest spectacol. 
Dacă ar fi avut şi înţelepciunea să-i lase pe 
actori să creeze mai mult din bagajul propriu, 
cu fantezia şi umorul lor, cu datele lor tru
peşti şi sufleteşti ,  poate că efectul ar fi fost 
mai mare, succesul mai deplin. Lipsa de expe
rienţă a actori lor în domeniu însă şi-a spus 
cuvântul. Cel mai bine s-au descurcat, fireşte, 
actorii cu experienţă - Mariana Presecan 
(o Lady Brackne/1 deloc bătrână, vicleană 
şi atentă excesiv la tot ce se petrece în jur, 
scl ifosită şi prefăcut distrată - o compoziţie 
reuşită), I leana lurciuc în cuplu cu Ion Abrudan 
(ea o Miss Prism zăpăcită şi gata să cadă 
în plasa întinsă de Chasub/e- şi el prins tare 
în mrejele drăguţei şi nurl iei guvernante). 

Au fost simpatici mai ales cuplul Richard 
Balint (Aigernon) - Angela Tanko ( Cecily) 
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poate şi pentru că El se mişcă admirabi l ,  
dansează şi este de o mobilitate greu de 
stăpânit, iar Ea are o drăgălăşenie înnăs
cută, jucând o englezoaică ce mai mult face 
pe copila decât este cu adevărat. Nici Mirela 
N iţă Lupu nu se poate spune că n-a irosit 
talent şi graţie, dar partenerul ei (Petre 
Ghimbăşan) , cu toate că are o siluetă de 
englez autentic, e cam bătrân icios, sau 
poate sunt nedreaptă, şi n-a fost decât ti
morat la unul dintre primele roluri pe scena 
teatru lui orădean. Sper că atât el, cât şi de 
fapt toată distribuţia va câştiga în mult
doritele dezinvoltură şi lejeritate, devenind 
chiar personajele unui musical . 

Se salvează pe cont propriu Alexandru 
Rusu, care a compus un valet în stil personal 
- nu prea englez, dar credibi l ,  cam beţiv şi 
cam mitocan - iar Corina Cernea devine 
din valet s lujnică şi încearcă şi ea să fie 
prezentă acolo unde cere acţiunea piesei. 

Totuşi, să recunoaştem, actorii cântă şi 
dansează şi acest lucru nu mi se pare unul 
oarecare, genul acesta dificil constituind 

un adevărat examen, pentru actorii tineri 
îndeosebi. 

Chestiunea care se pune însă la ora 
aceasta este alta: oare câtă vreme directorii 
teatrelor vor socoti că pot gira spectacole 
mijloci i ,  chiar "mortale", după expresia lu i  
Peter Brook, neambiţionând la marile repre
zentaţi i ,  la evenimentele teatrale, fie ele şi 
unul pe stagiune. Pentru că stagiuni le prea 
seamănă una cu alta, premierele se succed 
cuminţi şi cenuşii şi teatrul cel adevărat se 
îndepărtează tot mai mult  până când, 
Doamne fereşte, va dispărea de tot . . .  

Nu-mi place, dar închei cu celebra între
bare a lui Herzen: CE- l  DE FĂCUT? 

Teatrul de Stat Oradea - secţiunea română Bună seara, 
domnule Wilde! Traducerea: Alexandru Alcalay, Sima 
Zamfir. Versuri: Eugen Mirea; muzica originală: Florian 
Chelu şi Mircea Laszlo Horvath ; coregrafia: Victoria 
Bucun. Regia artistică: Alina Hiristea. Scenografia: 
Nada Camelia Panait. Distribuţia: Petre Ghimbăşan, 
Richard Bal int ,  Ion Abrudan,  Corina Cernea, 
Alexandru Rusu, Mariana Presecan, Mirela Nita Lupu, 
Angela Tanko, Ileana lurciuc. Premiera: 22 noiem· 
brie 2001 



U n  l ucru mi se pare cert: colabora
rea din ult imi i  ani a regizori lor români cu 
actori unguri (şi invers) a dat roade mi
nunate. Să ne gândim numai la Laurian 
Oniga şi Victor Ioan Frunză cu Teatrul 
Magh ia r  d i n  T im işoara,  la  regretat u l  
Vlad Mugur c u  Teatrul Maghiar d i n  Cluj ,  
la  Anca B radu cu Teatru l  Maghiar d in  
Târgu Mureş, la Tompa Gabor cu Teatrul 
Naţional d in Craiova . . .  ş i ,  nu de mult, am 
semna lat p rezenţa la Bră i la  a foarte 
tânărului regizor Szabo Attila. Rezultatele 
nu sunt peste tot aceleaşi ,  dar e cert că 
întâln i ri le  de acest fel sunt binevenita şi 
pentru un i i ,  şi pentru alţi i .  

lată de ce am salutat venirea la Oradea 
a reg izorului - şi el foarte tânăr - Vlad 

Massaci .  E l  a acceptat să pună în scenă 
pentru a doua oară (după Piatra Neamţ) 
piesa i rlandezului Graham Reid, acum cu 
trupa maghiară de la Oradea. 

Piesa pune câteva întrebări şi probleme 
de o tulburătoare l impezime şi de o duritate 
ce nu lasă loc vreunei îndoieli: ce înseamnă 
adevăratu l  curaj în orice spaţiu şi în orice 
timp, dar mai ales într-o comunitate divi
zată. Ce înseamnă rezistenţa pasivă, când 
anume ne putem acuza senin i  semenii de 
laşitate, de frică, de dezertare de la obl i
gaţii le de oameni şi de cetăţeni? Cum stăm 
cu idealur i le noastre de tot felu l ,  cetăţe
neşti ,  politice, rel igioase, personale şi câte 
şi câte dintre convingerile noastre ferme 
se pot clătina serios în împrejurări-limită? 



Scenograta ( Fiorina Bel l inda B i rea) 
i-a propus un cadru s imp lu  sau ma i  
degrabă auster şi funcţional ( un  schelet 
metal ic cu parter şi etaj) care permite 
mişcarea lejeră a personajelor. De fapt, 
pr inc ipa la preocupare a reg izoru lu i  a 
fost să-i facă pe actori să ajungă, fără 
nici o ostentaţie, la miezul problemelor, la 
resortul intim al sentimentelor, motivând 
cont inuu atitud in i le  şi impl icarea lor în 
povestea atât de modernă a autoru lu i .  

Fără să epateze prin c ine ştie ce efecte 
regizorale,  e l impede că regizorul a lu
crat mai ales cu actori i ,  ceea ce se vede 
d in  p l in .  Kovacs Levente ( Victor) are o 
evoluţ ie f in conturată, o laşitate mereu  
scuzată parcă de întâmplări ma i  vechi  
d in trecutul său cenuşiu şi nespectacu
los, în timp ce Medgysfalvy Sandor joacă 
un dur tipic, un tip sigur pe e l ,  până la 
proba contrar ie ,  a rborând aeru l  u n u i  
învingător perpetuu. Amândurora l e  este 
frică, dar fiecare ascunde acest sentiment 
altfe l .  "Frica - îi spune Victor învăţătoru
lu i  Patterson - e ca jocul de cărţi sau 
băutura. E o boală, dar lumea nu crede . . .  " 

Întotdeauna frica se află d incolo de o uşă 
închisă . . .  

F i rtos Edit ne-a arătat mai ales faţa 
resemnată a lu i  Ooreen, ascunzând, cu 
iubire, dispreţul pentru l ipsa de curaj, de 
bărbăţie a soţu lu i  ei. Fabian En iko e o 
soacră încă în putere, o femeie viguroasă 
şi cicălitoare, isteaţă, dar rea şi arţăgoasă, 
nedispusă n ici să ierte, n ici să accepte la
şităţile ginerelu i .  O compoziţie interesantă, 
în orice caz . 

Giacomello Roberto a găsit, împreună 
cu regizorul ,  soluţia artistică: el afişează 
aerul unui  ticălos rafinat, mai subti l  poate, 
dar nu atât de periculos. Îl secundează 
b i n e  Szotyor i  J6zsef şi K iss Csaba,  
apariţ i i le lo r  dansante, d iabolice îţi dau 
fiori . Ca şi scuipatul de sus, ca o ploaie de 
care trebuie să te aperi cu umbrela . . .  

l -am lăsat special la urmă pe doi d intre 
cei mai talentaţi actori ai trupei maghiare 
orădene, mereu foarte buni în tot ce tac: 
Csiky lbolya şi Dobos lmre.  Ea a compus 
un personaj excepţ iona l  - mama lui 
Slabber, răvăşită de du rere, cu ha ine 
ponosite, cu glasul  slab, afişând o inexpli
cabilă milă pentru cel care, în bună parte, 
se face vinovat de moartea fiului ei. Actriţa 
joacă interiorizat, vorbeşte în şoaptă ş i ,  
cu toate acestea, nu se p ierde n ici o 
si labă d i n  mono logu l  rostit ad m i rab i l ,  
emoţionant. 

În rolu l  dască lu lu i  Patterson, Dobos 
lmre le dă celor tineri o adevărată lecţie 
de teatru .  Rep l ic i le  l u i  sună ca n işte 
avertismente şi, rostite cu talent, atrag 
aplauzele spectatori lor: "Ţara asta n-are 
n ici un viitor dacă ne lăsăm conduşi de o 
mână de ticăloşi . . .  ", spune personajul  şi 
actoru l .  

Cu toate că e dinamic şi v iu,  cu bune 
momente de tensiune şi emoţie, specta
colului îi mai l ipseşte ceva pentru a fi putut 
deveni evenimentul stagiuni i .  Străluci rea 
sau poate altceva . . .  ? 

Un lucru e sigur: spectacolu l  nu cade 
în păcatu l  me lodramatic u l u i ,  al pate
t ismu lu i ,  emoţ i i le  sunt permanent con
trolate. 

Publicul - mulţi t ineri ,  ceea ce e foarte 
bine - a fost plăcut surprins deopotrivă de 
textul valoros şi de stringentă actual itate, 
cât şi de jocul actori lor. 

Teatrul  de Stat Oradea, Trupa "Szig l igeti " -
Uşa închisă de J. Graham Reid. Traducerea: Fodor 
Reka. Regia: Vlad Massaci. Scenografia: Florina 
Bellinda Birea. Distribuţia: Kovacs Levente, Firtos 
Edit, Fabian Eniko, Kovacs Eniko, Medgyesfalvy 
Sandor, Dobos l m re ,  Csiky lbolya, Giacomello 
Roberto, Szotyori Jozsef, Kiss Csaba. Data premie
rei: 2 noiembrie 2001 . 



Ion CAZABAN 

Câteva teatre d in ţară au bunul obi
cei de a organ iza, la t impul  potrivit, o 
min istag iune selectivă, prezentând cro
n icari lor acele spectacole pe care le con
sideră reuşite demne de cunoscut sau 
doar încercări, la fel de elocvente, totuşi, 
pentru preocupări le lor creatoare. Unu l  
dintre acestea este Teatrul de Animaţie 
"Ariel" din Tg. Mureş, teatru bi l ingv care, 
sub di rectoratul lui Gavri l Cadariu ,  şi-a 
extins zona de activitate, in iţiativă bene
fică pentru formarea unei echipe flexibi le, 
capabi le să răspundă la solicitări sti l is
t ice diverse. Cele promise acum trei ani, 
la aniversarea teatrulu i ,  au căpătat formă 
scenică datorită unor artişti dotaţi, pro
ven iţ i  d i n  an i maţ ie ,  care şi-au dovedit 
totodată resursele i nterpretative nece
sare spectaco le lor  expe r imentale ,  de 
"underground". 

De astă dată ,  ce lor  nouă montăr i  
văzute în patru z i le l i  s-a a lăturat un 
"wo rkshop" mul t i -
etnic, reun ind copii 
român i ,  mag h i ar i  
şi  ro m i ,  sub î n 
d r u marea p s i h o 
logului Li l i  Micheu, 
a acto r i l o r  R u d i  
Moca, Andi Brân
duş, Kati Szekely 
şi a profeso r u l u i  
Samoilă Dondoşiu .  
U n  demers profund 
justificat, urmărind 
să-i ajute pe copi i 
să se c u n oască 
î n t re e i  ş i  pe  e i  
înşişi prin joc. Într-o 
fază i ncip ientă, n i  

s-a oferit un program de cântece ş i  dansuri 
specifice, completat cu exerciţi i de ima
ginaţie, axate pe elaborarea unor povestiri 
şi propuneri mimice. 

Morcovi ,  schelete, şoricei - aşa 
am numi (adaptând titlu l  pus odinioară 
de Iordan Chimet!) paragraful dedicat unor 
izbutite spectacole de animaţ ie pentru 
copi i  ş i  nu n u mai .  Excelent a fost, ca 
inventivitate, umor vizual şi bună dispo
ziţ ie ,  Frumoasa din pădurea adormită 
( regia Gavril Cadariu) ,  poveste i lustrată 
de "păpuşi vegetale". Un Morcov î l  înfăţi
şează pe împărat, domnind alături  de 
împărăteasa Pătrunjica. La naşterea fetei 
lor, Portocala, au ursit Cartoful, Ridichea 
şi Ţelina. Prinţul salvator va fi o Banană, 
călare pe un Praz- şi toate se leagă amu
zant, antrenând micuţi i din sală, invitaţi 
să guste şi să-şi spună păre rea des
pre bucatele de la nunta Portocalei, să 
ia parte la petrecere. 

Frumoasa din pădurea adormită 



De altă factură, /van Turbincă (regia Mana 
Chiri lă) este un fel de moralitate medievală, 
relatată hâtru cu obiecte animate şi păpuşi 
de o plastică pregnantă, mânuite la vedere 
de călugări înfăşuraţi în glugi de capucin i .  
Spectacolul - în care figurile rubiconde se 
opun celor scheletice (o Moarte grotescă, 
impresionantă) - pare inspirat de o icono
grafie de ev mediu transilvan. 

La secţia maghiară, spectacolu l  Toţi 
şoriceii iubesc caşcavalul (regia Demeter 
Zsuzsa) aducea amuzant în scenă conflic
tul dintre două fami l i i  de rozătoare, motiv 
pentru care iubirea tinerilor suferă oarecare 
amânări de la fireasca împlinire. S-ar putea 
spune: Romeo, Jul ieta şi. .. caşcavalul ,  ali
ment aici important, constitutiv scenografic. 
În desfăşurare alertă, se redau diferenţiat 
şi mobi l  sentimentele unor păpuşi sim
patice, perfect mânuite. 

Spectacolele de altă modalitate şi des
tinaţie au fost cam jumătate din numărul 
celor prezentate. 

O schimbare neprevăzută a intervenit 
într-unul dintre ele, Un câine andaluz ( regia 
Horaţiu Mihaiu) ,  din cauza unei defecţiuni  
tehnice care a dus la dispariţia imaginilor de 
fond din f i lmul  lui Bunuel. În această situa
ţie, a fost interesant să observăm tot ce s-a 
escamotat astfel ,  cum s-a schimbat compo
ziţia emoţională a spectacolului  (comen
tat altă dată) . Au rămas ralantiu l  oniric, 
lentoarea ireală a mişcării celor patru actori, 
ironia sesizabilă în schemele de dialog. 

În regia autoarei, Alina Nelega, a avut 
loc premierea www.nonstop.ro, "cea mai 
bună piesă a anulu i  2000", laureată la 
ultima gală UNITER. La lectură n i  s-a impus 
ca o piesă-pamflet, caustică, provocatoare, 
agresând ce ştim şi ce nu ştim, mai cu 
seamă m i n c i u n i l e  convenţ iona le  d i n  
existenţa noastră cotidiană. Este u n  pamflet 
dramatic despre o tinereţe debusolată şi o 
bătrâneţe care nu înţelege că şi-a pierdut 
tinereţea. Textul poate irita urechile şi înfuria 
pe cei ruşinoşi din fire - eteroclit, bufon 
licenţios, folosind un l imbaj româna-englez, 
romângleza, cu trivial ităţi funcţionale, ce 

denotă o mental itate actuală. Ca regizoare, 
autoarea a adus câteva modif icăr i  ş i  
adăugir i  p iese i ,  căutând să sugereze, 
dincolo de superficia cuvintelor, o dramă 
de întindere socială. O face prin interpre
tarea dată, prin semnificaţia unor momente 
şi comentarii vizuale. În mare parte jucat în 
picioare, cu faţa la publicul ce se confundă 
uneori cu ecranul unui  calculator, specta
colul devine o tensionată încercare de a 
comunica, de a "naviga" împreună spre 
altceva (de ,.a navigândi", în formularea lui 
Adrian M ihalache). Personajele sunt mai 
curând expuse schiţat (de Roxana Marian, 
Radu Bânzaru, Serenela Mureşan, Monica 
Ristea-Horga) . Majoritatea sunt în formare, 
nici nu simt bine cum sunt. Asta e drama 
lor. Doar Ofiţerul ( interpretat remarcabi l  de 
N icu Mihoc) este mai ,.compus", fixat bio
grafic. Îl arată monologul solemn, grav, uşor 
melancolic. În comparaţie cu tineri i , el este 
singurul gata format şi ,  impl icit, terminat. . .  
Ca în  teatrul oriental, actori cu machiaj stra
niu,  în pelerine negre, servesc la rezolvarea 
unor momente sau comentează gestual. 
La sfârşit, vor intra ca nişte l i l ieci enormi 
în ecranu l -cadru d in  fundu l  scene i .  În 
prim-plan rămâne doar un cuplu mângâind 
trist o păpuşă blondă . . .  

"Manifestul realismului oniric", îşi 
recomandă coregraful Gigi Căciu leanu 
spectacolu l  Jungle X, pregătit ca invitat 
la Tg . Mureş. Un spectacol în care se 
amestecă tulburător elemente plastice şi 
sonore de sorginte suprarealistă, futuristă, 
dadaistă, umor poetic, jocuri de cuvinte, ma
nechine, simulacre zoomorfe, reminiscenţe 
filmice (de la Charlot la Cocteau) . Trupa 
teatrulu i ,  de la ambele secţi i ,  este angajată 
într-un amplu joc funambulesc, succesiune 
accelerată de imagini  în care se poate 
întâmpla şi combina orice, apariţii "dintr-o 
cutie de minuni". Obiectele, fantoşele, cos
tumele, aşezate iniţial în foyer, se vor aduna 
pe scenă, ca un inventar al spectacolului 
consumat. Acesta s-a desfăşurat în trei 
capitole şi în trei locuri: afară (zgomotos, 
agitat de controverse, de dispute, actorii fi ind 
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Scenă din spectacolul Jungle X 

răspândiţi la balcon, la ferestre, la etaj , la 
gri laju l  porţi i ) ,  apoi în sală (lung ciclu de 
scurte poeme vizuale) , ca să se încheie în 
ambianţa de "undeground" (unde textele 
poetice scrise de Gigi Căciuleanu ne-au 
fost împărtăşite cu maximă înţelegere de 
Monica Ristea-Horga şi N icu Mihoc) . 

Un nume încă puţin cunoscut este cel 
al tinerei regizoare Olga Barabas (poate 
pentru mine, dar cred că şi pentru destui 
critici bucureşteni) .  Am avut prileju l ,  abia 
acum, să-i cunoscut câteva montări, printre 
care debutul în animaţie, cu Alice În ţara 
minunilor, i nspirat, de departe, de cartea 
lui Lewis Carrol l .  Alice se mişcă în peisajul 
unui cartier de blocuri şi întâlneşte mario
nete foarte reuşite, ca marea libelulă, 
şoricelul boxer, păsările flamingo, corbul, 
ariciul-minge . . . Experienţa artişti lor anima
tari a susţinut tatonări le de început ale 
regizoarei ,  obţinându-se ceea ce vom re
marca şi în spectacolele sale dramatice: 
expresivitatea detal iu lu i  de comportament, 
aici privit cu umorul necesar. 

Celelalte montări, cu actori , au fost şi 
ele dramatizări l ibere, folosind pasaje şi 
motive de roman. După Moi/ Flanders de 
Daniel Defoe, Olga Barabas a realizat un 
spectacol de o deosebită coeziune stilistică, 
în care cursivitatea narativă, cu tranziţii în 
t imp şi spaţiu, se îmbină cu songurile de 
comentariu .  Un peisaj cu nori zbuciumaţi 

este fundal pictural pentru 
reprezentarea meditativă 
a vieţii lui Mol ly, concen
trată pe un spaţiu restrâns, 
vizual izată în câteva ele
mente concrete, pe muzică 
de clavecin.  Economia şi 
sugestivitatea expresivă 
sunt caracteristici regizo
rale. l nterpreţii (B. FOiop 
Erzsebet, Berekmeri Katalin, 
Kato na Lasz lo ,  P u skas 
Gybzb, Ulyhelyi Kinga) dau 
sens şi emoţie acţi un i lor  
mărunte, le stil izează me

morabi l .  Mişcări le, atitudin i le, proxemica 
poziţi i lor (coregraf Florin Fieroiu) capătă un 
rost esenţial atât pentru relaţia de moment, 
cât şi pentru narativitatea spectacolului .  

Dacă Moi/ Flanders este până la urmă 
o meditaţie despre cele inevitabil trecă
toare (în final, gesturile tinereţii sunt re
l uate, eşuând f iz iologic, la bătrâneţe) ,  
Alexanderpla tz (după A l fred Dob l i n )  
reflectează asupra destinului uman, asu
pra obstacolelor vieţi i .  Cei doi interpreţi 
(Matray Laszlo şi Vata Lorand, veniţi de la 
Sf. Gheorghe) apar acum în "undeground", 
pe un spaţiu şi mai redus, unde se remarcă 
printr-un joc complet, cu cântece, mişcări 
expresive, paşi de dans. Regăsim mo
nologul punctat de stări schimbătoare, 
violenţa tranziţ i i lor, poziţ i i le insolite, dar 
clar semn ificative, "gestus"-ul defin itor. 
Actorii introduc în joc puţinul ce-l au: îm
brăcămintea, lăd iţa de lemn sau şapca 
(împrumutată de la acordeonistul aflat pe 
scenă) , reuşind o caracterizare pe cât de 
simplă, pe atât de percutantă a persona
jelor înfăţişate. 

Au fost nouă spectacole de o sur
prinzătoare diversitate, ce nu pot fi aduse 
la acelaşi numitor, decât eventual ,  dacă 
le apreciem, ca o calitate comună, d is
ponibi l itatea preocupărilor profesionale şi 
consistenţa căutăr i lor de expres ivitate 
teatrală. 
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Dacă Internetul nu îţi e străin ,  prin el 
poţi să te apropi i  de generaţia adoles
cenţilor de azi. Acolo, pe pagin i le de web, 
navigând pe site-uri cu oferte de neima
ginat (cum să câştigi bani din traficul de 
organe, de exemplu) ,  in iţ i ind conversa
ţii pe chat cu necunoscuţi dornici de co
mun icare, descoperi adevărata faţă a 
epocii multimedia, a felu lu i  în care a de
ven i t  ea parte d in  cre ieru l ,  l imbaj u l  şi 
modul de viaţă al tinerilor. Aici sunt refulate 
visele, neîmpl in i ri le şi l ipsa de orizont, 
aici întâlneşti dorinţa de realizare şi toate 
valori le despre care adulţi i spun că nu le 
mai găsesc la t ineri i  de azi .  P l ictisul  şi 
agresivitatea sunt doar două simptome. 
Diagnosticul poate fi citit printre rânduri le 
chat-u lu i .  În spi ritul acesta vă propun o 
adresă de I nternet: www.nonstop. ro. N u  
încercaţi c u  monitoarele d e  căutare. O veţi 
găsi şi veţi fi dezamăgiţi (e u n  site în 
construcţie). În realitate www.nonstop. ro 
e doar o aparentă adresă de I nternet. 
În spatele ei se ascunde o piesă de 
teatru şi nu oricare, piesa anului 2000 la 
UN ITER. Din octombrie 2001 , este accesi
bi lă nu doar pe ecranele monitoarelor ca 
adresă de I nternet sau în raftu l  bibl io
tecii Unitext ca piesă de teatru, ci şi ca 
spectacol la Teatrul Ariel U nderground d in 
Târgu-Mureş. 

Cu www.nonstop.ro ne aflăm in teatrul 
românesc în faţa unei premiere. Să în
semne oare că suntem pe drumul  cel 
bun? Sau e doar excepţia care confirmă 
regula nepăsăr i i ,  a refuzulu i  a l in ier i i  la 
mers u l  fi resc al  d ramatu rg ie i  d i nspre 
text obligatoriu spre scenă. lată că Piesa 
anu lu i  2000, premiată în pr imăvară la 
Gala Premi i lor U N ITER, a reuşit perfor
manţa un ică de a aju nge pe scenă în 

acelaşi an cu recu noaşterea valor i i  şi 
publ icarea ei în volum.  Dacă cele zece 
piese premiate de-a lungu l  ediţ i i l o r  la 
U NITER au avut de aşteptat (doar patru 
au fost montate pe scenă în acest răstimp), 
acest ultim spectacol iese încă o dată din 
tipar: regizorul este însuşi d ramaturgu l ,  
Alina Nelega. 

Valoarea piesei stă, d incolo de aspectul 
strict l iterar, în subiectul ales. O generaţie 
şi problemele e i ,  ocol ită de dramaturgi 
(excepţia e Ping Body, piesa lui Radu 
Macrinici , montată la Naţionalul din Târgu
Mureş) , îşi consolidează acum locul în 
dramaturgie. Al inei Ne lega nu ii sunt străine 
preocupări le  adolescenţi lor de azi. Are 
faţă de ei un raport obiectiv, de martor, stu
diază cu ochi lucid cauzele rupturii aces
tei generaţii cu societatea. Otto, Miki, Sidi 
sunt personaje reale, nu doar caricaturi 
ale plictisu lui ,  debusolări i ,  l ipsei de sens. 
Prilejuiesc actorilor (Roxana Marian, Radu 
Bânzaru, Serenela Mureşan) roluri noi ca 
tipologi i .  Cu montarea de la Underground 
ne aflăm în faţa unui  spectacol despre 
tinerii zilei de azi ,  cu l imbajul  d irect, şocant, 
aflaţi intr-un raport deloc îngăduitor cu 
societatea. www.nonstop.ro inaugurează 
epoca multimedia in teatrul românesc şi 
scoate defin it iv d ramatu rg u l  d i n  sfera 
teatrului metaforic, fără a pierde poezia. 

Echipa actorilor de la Ariel Underground 
face faţă cu strălucire solicitărilor specta
colului .  În cal itate de regizor, Alina Nelega 
s-a concentrat pe evidenţierea calităţi lor 
textului  prin joc actoricesc mai degrabă 
decât pe invenţie regizorală. Pi loni i regi
zorali sunt economia de mijloace, efecte 
regizorale min ime,  expresivitate actori
cească. Poate cel mai exotic, rolul de com
poziţie al Monicăi Horga-Ristea (chinezul 



Frank) arată că Alina Nelega simte scena 
şi respectă acto r i i .  Of i ţe r u l  Vladimir 
Teodorescu ( N icu Mihoc) , victima naivă 
a comerţu lu i  pe I nternet, e exponentul 
unei lumi revolute, în sincopă cu mersul 
societăţ i i .  Personajul  său animă scenele 
de rigoare regizorală inspirate de real i
tatea virtuală, via web-site. Patru îngeri 
virtuali dezvăluie planul poetic al spec
tacolu lu i ,  dezvoltă în expresie latura sa 
experimentală. 

Pe site e suficient să rămâi navigator 
anonim, ascuns în spatele unui cod pentru 
a-ţi oferi surogatul vieţii sau poate chiar 
existenţa însăşi. De la un punct realita
tea vi rtuală e mai reală ca viaţa. E cumva 
ca în teatru unde experimentul, alterna
t iva, fenomenu l  underg round îţi oferă 
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în sch i m b u l  anon i matu l u i  de început  
senzaţia v ie  a spectacolulu i .  Underground 
navigator e un program teatral pentru 
împătimiţi i unui alt fel de spectacol unde, 
aacă accepţi r iscul cărări lor  nebătăto
rite, poţi redescoperi spectaculosu l .  La 
Underground www.nonstop. ro e o adresă 
într-un ş i r  cons istent de spectacole.  E 
etapa de succes a im plementări i  d ra
maturg u l u i  în spaţ i u l  expe r iment u l u i  
teatral. 

Teatrul Ariel Underground - Târg u-Mureş 
www.nonstop. ro , spectacol de Alina Nelega. Cu:  
Roxana Marian, Radu Bânzaru, Serenela Mureşan, 
Monica Ristea-Horga, Nicu Mihoc, Mariana Iordache, 
Cornel Iordache, Alexandrina Moldovan, Andi Brânduş. 
Data premierei: 25 octombrie 2001. 
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Se poate spune că, în u ltimul timp, se 
consol idează din ce în ce mai puternic 
mişcarea teatrelor şi compani i lor indepen
dente, chiar dacă nu reprezintă, încă, o 
alternativă la ceea ce se întâmplă în teatrele 
de stat. Un festival propriu ,  aflat deja la a 
doua ediţie, Festivalul Teatrelor Indepen
dente U NDERGREENACT, desfăşurat în 
paralel cu Festivalul Naţional de Teatru, şi 
un colocviu organizat tot în cadrul Festiva
lu lu i  Naţional de către Secţia Română a 
AICT şi intitulat "Jună sunt, de n imeni nu 
depand", au pus în lumină faţete le artistice 
şi organizatorice ale "problemei". Căci juni  
sunt, e drept, dar de ce, sau mai bine zis, 
de cine depand rămâne o întrebare. 

Nu depand, evident, de surse de fi
nanţare de stat. Dar depand de voinţa 
unor sponsori, de strategi i  de atragere a 
acestora. Ceea ce, evident, nu dă un sen
timent de siguranţă, nu conferă stabi l i 
tate. 

Nu mai depand de l imitări le pe care le 
impune sistemul, destul de rigid ca structură 
administrativă şi la nivel de mental itate, dar 
nu pot să-şi permită a se desprinde de el, 
astfel că multe nume sunt prezente atât pe 
afişele companii lor i ndependente, cât şi pe 
afişele teatrelor de stat. 

Este l impede că, pentru mulţi, o com
pan ie independentă înseamnă şansa de a 
nu mai aştepta, de a încerca să-şi modeleze 
cu forţe proprii destinul artistic. 

Pentru alţi i ,  înseamnă posibil itatea de a 
înnoi sau măcar a încerca să aducă formule 
novatoare în l imbajul  teatral, de a scoate 
spectacolul în afara scenei, în alte spaţi i ,  
neconvenţionale. 

Parte dintre aceste compani i  şi teatre 
şi-au găsit deja personalitate (Teatrul ACT, 
Teatrul Inexistent, Teatrul Underground din 
Târgu Mureş, Studioul "Toaca", Teatrul "Luni" 
de la Green Hours, Compania MAD). Pro
duc spectacole proprii sau oferă găzduire 



pentru montările altor companii ce nu deţin 
un spaţiu de joc. În mare parte sunt din 
Capitală, acolo unde, pe de-o parte, dificul
tatea de a fiinţa în sistem este mai mare 
ş i ,  pe de alta, eterogenitatea publ iculu i  
reclamă nevoia de alternativă. Treptat, însă, 
şi în alte oraşe iniţiative de acest fel încep 
să prindă contur. 

Compania Dimanche este una dintre 
compani i le  t inere, de curând înfi inţată. 
Prima producţie, Defunctu'!Le defunt după 
Rene de Obaldia, un spectacol bi l ingv, în 
regia lu i  Alexandru Boureanu , a fost reali
zată în parteneriat cu Teatrul Naţional 
Craiova. Formula pe care a ales-o tânărul 
regizor este aceea a unei construcţii ce 
trece prin mai multe registre, lăsând câmp 
l iber improvizaţiei şi mizând pe interacţiu
nea directă cu publicul, textul devenind doar 
bază a acestui eşafodaj . 

Astfel că şueta dintre cele două per
sonaje (Julie şi Madame Crampon) devine 
pretext pentru două actriţe de a repeta 
roluri le. Cu fantezie, uneori însă, în exces, 
într-un ritm susţinut se vorbeşte despre 
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ipostaze ale feminităţi i ,  despre împl iniri sau 
neîmplinir i ,  despre frustrări , despre eterna 
dispută cu prietenul şi duşmanul, bărbatul .  
Actriţele interpretează, cântă, dansează 
timp de o oră şi jumătate. Prima parte se 
joacă în franceză pentru ca apoi cele două 
protagoniste să-şi schimbe partiturile, spec
tacolul reluându-se şi repetându-se cu un 
ritm accelerat, în scene mai scurte şi cu 
finalizări diferite. Opţiunea pentru o abor
dare bi lingvă este dată şi de faptul că una 
di ntre i nterprete prov ine din ţara can
toanelor. Franvoise Boillat demonstrează 
reale calităţi interpretative, nuanţând cu 
umor şi forţă personajele. O secundează 
Ra l uca Pău n ,  absolve ntă în această 
vară a clasei de actorie din Universitatea 
craioveană, care însă nu are aceeaşi abili
tate de a trece uşor dintr-un personaj în 
altul ,  realizând totuşi o savuroasă Madame 
Crampon. 

Compania "Dimanche" (în parteneriat cu Teatrul 
Naţional Craiova) - Defunctu'/le defunt de Rene de 
Obaldia. Regia: Alexandru Boureanu. Art design: 
Mihai Szabo. Cu Raluca Păun, Francoise Boillat. 
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C h i ar d acă,  poate, este împotr iva 

regul i lor gazetărie i ,  nu voi porni totuşi în 
demersu-mi critic nici de la analiza textului 
(ce rost ar mai avea, doar au fost atât de 
mulţi cei  care s-au îndeletnicit cu studierea 
d ramaturgie i  caragial iene încât cred că 
ar fi o blasfemie chiar şi să încep prin a elo
gia textul ,  nu !?) ,  nici de la cea a regiei . . .  
I a r  această abatere de  la  regulă o datorez 
Doinei  Levintza, autoarea scenografie i  
Scrisorii pierdute montate de Virgi l  Tănase 
pe scena Naţionalului ieşean. 

Concepute în stil clasic, ca de altfel în
treg spectacolul, costumele caracterizează 

atât epoca, cât şi "cal itatea" socială şi 
materială a personaje lor, totu l învălu i t  
într-o evidentă notă de bun-gust şi de 
bon ton. Decorul ,  extrem de simplu şi de 
funcţional, este alcătuit d intr-o pasarelă 
ce reprezintă când salonul lui Tipătescu, 
când "sala cea mare a pretor iu lu i  pr i
măriei" ,  plastica spectacolu lu i  putând f i  
considerată impecabilă pentru o montare 
clasică. 

Această i ntenţ ie a c las icităţ i i  este 
desigur lăudabilă, dar cu toate astea, nu şi 
suficientă. Se remarcă în spectacol o totală 
l ipsă de propunere în conturarea u nor  



caractere omogene,  cu tuşe f ine ,  dar 
sesizabile, cu nuanţe în plus faţă de litera 
textulu i .  Actori i ,  conduşi uni i  d intre ei de 
propriul talent şi experienţă, compun per
sonaje diverse - multe dintre ele savuroase, • 
unele chiar inedite ca propunere şi mă re
fer în special la Emil Coşeru în Cetăţeanul 
turmentat, dar parcă fiecare însă desprins 
din câte-o altă montare. Chiar şi aşa stând 
lucrurile, molcomia, credulitatea, farmecul 
u n u i  Trahanache i n terpretat de Pet ru 
Ciubotaru, stârnesc în rândul  publ icului  
râsete şi aplauze la scenă deschisă. 

Cu toată l ipsa de omogenitate a per
sonajelor, regizorul Virgil Tănase a con
ceput gaguri de cal itate, constru ind pe 
alocuri momente de un real umor; specu
lând calităţile interpreţilor, a oferit partituri 
importante unor actori care nu au reuşit 
însă să treacă de percepţia iniţială a oricărui 
text şi impl icit a personajulu i :  platitudinea 
lui Călin Chiri lă în Tipătescu, totala l ipsă 
de strălucire şi abi l itate a Doinei Deleanu 

în Zoe Trahanache, precum şi tuşa groasă 
în care e conceput Ghiţă Pristanda de 
Daniel Busuioc rup ritmul  spectacolu lu i ,  
ştiut fiind faptul că cele trei personaje au 
foarte multe scene împreună. 

Cred că, deşi nu reprezintă un eveni
ment teatral ,  spectacolul de la laşi este im
portant atât pentru un repertoriu de Teatru 
Naţional, cât şi pentru o trupă de actori 
care-şi verifică prin "întâlniri le" cu persona
jele lu i  Caragiale valenţele comice şi dra
matice. Spectacolul este plăcut, cu şanse 
de reuşită la public datorită comiculul creat 
şi a vârfurilor din distribuţie. 

Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din laşi - O scri
soare pierdută de 1. L. Caragiale. Regia: Virgil Tănase. 
Scenografia: Doina Levintza. Asistent regie: Doina 
lgnea. Maestru de lumini: Aurel Anton. Maestru de 
sunet: Adrian Danifeld. Cu: Călin Chirilă, Constantin 
Puşcaşu, Petru Ciubotaru, Doru Aftanasiu, Florin 
Mircea, Sergiu Tudose, Liviu Manoliu, Gelu Zaharia, 
Daniel Busuioc, Emil Coşeru, Doina Deleanu, Cătălin 

Tudor Manea. 
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Cea mai recentă premieră a stagiuni i  

la Teatrul "G. A. Petculescu" din Reşiţa 
Fernando Krapp mi-a scris această 
scrisoare de Tankred Dorst, în regia lui Ion 
Mircioagă - este socotită pe plan local ,  
după cum declară însăşi directoarea tea
trulu i ,  actriţa Mălina Petre, "un vârf valoric 
neatins până acum în ultimele stagiuni".  

Dar, deşi bunele intenţii nu pot fi puse 
la îndoială, la Reşiţa, lucrurile nu merg 
totuşi foarte bine. Confruntându-se ca 
majoritatea teatrelor de la noi cu o mulţime 
de probleme de ordin financiar, administra
tiv, logistic - în plus, teatrul de aici nu are, 
n ici o sală de spectacole care să-i apar
ţină, fiind obligat să joace pe scena Casei 
de cu l tură între două congrese şi trei 
conferinţe. Se pare însă că lucrurile încep 
să se înd repte spre o d i recţ ie favora
bilă (re)inscrieri i producţi i lor reşiţene in 
c i rcuitul spectacolelor de bună cal itate, 
mult pl imbate şi văzute din acest motiv 
in majo ritatea fest iva lu r i l o r  - dor i nţă 
extraordinar de mare, în acest moment, 
la Teatrul "G.A. Petculescu". Avantajul prin
c i pal în real izarea acestui  deziderat i l  
constituie faptul că la Reşiţa există con
v ingerea fermă că textele alese pentru 
a fi reprezentate pot contribui decisiv la 
succesu l  unu i  spectacol .  Astfel ,  piesele 
montate încep să fie foarte atent selectate. 
În p lus,  se caută permanent în rându l  
fiecărei no i  generaţii de actori sau regizori 
posibil i colaboratori ai teatrulu i .  Cu toate 
acestea, deocamdată, problemele reper
toriu-trupă şi invers nu sunt în total itate 
rezolvate. Mulţi tineri actori, precum Cristina 
Konig, aşteaptă în continuare piese/parti
turi actoriceşti sau regizori care să aibă 
răbdare să lucreze cu ei şi care să-i pună 
în valoare, s imple le f iguraţ i i  de acum 
neputându-i mulţumi .  

Piesa lu i  Tankred Dorst a fost realizată 
şi ea cu mij loace materiale modeste -
scenografia şi lumini le fiind primele deza
vantajate din acest motiv. Decupajul regi
zoral (doar despre un decupaj putem vorbi ,  
montarea nereuşind să atingă în între
g ime valoarea şi p rofunzimea textu lu i )  
este real izat corect, cu oarecare sfială 
chiar. Spectacolu l  se prezintă decent, 
putând deven i  o p iesă repertorială de 
rezistenţă, deşi in afara textului - care iese 
mult în evidenţă - celelalte elemente nu se 
concurează reciproc, fi ind aliniate perfect 
unei  med i i  valorice constante şi deloc 
performante. 

Povestea - extrem de incitantă, plină de 
suspans şi de incertitudini  - este centrată 
în jurul unui personaj obsedat, intoxicat 
cu propri ile-i fantasme, in fapt, o victimă a 
acestora. Focar de senzual itate, persona
jul ,  deşi feminin ,  este caracterizat în spec
tacol de un fragment d in  Bo/ero-u l  l u i  
Mau rice Ravel ,  care-i trădează foarte 
discret trăsăturile agresive, provocatoare 
şi foarte putern ice, aproape mascu l ine.  
Refuzând să trăiască în l imite normale şi 
anodine, în fond,  ea ( Iulia) cultivă în plan 
spiritual un erotism care poate coexista 
chiar cu o aparentă castitate. De aici decurg 
paradoxul personajulu i  şi jocul cu planurile 
alternante real-fanteziste, până la pierderea 
identităţi i .  Personajul astfel construit devine 
foarte greu de susţinut scenic. Trece prin 
momente de frondă, de revoltă sau aban
don, de isterie şi maximă luciditate. Solicită 
foarte multe nuanţe pentru a demonstra 
imperativul caracter spaniol. Conduce şi 
obligă la recunoaşterea unei personalităţi 
greu de definit. 

În interpretarea Maricăi Herman - o ac
triţă puternică, actriţă care merită să fie vă
zută şi distribuită mai mult - personajul este 



susţinut doar în parte. Emoţiile premierei şi 
poate l ipsa experienţei au dus la neacope
ri rea tuturor nuanţelor şi faţetelor persona
ju lu i ,  fragi l itatea fi ind cea mai nereuşită. 
George Drăgulescu (personaj principar 
mascul in) ,  în schimb, redă foarte bine spi
ritul epocii şi al piesei,  impunându-se drept 
o incorporare autentică, în care forţa are 
un caracter subordonat. Cred că ar mai 
trebui mentionat şi Ovidiu Cristea, într-un 
rol de mici dimensiuni ,  dar de care se achită 
onorabil ,  fi ind ajutat de timbru! mai special 
al vocii şi de o prezentă fizică aparte. 

Prezentat în programul  manifestăr i i  
"Reşiţa in zece dimensiuni- Zilele teatrului 
reşiţean", spectacolu l  a fost urmat de o 
comedie bulevard ieră de Ray Conney. 
Premieră a stagiuni i  trecute, în regia lu i  
Valeriu Andriuţă, Soţie de rezervă se joacă 
cu mult succes la Reşiţa, publicul dublând 
chiar aplauzele - pentru mulţi actori din 
distribuţie - cu ovaţi i .  Aprecieri nejustificate, 
din păcate, pentru că montarea nu are prea 
mult haz, deşi e pl ină de încurcături şi 
situaţii de salvat, deşi minciuni le apar una 

după alta, deşi lucrurile se complică mereu 
cu fiecare replică, cu fiecare personaj in
trat în scenă. Greul spectacolu lu i  îl duc 
protagonişti i Zena Fodor şi Dan Mi rea, 
ajutaţi îndeaproape de George Drăgulescu 
şi Florin Ruicu. Succesul de casă al spec
tacolului nu poate fi contestat, dar demons
trează că publ icul reşiţean nu prea are 
termen de comparaţie, mu ltumindu-se, din 
acest motiv, cu foarte puţin .  

Cam atât deocamdată despre imaginea 
Teatrulu i  "G.A. Petculescu" în actuala sta
giune. 

Teatrul "G. A. Petculescu" Reşiţa - Fernando Krapp 
m i -a  scris această scrisoare de Ta nkred Dorst. 
Traducerea: Victor Scoradeţ. Regia: Ion Mircloagă. 
Scenografia:  Florica Zamfira. Distribuţia: Marica 
Herman, George Drăgulescu, Ov i d i u  Cristea, 
Constantin Bery, Florin Ruicu, Dan Mirea. 

Teatrul "G. A. Petculescu" Reşiţa - Soţie de rezervă 
de Ray Conney. Regia: Valeriu Andriuţă. Scenografia: 
Florica Zamfira. Distribuţia: Zeno Balint, Dan Mirea, 
George Drăgulescu, Florin Ruicu, Mădălina Zamfira, 
Iulia Popescu, Florin lbraşi, Traian Tudorică, Marica 
Herman, Cristina Konig. 
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Cântăreaţa cheală: "Teatru abstract. 
Dramă pură. Antitematică, antiideologică, 
anti real ist-socială, antifilosofică. Antipsiho
logică de bulevard , antiburgheză, redesco
perire a unui teatru l iber." Refuzul anecdo
tei ,  al conturur i lor clare, al construcţiei 
echi l ibrate, el iminarea intrig i i .  Comunicabil 
ce se întrepătrunde cu incomunicab i lu l  
şi se echivalează. Totul pentru ca teatrul 
să-şi reclame, în sfârşit, dreptul la teatrali
tate, la convenţie. Aceasta este revolta lui 
Eugen Ionescu. 

La Teatrul Naţional din Târgu Mureş, 
cu Compania "Liviu Rebreanu", regizorul 
Cristian Ioan propune o decodificare a 
intenţiei ionesciene. 

Camera are pereţi cu efecte metalizate, 
care însă mai păstrează o urmă de transpa
renţă (confecţionaţi din bucăţi de plastic, 
parte având urme de bronz). Uşă neagră, 
masivă ce străjuie din fundal .  I nterior rece 
şi, în acelaşi timp, o stare de vulnerabil itate. 
În acest spaţiu, pentru început, discursul 

Ion FISCUTEANU şi Monica RISTEA-HORGA 

Foto: 
Bartha Lăszl6 

personajelor păstrează o d imensiune a 
incomunicării ce reprezintă motorul func
ţionării în gol. Fiecare dintre ele rămâne 
constant închis într-o notă proprie: incisi
vitate la doamna Smith (Monica Ristea 
Horga), impasibi l itate la domnul Smith (Ion 
Fiscuteanu) ,  spaimă organică la doamna 
Martin (Elena Purea). Regizorul îmbracă 
totul într-o simbol istică a ambigu ităţii dublu
lu i .  Personajul Mary, jupâneasa, are două 
ipostaze, una feminină (Serenela Mureşan) 
şi alta mascul ină (Dan Glasu) ;  tuşe femi
nine se regăsesc şi în costumele perso
najelor mascul ine şi invers. 

Treptat, însă, scriitura regizorală îşi pierde 
l ini i le directoare. Chiar dacă textul ,  în inten
ţie declarată, se dezorganizează, alunecând 
către episoade şi paranteze fără un contur 
vizibi l ,  totuşi opera îşi avea rigoarea ei .  
Aceste acţiuni particulare, accesori i duc 
spectacolu l ,  în special o dată cu sosi rea 
pompierului (Nicu Mihoc), către lumi complet 
paralele, cu anecdote concrete; deviază 

Mihai GINGULESCU şi Elena PUREA 



de la  l i mbaju l  i onescia n ,  rupându- 1  ş i  
pulverizându-1 total. Mai  mult ch iar, finalu l  
frizează vulgarul fără rost. Şi chiar dacă 
Ionescu reclamă concretizarea simbolurilor, 
aici devierea către această zonă este" 
gratuită. Şi doar spectacolul începuse sub 
un alt semn . . .  

in cei 5 ani de la înfiinţare, Teatrui .,George 
Ciprian" din Buzău a dobândit o personalitate 
bine definită, graţie consecvenţei in urmărirea 
unui program clar. Trei trăsături ii trasează 
configuraţia. Cea mai importantă este modul 
de fiinţare: teatru de proiecte. Şi iată un exem
plu ce demonstrează că soluţia unui astfel 
de sistem - despre care se discută mult, dar 
a cărei aplicare pe o scară largă intârzie -
poate fi viabilă. Are chiar succes. Iar aici 
succesul este dat şi de prezenţa pe tânăra 
scenă buzoiană a multor vedete bucu
reştene, bazându-se pe apropierea de 
Capita lă .  O a doua caracte ristică ar fi 

Teatrul Naţional din Târgu Mureş, Compania .,Liviu 
Rebreanu" - Cântăreaţa cheală de Eugen Ionescu. Un 

spectacol de Cristian Ioan. Costume: Doina Antemir. 
Decor: Clara Labanacz. Cu: Ion Fiscuteanu, Monica 
Ristea-Horga, Mihai Gingulescu, Elena Purea, Nicu 
Mihoc, Dan Glasu, Serenela Mureşan, Gabriel Dumitraş, 
Claudia Zădreanu. 

structura de repertoriu care se îndreaptă, cu 
precădere, către comedii şi îmbracă o arie 
largă: de la marea dramaturgie (Shakespeare, 
Carag iale, Mol iere, Beaumarchais, Oscar 
Wilde) la dramaturgia contemporană: Tudor 
Popescu, Dumitru Solomon, Paul Ioachim, 
Milos Nicolic. Este de admirat, in al treilea 
rând, disponibil itatea manageri lor de a in
tinde o mână tinerior, Teatrui .,George Ciprian" 
fiind loc de debut pe o scenă profesionistă 
pentru mulţi regizori, scenografi sau actori . 

Aceste trei caractersici se regăsesc şi in 
ultima premieră a teatrului. O comedie, O familie 
trăsnită de Noei Coward, un regizor tânăr 



(Răzvan Dincă), un scenograf la fel (Doru 
Zamfir) şi vedete bucureştene ca protagonişti 
(Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Catrinel 
Dumitrescu, Niculae Urs). 

Din păcate, însă, nu au constituit sufi
ciente premise pentru a da şi strălucire. Textul 
lui Noei Coward, scris în 1 924, fără a avea o 
intrigă care să se susţină şi mai ales fără o 
scriitură savuroasă, care în general dă nota 
de specificitate a acestui tip de comedie, 
rămâne doar o comedie de bu levard. O farsă 
pe care o familie de artişti, "trăsnită", retrasă 
acum la ţără, o joacă cu regularitate, în fiecare 
week-end, invitaţi lor lor. Aceştia, oameni 
obişnuiţi, pătrund într-o lume un pic deviată 
de la normalitatea cu care s-au obişnuit, ceea 
ce-i pune în situaţii disconfortante, reacţiile 

Constantin PARASCHIVESCU 

lor fiind obiect de studiu şi de amuzament 
pentru gazde. 

Demersul regizoral este coerent, cu accent 
pe decuparea particularităţilor fiecărui perso
naj. Decorul este conceput pentru alte dimen
siuni de scenă, astfel că micşorează spaţiul, 
aducând şi o notă de confuzie: podul japonez, 
ce în mod normal face parte din elementele 
unei grădini, unei curţi interioare, apare aici în 
interiorul unui salon. 

Teatrul "George Ciprian" din Buzău - O fam ilie trăsnită 
de Noei Coward. Regia: Răzvan Dincă. Scenografia: 
Doru Zamfir. I lustraţia muzicală: Vaii Rădulescu. 
Distribuţia: Ruxandra Sireteanu, Niculae Urs, Magda 
Chivulescu, Lucian Ghlmişi, Catrinel Dumitrescu, Emil 
Hossu, Dana Dumitrescu, Gabriel Răuţă, Luminiţa Erga. 
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Mult trebuie să fi suferit domnul Werner 

Schwab în puţina viaţă pe care a trăit-o, 
sfârşită în comă alcoolică - 36 de ani ( 1 958-
1 994). A fost "refuzat şi luat în râs mult timp", 
aflăm dintr-o succintă prezentare din provoca
torul (ca şi piesa) caiet-program ("editorialist de 
serviciu Roxana Crish/şan"), dar a avut succes 
"abia în ultimul an de viaţă". Cu piese ca Botul 
meu de javră, Pornografia, Şapte zvonuri sau 
acest Genocid "a împăcat expresionismul 
german cu literatura absurdului", spune tradu
cătorul piesei, Dan Stoica, şi poate că e aşa, 
deşi filiaţiile mi se par premature. Între Aristofan 
şi Jarry s-ar situa oriunde, cu mai puţină expre
sie grotescă şi mai multă rabie existenţială 
faţă de trivialitate şi abjecţie. "Ziua de azi n-a 
primit nici o gură de aer, a fost pur şi simplu 
sufocată", zice un personaj, şi poate că asta 
e cheia universului denunţat aici , care duh
neşte de obsesii şi e dominat de subconştient. 
O lume subpământeană, fără aer, fără ori
zont, schimonosită de instincte şi inval idă. 
Şocant, provocator, la l imita suportabilului . 

Spectacolul e bun. Cu cele trei atribute 
de mai sus, el propune un joc direct, în inti
mitatea noastră, anulând distanţa d intre 

scenă şi sală, unde, dintr-un fundal luminat 
portocaliu ca un ecran magic, apare o fiinţă 
bizară, singura cu capul pe umeri pe-aici 
parcă, Doamna Grollfeuer - Coca Bloos. 
Mică, slăbuţă, autoritară cu şuviţa de păr 
răsucită ca o antenă pe creştet, ea domină 
cu privirea, cu vorba, cu gestul întruchipările 
de l i l ieci de-aici , marcate cu pronunţată 
expresie de Liviu Timuş şi Rodica Mandache, 
de V i rg i na Rog in  şi t i ne r i i  Ana-Mar ia 
Moldovan, Paul Nicul iţă, Gabriel Pintilei mai 
ales (o revelaţie, deşi nu cred că era nevoie 
de excesul de contorsionism). Într-un decor 
(Horaţiu Mihaiu) de cutie neagră, cu două 
alveole pentru nevoile pântecelui, un tânăr 
regizor struneşte cu ritm şi îndrăzneală o 
parodie hiperbolizată a trivialităţi i ,  fără să fie 
trivial - Sorin Militaru. 

Teatrul ODEON - Genocid sau ficatul meu e fără rost de 
Werner Schwab. Traducerea: Dan Stoica. Regia: Sorin 
Milltaru. Decorul :  Horaţiu Mlhaiu. Costumele: Alina 
Herescu. Muzica: Cristian Tarnoveţchi. Cu: Coca Bloos, 
Rodica Mandache, Virginia Rogin, Liviu Timuş, Gabriel 
Pintllei, Ana-Maria Moldovan, Paula Niculiţă. Premiera: 
21 decembrie 2001. 



Ioana ANGHEL /CHIM 

Neîndoielnic este faptul că spectacolul 
de păpuşi şi marionete reprezintă o altă 
dimensiune a artei teatrale, pornind de la 
tipul de public, d ramaturgie adecvată şi 
mergând până la moduri de exprimare şi 
abil ităţi artistice specifice. Ceea ce însă 
reprezintă (după sufletul meu - ce-i drept) 
d iferenţa majoră d i ntre spectacolu l  de 
"animaţie" şi cel de teatru "clasic" este 
trăirea efectivă, până la depăşirea auto
cenzurii chiar, uneori, într-o lume fantastică, 
guvernată de cele mai multe ori de delimi
tări clare, bine definite (binele şi răul ,  uriaşul 
şi minusculu l ,  frumosul şi urâtul) .  Un teatru 
fără nuanţe de gri , ci doar în alb şi negru. Un 
teatru care fascinează deopotrivă atât co
pi lu l  determinat de vârsta f izică cât ş i  
copilul rămas închis în  sufletul şi mintea 
adultu lu i .  Forţa cu care explodează o sală 
plină de copii în ajutorul eroului nefericit, 
oropsit, atracţia exercitată asupra învăţă
toarelor, "paznici" la capăt de rând, dorinţa 
tuturor ( inclusiv a celor mari) de a cânta, 
de a ţine ritmul muzicii prin bătăi din palme 
sunt atribute evidente ale teatrului pentru 
copi i .  

· Gândindu-mă la cele de mai  sus, am 
pornit într-o zi de sfârşit de noiembrie spre 
Galaţi la " Festivalul Naţional de Păpuşi şi 
Marionete "Gul l iver''" ,  ajuns la ediţia a IX-a. 
Speram atunci că voi "trăi" câteva zile în lumi 
fantastice, că mă voi "întâlni" cu eroi cunoscuţi 
doar din cărţile de poveşti .  Intenţia, atât a 
organizatorului -Teatrul "Gull iver'' din Galaţi, 
cât şi a Directorulu i  Festivalului - criticul şi 
scriitorul Mircea Ghiţulescu, a fost evident 
aceea de a prezenta un număr cât mai mare 
şi mai variat de spectacole ( 1 1  teatre, 1 7  spec
tacole, plus secţia de Arta Actorulu i  pentru 
teatru de păpuşi şi marionete a U.N.A.T.C.) ;  
de la Shakespeare şi  Andersen la Creangă, 

întâlnindu-i atât pe "celebrii" Winnie Pooh, 
Don Quijotte şi Pinocchio, cât şi pe mai 
puţ in "u niversal i i "  /van Turbincă şi Făt 
Frumos din lacrimă, repertoriul s-a dovedit 
realmente divers. 

Discrepanţa însă dintre cal itatea artis
tică a spectacolelor a constituit punctul slab 
al festivalu lu i .  Remarcabilă prin valoare a 
fost prezenţa Teatru lu i  Ţăndărică cu două 
spectacole - Capra cu trei iezi şi Frumoasa 
şi bestia - amândouă o bucurie pentru în
treg publicul ,  maturi şi copii la un loc. Au 
încântat ochiul prin frumusetea şi specta
culozitatea păpuşilor (scenografia, costu
mele şi păpuşile: Cristina Pepino), urechea 
prin muzica realizată de Dan Bălan, sufle
tul şi spiritul spectatori lor prin modul de 
" istorisire" a poveşti lor şi prin farmecul 
interpretării (atât în cazul Caprei cu trei iezi, 
adaptarea: Cristian Pepino, regia Gabriel 
Apostol, cât şi al Frumoasei şi bestia, versiu
nea scenică şi regia: Cristian Pepino), trupa 
teatrului mustind efectiv de actori înzestraţi 
din belşug cu imaginaţie şi talent. 

Independent de demonstraţia de virtuo
zitate făcută de Teatrul Ţandărică, am re
marcat apariţia unei şcol i  neoficiale (de 
altfel imperios necesare) de regizori spe
cializaţi în teatrul de animaţie, "şcoală" for
mată în jurul lu i  Cristian Pepino. Foştii lu i  
studenţi din cadrul Secţiei de Actorie pen
tru teatrul de păpuşi şi marionete, actualii 
actori ai Teatrului Ţăndărică, au purces, sub 
îndrumările călăuzitoare ale regizorului şi 
profesorului ,  la realizarea unor spectacole 
ce s-au dovedit valoroase prin opţiune, mon
tare, aspect vizual. Palmaresul Festivalului 
susţine, de altfel ,  afirmaţia făcută. Cei trei 
actori-regizori ai Teatrului Ţăndărică, Daniel 
Stanciu, Gabriel Apostol şi Ionuţ Brancu, 
au fost răsplătiţi fiecare cu premii pentru 



montările prezente în festival. Primului i se 
datorează câştigarea Marelui Premiu de 
către Teatrul  "Gul l iver" din Galaţi pentru 
"Pinocchio", iar celorlalţi doi, li s-a acordat 
Premiul  pentru debut, ex-aequo, pentru 
Capra cu trei iezi şi,  respectiv, Punguţa 
cu doi bani, montată la  Teatru l  "Anton 
Pann" d i n  Râmn icu  Vâlcea.  P rezenţa 
acestei noi generaţii de regizori talentaţi 

PALMARESUL FESTIVALULUI:  

dar şi pregătiţi pentru specificul teatrului 
de păpuşi şi marionete ne îndreptăţeşte 
să sperăm într-o omogenizare a calităţii 
spectacole lor, desigur  omogenizare în 
valoare şi performanţă şi nu in amatorism 
şi vetust, aşa cum, spre întristarea spec
tatorului ,  am remarcat la multe spectacole 
prezentate în festival de unele teatre din 
ţară. 

• Marele Premiu: P/NOCCH/0 după Carlo Collodi, Teatrul Gul l iver - Galaţi. Regia (şi ver
siunea scenică): Daniel Stanciu. Scenografia: Daniela Voici lă-Drăgulescu. 

• Premiul pentru regie: CRISTIAN PEPINO pentru spectacolele Frumoasa şi bestia, 

Teatrul "Ţăndărică" - Bucureşti, Crăiasa zăpezilor, Teatrul de Păpuşi - Constanta şi Spărgătorul 
de nuci, Teatrul de Marionete - Arad. 

• Premiul pentru scenografia: CR ISTINA PEPINO pentru scenografia spectacolulu i  
Capra cu trei iezi - Teatrul "Ţăndărică", Bucureşti. 

• Premiul pentru debut - ex-aequo: GABRIEL APOSTOL pentru regia spectacolului 
Capra cu trei iezi - Teatrul "Ţăndărică", Bucureşti şi IONUŢ BRANCU pentru regia spectacolu
lui Punguţa cu doi bani - Teatrul "Anton Pann", Râmnicu Vâlcea. 

• Premiul special al juriului: LILIANA GAVRILESCU - Teatrul "Ţăndărică", Bucureşti pentru 
interpretarea rolurilor "Iedul cel mic" din spectacolul Capra cu trei iezi şi .Fata cea slabă" din 
Frumoasa şi bestia. 

• Premiul "DAN GANEA": Teatrul de Animaţie "Vasile Alecsandri", Bacău pentru opţiunea 
repertorială - Poveste chinezească de Ana Ripka-Rus. 

Elisabeta POP 
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Încep, contrar obiceiu lu i ,  prin a felicita 
conducerea teafrului pentru opţiunea reper
torială. Un spectacol pentru copii se impunea 
cam de multişor la Secţia română a teatru
lui orădean . Varianta dramatizată pe care 
a ales-o reg izoru l  Ion C ibotaru aparţine, 
bănuiesc, unui scriitor basarabean, pe nume 
Gheorghe Calamanciuc, şi este, o spunem de 
la început, cu foarte mici excepţii, bună, într-o 
românească frumoasă, curată. În plus, regizo
rul a mizat pe trupa tânără a teatrului .  Şi bine 
a făcut: actorii joacă mai toţi cu poftă, cu plă
cere şi transmit acest sentiment de bucurie 
şi publicului tânăr, şi. . .  foarte tânăr. Sunt ju
căuşi şi veseli ,  iar voia bună e contaminantă. 

Arhicunoscutul basm, chiar cu Împăraţi, 
Crai, cu Harap şi Spân, cu prinţese frumoase 

este povestit de grupul de personaje ce vor 
intra u lterior în POVESTE, ca un alai petre
căreţ care tot "ameninţă" publicul că "din 
poveste mult mai este" . . .  Şi, intr-adevăr, în 
decoru l  s implu ,  din perdele, cu câteva 
elemente auxiliare (cort, o lună, un soare, 
panglici) se nasc, sub ochi i  copii lor, când 
palatul lui Verde Împărat, când cel al lui Roş 
Împărat, când drumul lung al Spânului celui 
rău sau al lui Harap-Aib curajos şi răbduriu. 
tandru şi învingător în cele din urmă. 

Foarte bun atât ca interpretare, cât şi ca 
prezenţă (costume, accesorii) n i  s-au părut 
Şerban Borda (Harap-Aib) , Alexandru Rusu 
(Calul) , Adrian Locovei (Spânul) . Din pă
cate, măştile simpaticelor personaje Gerilă, 
Setilă, Păsări-Lăţi-Lungilă, etc. s-au dovedit 



neinspirate, acoperind feţele în întregime şi 
mai furând şi din glasurile tinerilor actori. 
Altminteri, ei s-au străduit să aibă haz şi chiar 
au avut în unele momente (Sebastian Lupu, 
Pavel Sârghi, Alexandru Rusu, Richard Balint, 
Sorin Ciofu). Un Cerb plin de graţie şi "costu
mat" simplu, elementele esenţiale punând în 
valoare mai ales podoaba râvnită, a compus 
Mirela Niţă Lupu. Mona Erhan a fost, pe rând. 
Sfânta Duminică (păcat că a lăsat-o in fundul 
scenei şi spectatorii mici de pe laterale n-o 
puteau vedea) în straie lungi, albe şi o Babă 
gârbovită, de nerecunoscut. 

Actori i  din generaţia de mijloc (Tiberiu 
Covaci ,  George Voinese, Ion Ruscuţ) au 
compus cu haz mediu personajele bătrânilor 
Împăraţi şi Crai. 

Partea bună a acestui spectacol ,  în care 
muzica şi efectele sonore (Fiorian Chelu) 
animă mult acţiunea, este pe de o parte 
l impezimea cu care "curge" povestea, pe de 
alta spiritul ludic contaminant. 

lan is  Vas i latos a conceput un decor 
simplu, care să permită, sperăm, teatrului 
deplasări - foarte necesare - pe cele mai 
mici scene din judeţul Bihor, acolo unde 

Maree/a ILNITCHI , 

Am aflat despre următoarele proiecte ale 
Teatrului Ţăndărică din această stagiune şi 
d�spre cele pentru stagiunea viitoare în ca
drul unei întâln iri cu presa a direcţiei teatru
lui .  A fost şi un moment de bilanţ pozitiv prin 
recunoaşterea meritelor teatrului în afara 
ţării - Premiul de creaţie la Festivalul de 

animaţie de la Zagreb acordat spectacolu
lui lui  Cristian Pepino Adunarea păsărilor, 
spectacolul cu cel mai mare succes din ultimii 
zece ani în opinia teatrului care 1-a produs, 
apoi Premiul pentru recital al lui Liviu Berehoi 
la acelaşi festival, pozitiv şi pentru contactele 
lui "Ţăndărică" cu alte teatre. 

Anunţata reluare a "Nocturnelor .. . " este însă 
nerealizabilă, lipsind sala de teatru de dimen
siunea necesară spectacolului adresat publi
cului adult. De asemenea, remarcăm că, în 

teatrul pătrunde foarte greu. Inspirate din 
arta populară atât de generoasă, costumele 
tinerelor luliana Szabo şi Marinela Asăvoaie 
sunt perfect adecvate personajelor, unele 

• chiar de efect, precum cel al Calului, de 
pi ldă. 

Finalul spectacolului - cu mici trimiteri la 
condiţia precară a intelectualului român să
rac lipit-pământului, "cărturar, făr-un ban în 
buzunar!" - e o simpatică petrecere de nuntă, 
cu joc şi voie-bună. Chiar şi Spânul pare a fi 
iertat, căci, vorba dramaturgului, uneori "şi 
răul prinde bine la ceva" . . .  

Teatrul de Stat Oradea - secţia română Harap Alb. 
Dramatizare de Gh. Apostol după Ion Creangă. Regia 
artistică: Ion Cibotaru; Asistent regie: George Voinese; 
Decoruri: lanis Vasilatos; Costume: luliana Szabo, 
Marinela Asăvoale; Muzica şi efecte sonore: Florian 
Chelu. Distribuţia: Ion Ruscuţ, Sebastian Lupu, Pavel 
Sârghi, Şerban Borda, Mona Erhan, lgor Lungu, 
Alexandru Rusu, George Voinese, Petre Ghimbăşan, 
Mirela Niţă Lupu, Simona Nică, Corina Cernea, Angela 
Tanko, Richard Balint, Adrian Locovei, Sorin Ciofu, Tiberiu 
Covaci, Anca Turcuţ, Zentania Lupşe, Adrian Marian, 
Mirela Jurcă. Data premierei: 20 septembrie 2001 .  

raport cu stagiunile de acum 2-3 ani, specta
colul de mai mare fantezie, slujit de regizori 
cu experienţe scenice variate, nu dedicaţi 
exclusiv teatrului de animaţie, s-a diminuat 
ca ofertă. Prezenţa lui Alexandru Darie pen
tru toamna viitoare cu Aventurile baronului 
Munchhausen nu este încă o certitudine. 

Repertoriul românesc este privilegiat, şi 
din el basmul pentru copiii mici arhicunoscut, 
obiectivul de a-i aduce în sală fiind atins. 
Luând cunoştinţă de proiectele teatrului, noi, 
ca adulţi, suntem incântaţi că in repertoriu 
vor apărea şi piese de o factură mai l i rică, ca 
Dragostea celor trei portocale de Gozzi, sau 
o fabulă mai complexă ca Vrăjitorul din Oz. 

Prima parte a intâlnirii s-a încheiat cu de
cernarea Premiului de excelenţă in anima
ţie doamnei Aneta Forna-Cârstu, apreciată 



Ioan BRANCU, Paul IONESCU şi Maria VARSAMI 

mânuitoare de păpuşi provenind de la Teatrul 
de Marionete din Constanta, c.u noscută 
publicului bucureştean din turnee mai vechi, 
cunoscută de asemenea şi specialiştilor în 
teatru de animaţie europeni. 

U rmează spectacolu l  Ali Baba şi cei 
patruzeci de hoţi, într-o sală cu o compo
nentă mai deosebită de data aceasta. Adică 
jumătate critici , ziarişt i ,  i nvitaţi şi cealaltă 
jumătate copii de vârste mic i ,  mai ales. 
Reg izorul Cristian Pepino nu-i lasă să se 
plictisească pe cei mici, iar nouă, celor mari, 
ne repovesteşte fluent şi cu umor popularele 
întâmplări. 

Actori în carne şi oase şi marionete 
mânuite din interior, scenografia ingenioasă 
"popu lată" de gestu l  coregraf iat şi de 
costumul schematic, dar pitoresc, muzică 
antrenantă. I nvenţia tehn ică este redusă. 
Personajele simpatice sunt jucate de oameni, 
iar cele rele (şeful hoţilor, fratele lacom al lui 
Ali şi soţia lu i )  de marionete supradimen
sionate. Face într-un fel excepţie de la regulă 
măgarul-marionetă al lui Ali, care nu este om, 
evident, dar este simpatic. O soluţie vizuală 

este găsită în redarea grosului hoţilor; în afară 
de 3-4 individualizaţi prin replici şi gesturi, 
interpretaţi de actori, ceilalţi până la patruzeci 
sunt păpuşi de mărime umană îngrămădite 
pe platforme mobile. Şi o dovadă că regizo
rul ţine cont de percepţia copi lului :  eroii prin
cipal i ,  Ali Baba şi Fata Morgana, sunt vioi , 
mici de statură, mai uşor de asimilat de către 
micii spectatori cu lumea lor. 

Cal itatea stă în ritm. Cristian Pepino, din 
experienţa sa de montare de basme pentru 
copii de vârste diferite, înţelege perfect că 
personaj u l  b ine defin i t  încă de la prima 
apariţie prin voce, gestică, costum trebuie să 
fie antrenat apoi tot timpul în acţiuni fizice şi. . .  
succesul la public e garantat. 

Teatrul "Ţăndărică", sala Lahovari - .Ali Baba şi cei 
patruzeci de hoţi". Regia artistică şi scenariul: Cristian 
Pepino. Scenografia: Cristina Pepino. Muzica: Dan 
Bălan. Cu : Ioan Brancu, Mihai Dumitrescu, Daria 
Gănescu/lsabela Huşanu, Gabriel Apostol, Paul  
Ionescu, Maria Varsami, Bruno Mastan/Aiina Bugnar, 
Florenlina Tănase, Angela Filipescu. Data premierei: 
15 noiembrie 2001 .  



Claudia LIPAN 

c� � � �  
Nu credeam că se mai putea spune ceva 

despre povestea asta . . .  Şi totuşi , pofta de râs 
a prichindeilor, care mă urmăreau cu coada 
ochiului ,  m-a convins că lumea basmului nu 
este o simplă utopie. Există un f ir de adevăr 
în fiecare personaj care le ajută să conver
seze la nesfârşit cu sufletul copi lului .  Şi îl des
chide, şi se cuibăreşte în el cu legile lui incon
fundabile, fără să-I păcălească. Poate că am 
trişat de data asta. Pentru că stând acolo, pe 
scaunul acela mic din sala Teatrului Ţăndărică, 
am simţit că sunt păcălită de ideile regizorului 
Gabriel Apostol .  Care a "citit" cu farmec şi umor 
în faţa publicului basmul lui Creangă. Şi cum 
să nu îţi desch idă sufletu l  iez i i  (L i l iana 
Gavrilescu, Mariana Zaharia, Claudiu Iordan) 
unei capre care dau raportul pentru tot ce se 
întâmplă în căsuţa lor, creionată în l ini i simple 
de Cristina Pepino . . .  lubăreţi şi buclucaşi (aşa 
cum le stă bine copiilor! ), ei aleg ludicul pen
tru orice situaţie grea în faţa căreia sunt puşi . 
Teama de duşmanul cel mai aprig devine, 
astfel, un joc de-a ascunselea cu îndemnul 
"unu, doi, trei, lupii după ei". Promisiunile faţă 
de cei mari sunt încălcate cu vinovăţia ruşi
noasă a copilului . Dar pentru a-şi răscumpăra 
greşeala, copi lul este (pentru o perioadă de 
timp) ascultător. Iezii caprei se apucă, de pildă, 
să-şi citească lecţiile în engleză şi rusă. Cum să 
nu-ţi deschidă sufletul îndemnurile unei mame 
(Ioana Chelaru) ,  cântecul ei de leagăn - cel 
mai frumos din lume - jalea copiilor răpiţi din 
grija pentru ei, bucuria revederii lor . . .  Cum să 
nu-ti deschidă sufletul un lup cu ochi sticloşi 
(Cristi Mitescu) care încurcă uneori semnalul 
de la uşă, rectificat imediat de câteva glasuri 
piţigăiate din sală . . .  De supărare, lupul e cam 
"negru-n cerul gurii", constată un ied care-i 
cercetează atent colţii sub suspinele ingrijo
rata ale sălii. Nănaşu' e plin de idei, se scarpină 
între degete cu lingura pe care o învârte în 
farfurie la ospăţul cel din urmă. Atunci când 
întrece măsura e apostrofat de un prichindel 
supărat care iese din anonimat cu câte o 
explicaţie: "Te bat, măi lupule, dacă le faci ceva!". 
Cum să nu-ţi deschidă sufletul un potcovar de 

mahala (Claudiu Iordan) ,  slăbănog, cu limba 
ascuţită, linguşitor în ceea ce priveşte încre
derea clienţilor, un mic "afacerist" care drege, 
la o adică, şi glasuri . . .  

Au deschis sufletele actorii de la Teatrul 
Tăndărică aşa cum numai ei ştiu să o facă. 
Au fost ajutaţi şi de Cristian Pepino care a scris 
scenariul, şi de l l inca Marin care a pictat de
corul ,  şi de Ioana Costache care i-a îmbrăcat. 
Nu credeam că se mai putea spune ceva des
pre poveste; recunosc, am fost păcălită. Am 
tras şi eu cu coada ochiului la prichindelul din 
dreapta mea, am bufnit în râs când a căzut 
nănaşu-n foc, am fost păcălită, ce mai . . .  Dar 
în drum spre casă, mi-am dat seama ce sarcină 
grea au avut cei care pot face asta! 

Teatrul Tăndărică - Capra cu trei iezi de Ion Creangă. 
Regia: Gabriel Apostol. Scenariul :  Cristian Pepino. 
Scenografia :  Cristina Pepino. Asistent scenograf: 
Mirela Tofan. Muzica: Dan Bălan. Costume: Ioana 
Costache. Cu: Ioana Chelaru, Cristi Mitescu, Valeriu 
Simeon, Liliana Gavrilescu, Mariana Zaharia, Claudiu 
Iordan. 
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1 4  noiembrie 200 1 a însemnat pentru 
Centrul MultiArt Dans aniversarea unui an de 
activitate. Cu această ocazie, MAO a oferit şi 
câteva premii - supranumita merele de aur -
celor care i-au sprijinit proiectele sau, dimpo
trivă, celor care . . .  i-au pus beţe-n roate. Premiile/ 
merele au fost acordate după cum urmează: 
1 .  Mărul "Cel mai fidel spectator"- Anei Hash, 

pentru a nu fi ratat nici unul dintre spectaco
lele prezentate de Centrul MAO; 

2. Mărul "Ce poţi face cu propriile mânuţe" -
coregrafului Eduard Gabia, pentru "prestaţia" 
oferită în calitate de "maistru de lumini" la 
spectacolele MAO; 

3. Mărul  "Cele mai m u lte seri petrecute 
împreună" - lui Alexandru Săndulescu şi 
revistei Şapte seri, pentru suportul mediatic 
generos oferit Centrului MAO; 

4. Mărul "Cel mai talentat portar" - lui Ion 
Alexandru, pentru că s-a lăsat impresionat 
de spectacolele Centrului MAO; 

5. Mărul "Cel mai străveziu finanţator în dome
niul dansului contemporan" - Ministerului 
Culturii şi Cultelor, premiul constând dintr-un 
fax cu acest anunţ; 

6. Mărul "Cel mai darnic finanţator" - Gabrielei 
Tudor, directoarea Fundaţiei Pro Helvetia 
Reseaux Est-Ouest, pentru constanta cu care 
a sprijinit proiectele de dans ale artiştilor in
dependenţi şi implicit ale Centrului MAO; 

7. Mărul "Zâna cea bună de la miezul nopţii" 
Silviei Ciurescu, pentru promovarea tinerilor 
coregrafi şi a dansului contemporan prin 
intermediul emisiunii TV Lumea dansului; 

8. Mărul "Cel mai atrăgător spectator" - Clarei 
Wagner, director adjunct al I nstitutului  
Francez din Bucureşti, pentru bucuria cu care 
se întâlneşte, de fiecare dată, cu echipa 
Centrului MAO; 

9. "Mărul stagiunii"- Mateiei Stănculescu, pen
tru cel mai bun interpret în reprezentaţiile 
Centrului MAO; 

1 O. "Mărul de urgenţă" - Teo Zăbavă, pentru 
traducerea Centrului MAO în limba engleză, 
în situaţiile-limită; 

1 1 .  Mărul "Cel mai rapid răspuns afirmativ" -
Adelei Szatvanyi, pentru rapiditatea (în 
primele cinci minute ale întâlnirii!) cu care a 
răspuns cererii Centrului MAO şi pentru 
generozitatea cu care a înţeles să sprijine 
aniversarea împlinirii unui an de activitate 
în cadrul MAO; 

1 2. Mărul "Articolul de la marginea !anului" -
Lianei Cojocaru, de la ziarul Ora, pentru cele 
mai eronate informaţii date publicităţii; 

1 3. Mărul "Aer proaspăt în coregrafia româ
nească"- tânărului coregraf Manuel Pelmuş, 
pentru lucrarea Outcome; 

1 4. Mărul "Acordiei"- Nicoletei Nicorici, direc
torul Casei de Cultură "Nicolae Bălcescu" şi 
echipei acesteia, întru mulţi, mulţi ani de 
colaborare. 

Pub & Restaurant Basilicum (str. Schitu 
Măgureanu nr. 1 6) este din luna noiembrie a 
anului trecut un nou spaţiu destinat dansului 
contemporan. Aici a avut loc, la iniţiativa 
managerului Vlad Moise, premiera spectacolului 
Leonard and Lorenna, cu trupa şi în regia core
grafului Sergiu Anghel. 

Folosind drept sursă de inspiraţie şi princi
pal atu câteva dintre melodiile celebri lor Leonard 
Cohen şi Lorenna McKennitt, spectacolul- o suită 
de scene independente, în fapt- trece în revistă 
diverse situaţii potenţial dramatic-sentimentale 
sau ironic-parodice, în contrast uneori cu ritmu
rile melodica profund nostalgice, obsedanta, 
lascive, iar spre final celtice, în totalitate. 

Ca de fiecare dată, în montările sale core
graful se bucură de sprijinul trupei pe care o 
conduce, începând cu Doina Acsinte- asistent, 
şi fără a exclude nici una dintre dansatoarele 
din spectacol :  Elena Zamfirescu, Ioana Macarie, 
Lelia Marcu,  And reea Căpitănescu, Ioana 
Marchidan, I rina Roncea, Cristina Bercuci. 
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Bogdan ULMU 

* Culmea! Vlad Mugur a murit în timp 
ce-i citeam confesiunile (strânse de Florica 

lchim într-o carte remarcabilă, o 
� carte-testament :  La vorbă cu 

� Vlad Mugur'). E o carte care pe 
regizori, ca şi pe actori, nu-i lasă 

să se aşeze în comodităţi ;  să umble doar 
la "sertăraşe": e un testament artistic în care 
sunt analizate mari piese ale literaturii dra
matice un iversale, dar sunt rememorate 
decenii şi f iguri trecute (unele sinistre!) ,  e 
povestită viaţa agitată, pl ină de succese, 
dar şi de dezamăgiri a artistului, cuprinde sfa
turile pertinente ale pedagogului Mugur. . .  
într-un cuvânt, rămâne - mai ales după dis
pariţia regizorului - o carte importantă . . .  

D in  ea selectez, deocamdată, doar 
unele aforisme (meditaţii) care pun pe gân
duri omul de teatru contemporan - fie el 
din generaţi i ,  şcoli ori ţări diferite: 

"Fără sprijin, talentul se poate frânge. 
{. . .  ] Imaginea artistică se naşte frumos, 
din chin şi îndoială. Chinul şi indoiala te 
imping spre inspiraţie. [. . .  ] Oamenii din 
teatru au lefuri mici şi trebuie să-şi câştige 
banii in afara casei Thaliei. Dacă statul e de 
vină, cum eu socotesc că teatrul e mai impor
tant decât statul, propun să se schimbe 
statul, nu teatrul. [. . .  ] Dacă in şcolile de 
teatru nu se ia in serios de coarne taurul 
selecţiei, dacă nu se învaţă că talentul e 
greu de descoperit şi mai greu de ingrijit, 
dacă nu se restabilesc funcţiile limbii, ale 
mişcării, ale spiritului, teatrul se va innăclăi 
in glumiţele atât de iubite, in formele fără 
cap şi fără sfârşit, in semnele nimănui" . . .  

Just. 

* La un festival de teatru de la Cluj ,  un 
vech i  cunoscut, regizor la radio, mă vede 

şi joacă o enormă uimire: "Mai 
trăieşti? Nu mai ştiu nimic despre 

,..". t ine de 1 O ani ! " .  Cam la fel a 
reacţionat şi o realizatoare TV, 

cu câteva luni  mai devreme, la un festival 
de umor. 

Sigur că nu fac parte dintre răsfăţaţi i  me
diatizări i ;  nu tac nici vâlvă în jurul realizărilor 
personale, nefi ind sti lu l  meu. Dar măcar 
cantitativ, ele nu pot fi ignorate. Nu cumva 
e şi o carenţă de informare a celor ce se 
miră şi se laudă cu necunoaşterea? Oare 
a nu citi reviste de special itate (sau de 
cultură) şi a nu fi la zi cu ce se petrece în 
ţară să devină chiar o vi rtute? Hm . . .  

* Să dormi în cabina unui teatru! N u  o 
dată! Nu doar o noapte! Şi nu în acelaşi 
teatru! Ciudată senzaţie! 

Amestec - greu de explicat de către 
păţiţi şi greu de priceput de laici - de fami

l i a r i tate,  so l i tu d i n e ,  confort ,  

!":: t r isteţe, boemă,  studenţ ie . . .  
' într-un cuvânt, I NEFABIL. De trei 
� dece n i i  stau p r i n  c a b i n e l e  

teatrelor ş i  încă nu m-am pl ic
tisit! (Prima oară, la Teatrul Naţional din 
Bucureşti - actualul Majestic; u lt ima, la 
Bacău, în septembrie.) 

* Îmi aduc aminte, adesea, de marele 
meu a m i c  d i n  per ioada t im işoreană ,  
Gh .  Leahu (fost d i rector a l  teatrelor d in 
Giuleşti , Piteşti şi Timişoara - de altfel ,  pe 
ult imul el s-a luptat să-I facă Naţional ! ) .  



A murit devreme, de in imă rea:  fusese 
obligat să se pensioneze la numai 50 de 
ani. Suferea, dându-mi ,  la fiecare întâl
n i re a noastră, acelaşi exemplu: madam' 
Bulandra .  "De ce eu sunt scos din d i -� rectorat la numai 50, când ea 

� a fost instalată-n funcţie la . . .  �6 � 85!?". 

y Sigur, şi Sadoveanu a 
devenit conducătorul Casei 

lui Alecsandri la doar 26 de an i !  Dar astea 
constituie excepţi i .  Valoarea managerului  
nu e d i rect proporţională cu experienţa or i  
cu tinereţea sa; de fapt, în 90% din cazuri 
se m e r g e  ( t re b u i e  s-o s p u n e m )  l a  
întâmplare! 

Cine putea pronostica: "celebrul Amza 
Pellea nu va fi un director bun"? ! Poate 
doar acela care ar fi gh icit că "cvasi
necunoscutul actor Boroghină va fi un l ider 
artistic excelent!" . . .  

* A mai dispărut o meserie (cel puţin ,  
aşa cred după ce am trăit mu lte experienţe 
recente) :  cea de corector. Nu e admisi
bi l  ca după patru corecturi cartea să apară 
tot cu greşel i !  (nu cu 1 00, ca la prima; dar 
cu 20 ! ) .  

Cineva, vechi editor înainte :J de '89, spunea că o carte fără 

,_ _  
greşeli de tipar nu mai e volum, 
c i  MONSTRU . N-am avut (cel 
puţin în ultimi i  1 1  ani ! )  fericirea 

de a fi publ icat asemenea eror i  gene-
t ice. M-a bucu rat Ăl de Sus numai cu 
"normal ităţi" . . .  (Vezi u lt ima mea carte, 
Creangă, dramaturg fără voie; câtă 
vreme i ros i tă cu . . .  cosmet iza rea f ie
cărui exemplar, spre a nu-l trimite teatre
lor - sau chiar amici lor - pl in de erori ! )  
De reţinut: corectura musai să şi-o asume 
autorul .  

* O secretară literară scrie 
cronici la spectacolele teatrului 
în care este angajată. Nu e nor
mal , evident! Deoarece lăudând 

spectacolu l ,  este suspectată de parti
zanat ;  desf i i n ţâ n d u - 1  - de l i psă de 
colegial itate. 

Îm i  am i ntesc că mare le  teatro log 
Valentin Si lvestru povestea, adesea, că 
n-a vrut să se înhame la cârma unu i  
teatru, pentru a-şi putea exercita, cu  dem
nitate, meseria de critic. Da' azi mu lte-s 
posibi le . . .  

* Văd u n  Anouilh pe o scenă moldavă. 
Ad m i r, pr intre a l te le ,  e leganţa costu

melor. "Păcat că nu toţ i  şt i u  
s ă  le poarte!" - remarcă, nu 

� fără 
_
îndreptăţ i re ,  o cron ică

reasa. 
U nde-s vremuri le  în care 

Vraca, Bă lţăţean u ,  l ancovescu ,  Fo ry 
Etterle, Geo Barton ,  Willy Ronea, Ciulei ,  
C .  Bărbu lescu ,  Cr istea Avram,  Lazăr 
Vrabie, Al .  Demetriad, Şepti l ic i ,  lonescu
Gion, Dinu lanculescu se aflau pe scenă 
şi . . .  cronicarii se simţeau stingheriţ i ,  în 
loje, încorsetaţi în smoch ing !?  

* De ce oare , când repet cu  cei doi
trei studenţi care-mi sunt drag i ,  în trei 

ore nu termin decât trei pagin i  
de text ,  iar  cu u n i i  actori , în 

� aceeaş i  pe r ioadă  de t i m p ,  

� 
"r idic pe scenă" nouă pagin i?  
Răs p u n s u l  e conţ i n ut în în
trebare: răbdarea. Atât de im

portantă ş i ,  vai ! ,  atât de rar prezentă la 
repetiţ i i !  . . .  

Povestea regretatul Vlad Mugur că a 
întrerupt nu o dată lucrul pe scenele din 
Capitală tocmai din cauza imposibil ităţii de 
a lucra în tihnă, pe îndelete, cu-adevărat 
profesionist. Pretextând că salariile-s mici, 
actorii fugeau permanent după "ciubucuri" 
şi nu se concentrau deloc asupra viitorului 
spectacol. 

Sigur că nu se trăieşte în lux din leafa 
de artist la stat. Dar de ce să-ţi chinuieşti 
partenerii de repetiţii care poate chiar vor 
să facă artă? ! .  . .  



NOf, fN LliHE 
Crenguţa MANEA 

APOCALtPSA HÂNTlltTOARE 
Există un frison în teatru ce însoţeşte aşteptarea unor premiere în care sunt implicati artişti 

ce şi-au câştigat respectul şi simpatia breslei. Şi nu e un lucru prea uşor în lumea puţin iubitoare a 
teatrului! Ştirea că Tom pa Gabor, unul dintre rarii regizori din România solicitaţi de scenele europene, 
montează Regele Lear la Vigszinhaz (Teatrul de Comedie) din Budapesta a coagulat interesul multor 
oameni de teatru. Aşadar, iată-mă, cronicar conştiincios, cu arme (reportofon) şi bagaje, precum 
şi curiozitate cât cuprinde, într-o geroasă, strălucitoare dimineaţă de decembrie, în teatrul respectiv. 

Înaintea întâlnirii cu Tompa Gabor a fost întâlnirea cu actorii, în costume de spectacol ,  aflaţi 
la barul teatrului, intr-o pauză a unei repetiţii generale. Plutesc în atmosferă concentrarea dinaintea 
premierei, tensiunea creaţiei artistice. Apare şi regizorul, ne salutăm, dar este repede inconjurat 
de trupă; ne fixăm ora interviului şi plec cu regretul că trebuie să mai aştept seara premierei încă 
vreo câteva ore bune . . .  

A doua zi, discuţia începe d e  la mai vechea intentie a lui Tompa Gabor de a pune în scenă Lear. 

TOMPA Gabor: E o poveste lungă. M-am gândit prima dată prin 1 984; voiam să fac 
spectacolul la Bulandra, cu Victor Rebengiuc - asta m i  se părea că este condiţia de 
idealitate a montării mele. Un concurs nefericit de împrejurări - intervenţia brutală a cenzurii 
politice într-un alt spectacol al meu la acel teatru, Ţarul lvan . . . de Bulgakov; şi îmi amintesc 
că singurul care a luat poziţie a fost Alexandru Tocilescu! m-a făcut să consider că e mai 
bine să nu revin în teatru câţiva ani .  În '90, când Caramitru a preluat d i recţia teatru lu i ,  
m-a invitat să lucrez acolo ş i  am spus imediat Lear. Dar, la puţin timp, m-a prevenit că ş i  
Liviu Ciulei avea acelaşi proiect; era de domeniul evidenţei că nu i se putea spune nu dlui 
Ciulei ,  pe care şi eu îl preţuiesc şi-1 admir ca pe unul d intre mari i  maeştri ai scenei lumii .  
Au urmat o serie de amânări şi de desincronizări între programul meu şi cel al teatrulu i ;  la 
un moment dat, în februarie '97 făcusem distribuţia - evident cu Rebengiuc! - şi schiţele 
de decor cu Vittorio Holtier; din nou , modificări ale unor termene de producţie din partea 

·teatrulu i ,  date obligatorii ale unor contracte semnate de mine în străinătate, ne împiedicau 
să realizăm împreună acest vis. Am renunţat fără a ne supăra, rămânând prieteni !  

Crenguţa MANEA: În tot acest răstimp, ce a câştigat, ce a acumulat şi ce a pierdut 
proiectul dvs. ? 

T.G. :  În orice rău există şi un bine! Concepţia mea despre Lear, despre spectacol 
s-a modificat radical. Mart6n Laszl6, regizor şi director artistic la "Vigszinhaz" - instituţia e 
o adevărată uzină de teatru, cu două săli mari în centrul Budapestei şi rulează un repertoriu 
foarte bogat - mi-a propus să fac aici Lear, după ce văzuse Aşteptându-1 pe Godot, cu 
doi minunaţi actori în Vladimir şi Estragon, spectacol pe care l-am făcut la Belfast, multi
premiat şi care s-a bucurat de un foarte mare succes. Ca şi mine, Marton Laszl6 era 
aproape de moderna interpretare beckettiană, "sfârşit de partidă", pentru această piesă 
a lui Shakespeare. 

C.M.:  De altfel, această sugestie este preluată de Jan Kott În studiul său "Regele 
Lear sau sfârşit de partidă" din "Shakespeare, contemporanul nostru". 

T.G. :  Sigur că da. Cum vă spuneam, concepţia mea s-a îndepărtat de punctul ei 
in iţ ial, care situa spectacolu l  într-o perioadă concretă, de Ev Mediu "precreştin", aproape 
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barbar. Împreună cu Andrei Both, am creat o lume mult mai austeră, minimalistă, evitând 
plasarea într-o anume epocă. 

C.M.: Ce fel de colaborare aţi stabilit cu trupa de aici? 
T.G.:  A fost ca o aventură; într-un teatru de o asemenea anvergură să fac pentru 

prima oară un text atât de difici l ,  în care e nevoie să descoperi, să induci o atmosferă de 
incredere! Am acceptat şi pentru faptul că există aici un actor foarte potrivit pentru rolu l  
lu i  Lear; de asemenea, şi o trupă potrivită. Dar sti lu l  lor de joc este mult  diferit de teatrul 
pe care-I fac eu; am dus şi cred că am câştigat - nu sunt sigur, spectacolul este încă 
destul de fragil - o adevărată bătăl ie stil istică! Mi-am dat seama înainte de a începe 
lucrul; au şi fost repetiţii grele, unele de-a dreptul chinuitoare. Numai că ar fi chiar suspect 
dacă ne-am instala într-o stare de confort, de comoditate. Mi se pare cea mai complexă 
piesă a lu i  Shakespeare, mult mai grea decât Hamlet. Şi nu pentru că a fost ultima la 
care am lucrat, dar nu mi s-a mai întâmplat cu nici un alt text ca ceea ce am găsit într-o zi 
şi părea în acord cu întreaga concepţie a doua zi să se tulbure, să simţim că e fals şi loc 
comun. Şi să pornim iarăşi căutarea pe un alt drum. 

C.M.: Ce rezonanţe are acest spectacol cu prezentul in care suntem noi plasaţi? 
T.G.:  Chiar dacă asociaţi i le beckettiene rămân, pentru mine există o mare metaforă 

de Theatrum Mundi. Astăzi, în lumea pe care o trăim, mai ales după absurdele evenimente 
din 1 1  septembrie, Regele Lear este o piesă a Apocal ipsei, nu numai în sensul căderii 
lumi i ,  al catastrofei care este lângă noi ,  nu proiectată în vi itor, ca acum câteva deceni i .  
Dar o apocalipsă şi în �ens pozitiv; apocal ipsa nu înseamnă doar prăbuşirea lumi i ,  este 
in acelaşi timp şi sfârşitul istoriei suferinţei ;  Lear . . .  este o alegorie creştină care urmăreşte 
pelerinaju l  unui personaj, tiran la început, din iadul lumi i  valori lor întoarse pe dos, prin 
purgatoriu! nebuniei şi al dureri i ,  către paradisul căinţei şi al iertări i .  I luminarea se află la 
capătul drumului ,  ca şi moartea. Lear este şi o meditaţie despre moarte, o meditaţie 
morală; nu mor cei răi, mor şi cei buni pentru a nu se lăsa atinşi, stricaţi de spectrul răulu i .  
Este ceea ce provoacă starea de catharsis şi dă forţa de a trăi mai departe: r·, " . . .  Omu-nvaţă 1 Să rabde şi căderea, ca urcuşul, 

Căci coasa morţii nu ştie de vreme". (Regele Lear, V, 2) 
A urmat premiera, în eleganta sală de la Vigszinhaz. Spectacolul are drept copertă 

o secvenţă fi lmată, alb-negru, proiectată pe aproape întreaga suprafaţă a cortinei : trei 
copile taie fiecare câte o rodie din care muşcă apoi cu inocentă bucurie, stare la care 
maturitatea nu mai are acces. Sugestia este făcută neostentativ şi prin tăietură de montaj 
continuarea are loc pe scenă, cu momentul împărţirii regatului de către Lear. Tordy Geza 
actor de aleasă reputaţie, după cum o atestă presa de specialitate din Ungaria - are toate 
datele şi energia pentru realizarea personajulu i ,  dar premiera 1-a surprins cu crispări de 
care este posibil să se elibereze. Cele trei fiice poartă costumele vârstei copilăriei, dar Goneril 
şi Regan încearcă să disimuleze interesul avid pentru luarea în posesie a moşteniri i ;  în 
fond, conflictul este unul generat de accesul la puterea discreţionară, la exercitarea arbi
trară a autorităţi i .  De aici, în viziunea regizorului se naşte mecanismul nedreptăţi i :  rene
garea Cordeliei, exilul lui Kent, izgonirea lui Edgar, orbirea lui Gloucester, nebunia lui Lear. 

Dar Tompa Gabor nu se opreşte la acest nivel al descifrării textului shakespearian; 
artistul pleacă de la interpretarea lu i  Jan Kott, "Regele Lear sau sfârşit de partidă" şi de la 
teoria acestuia că în piesă există două planuri în care este i lustrată disoluţia lumii : unul 
din perspectivă istorică, numit teatrul lu i  Macbeth şi celălalt, d in perspectiva metafizică, 
numit teatrul lu i  Iov. Prospecţia straturi lor interioare ale piesei îl conduce pe regizor la 
una dintre soluţi i le cele mai personale ale montări i ,  aceea de a plasa în centru figura 
Butonului şi a Cordeliei, unind cele două personaje. După ce Cordelia este forţată de 
Rege să plece de la curte, ea îl va însoţi pe acesta ca Bufon, înlesnindu- i  in iţierea pe 
calea adevăru lui şi ajutându-1 să traverseze abisul nebuniei .  În această dublă ipostază 



TORDY GEZA şi LUKĂCS SĂNDOR 

scenică, Eszenyi Enik6,  excepţională actriţă, reuşeşte să transmită emoţie şi forţă, stă
pânind la fel de bine mijloacele de expresie în cheia comică şi în cea dramatică. 

În accepţiunea lui Tompa Gabor, Regele Leareste drumul cunoaşterii prin suferinţă, 
prin chin, iar salvarea vine numai prin iubire. Ca discurs teatral ,  spectacolul prezintă 
aceeaşi schemă dramatică, exprimată atât în registrul tragic, cât şi în cel grotesc; glisarea 
între cele două planuri semnifică zbaterea continuă a omului între aflarea şi pierderea 
valorilor fundamentale ale condiţiei sale. 

Dincolo de fascinaţia intelectuală a interpretări i  regizorale, de subtilele trasee 
hermeneutice ale montări i ,  se recunoaşte marca teatralităţii lui Tompa Gabor. Spaţiul de 
joc (decoruri Andrei Both) este tăiat sever; din lumină şi module de lemn mobile se real i
.zează trecerea dintr-un loc în altul a l  desfăşurării dramatice. În contrast cu sobrietatea 
decorului ,  costumele lui Dobre K6thay Judit aduc culori vii şi senzual itatea unor materiale 
ca mătasea, blana, pielea; aceste costume dau plus de individual itate personajelor. În 
economia spectacolulu i ,  reţin atenţia cele trei personaje cu mască (măşti confecţionate 
de Varga-Jar6 l lona) care interpretează muzica semnată de Iosif Herţea. Conturul sonor al 
spectacolului, la fel ca şi lumina, subl iniază şi pune în evidenţă sensurile descoperite. Spec
tacolul are momente de graţie ce-l fixează în memorie: exerciţiul de vi rtuozitate al Butonului 
pentru a-şi câştiga locul lângă Rege; judecata în absenţă a celor două aberaţii fi l iale, 
plastica imagine a f inalului .  Uneori construcţia scenică este dezechil ibrată de momente 
mai puţin lucrate, mai puţin asumate actoriceşte; mă refer la disputele Gonerii-Regan, 
generate de Edmund, la prezenţa lui Edgar în scena reîntâlniri i  Lear-Gioucester, ce 
s-ar cuveni mult mai motivată, la reprezentarea luptei finale. 

Artist atent la lumea pe care o traversează, mărturisind în opera sa scenică o auten
tică dorinţă de a-şi comunica propriul univers, dar şi nevoia de dialog, cu acest nou specta
col al său, Regele Lear, Tompa Gabor îşi continuă seria interogaţi i lor asupra destinului 
nostru comun. 
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, 

Constantin PARASCHIVESCU 

Excepţională in iţiativa clujeni lor de a 
edita, într-un timp record şi fără garanţia 
acoperi rii financiare, un volumaş despre 
ultimul spectacol al lui Vlad Mugur, Hamlet, 
sub formă de dosar, intitulat Vlad Mugur, 
spectacolul morţii. Gândit şi alcătuit de 
Marta Petreu ( redactor-şef al  rev istei 
"Apostrof") şi Ion Vartic (directorul Teatrului 
Naţional din Cluj), el este o mărturie emoţio
nantă, şi nu de puţine ori cutremurătoare, 
despre măreţia unui apus cu aură de geniu.  
Apus conştientizat tot timpul de cei care 
i-au fost regizorului în preajmă în acele 
u ltime zile de creaţie, conştientizat de el 
însuşi ,  dar nici o clipă divulgat, mărturisit, 
printr-o compl icitate reciprocă exemplară. 
"Piesa aceasta este jocul morţii", ţinea să 
spună regizorul despre capodopera l itera
turii dramatice universale, extrăgând din ea 
un sens al vieţii care i-ar fi şocat pe mulţi, 
cu reverberaţii d incolo de piesă şi de pro
priu l  lui destin ca artist. Un joc cu "bufoni ai 
firi i" , cum îşi defineşte Hamlet specia la 
întâln i rea cu Fantoma ("Mai poţi Încă sub 
lună să cutreieri 1 Făcând hidoasă noap
tea şi pe noi 1 Bufoni ai firii?") şi cum parcă 
însuşi artistul a văzut lumea şi dramele ei 
tragicomice într-un joc de măşti. Pe care 1-a 
celebrat cu inegalabi lă inspiraţie şi fante
zie în toate spectacolele realizate în ultimul 
decen iu ,  cu o tinereţe spirituală şi un stil 
inconfundabi l şi 1-a desăvârşit, la început 
de mileniu, cu un act original şi magnific 
din toate punctele de vedere. 

Cartea e document şi file de poveste 
rară. Cuprinde date despre Hamlet pe scena 

Naţionalului clujean (primul, în nov. 1 922, cu 
Zaharia Bârsan), o fişă "biospectografică" 
Vlad Mugur, versiunea scenică a piesei, 
conversaţii cu regizorul ,  câteva cronici, trei 
portrete, mărturii ale actorilor şi, ceea ce e 
mai emoţionant şi inedit, însemnări sub 
formă de jurnal ale zi lelor de pregătire a 
spectacolului ,  cu detalii despre conturarea 
lui  surprinzătoare - "Ce-ar fi să vă fac un 
Hamlet?" de Ion Vartic ş i  "Memorialul repe
tiţiilor" de Roxana Croitoru. Reconstituirea 
acelor zile unice însufleţeşte un film inesti
mabil al cărui erou shakespearean e însuşi 
Vlad Mugur, zâmbitor şi magician, dispus 
să surprindă lumea cu creaţia lui - "Secretul 
spectacolului e ca în fiecare scenă să se 
întâmple altceva decât se aşteaptă specta
torul". Gânduri, căutări ,  soluţi i ,  particule de 
vrajă între regizor şi actori , toate prefigurând 
o personalitate sigură pe viziunea sa inedită 
şi îndrăzneaţă, către care i-a îndreptat cu 
rigoare şi fineţe contaminantă. "Spectaco
lul meu e un vis", spunea şi parcă nici un 
vis n-a fost mai fermecător. "Şi atunci acest 
simţământ discret de mister trebuie să se 
răsfrângă în tot. . .  aşa cum e viaţa noastră 
frumoasă când descoperim necunoscutul 
acesta pe care-I descoperim de fapt atât 
de rar", îi mărturisea Roxanei Croitoru. "Am 
învăţat ce înseamnă să te emoţionezi ra
ţional", declară Elena lvanca. "Voia să audă 
rostirea clară, i ntenţia c lară să iasă din 
creierul şi din gura noastră", precizează 
Melania Ursu, aspect neglijat de mult în 
spectacolele noastre moderne. "Cu Vlad 
s-a dus, din teatrul românesc, o civil izaţie 
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a teatrului", constată cu durere Anton Tauf, 
iar un fost secretar literar, învestit în funcţie 
pe vremea d i rectoratu lu i  său de acum 
treizeci de ani, Justin Ceuca, găseşte poate 
cel mai adecvat tit lu pentru o mărturie: 
"Nedespărţirea de Vlad Mugur". 

Excesiv de superstiţios, nu suporta cifra 
1 3. Îi spunea, la nevoie, 1 2  bis. Observ însă 
că destinul  i-a fost marcat de cifra 22. S-a 
născut la 22 iunie 1 927 (de Sânziene) , la 
22 martie 200 1 a început repetiţi i le  cu 
Hamlet la Cluj, a prezentat avanpremiera 
în 22 iunie (exact în ziua de naştere, la 74 de 
ani, ca "un vis în noaptea miezului de vară"), 

Marina CONSTANTINESCU 

Trebuie spus de la început un lucru care 
vo rbeşte despre p reţu i re ,  respect ş i  
generozitate în teatru, ceva mai evident cu 
ani în u rmă şi din ce în ce mai greu de 
găsit astăzi .  Un creator veritabi l  ar trebui 
să aibă d imensiunea artistică şi umană 
mai sus amintită, acea boierie care te ajută 
să înţelegi că lumea n-a început şi nu se 
termină cu t ine, că prietenia şi comuni
carea în această profesiune sunt esen
ţiale. Colecţia "Maeştri" s-a născut şi creşte 
în continuare datorită reg izorulu i ,  peda
gogu lu i  şi importantulu i  om de teatru care 
este Valeriu Moisescu. El a inventat această 
serie ca un intelectual semn de omagiu 
faţă de artişt i i  fundamentali în existenţa 
istoriei teatru lu i  şi spectacolu lu i ,  care au 
marcat un fel de a gândi ,  de a face, de a 
primi această artă. Pr imul  volum a fost 

la 22 iul ie moare la Munchen. Cu opera 
desăvârşită. Care, poate, s-a iscat dintr-o 
imagine şi o premoniţie, mărturisite cu doi 
ani în urmă Floricăi lchim în cartea sa La 
vorbă cu Vlad Mugur: "De curând, mă-ntor
ceam pl ictisit, eu care nu mă pl ictisesc nici
odată, de la Salzburg spre Munchen. Acasă 
m-am aruncat în faţa televizorului. Pe ecran, 
câteva perechi de tineri în dol iu dansau şi 
cântau în coşc iuge,  se căsătoreau în 
morminte. Dacă tot mă-ntorc mereu, poate 
mi-a fost dat să şi mor la Munchen. Ce fru
mos ar fi să mor, căsătorindu-mă, dansând 
cu soţia mea pe morminte!" .  

dedicat personalităţii lui Radu Penciulescu. 
Al doi lea, care ne oferă acum un pri lej 
de popas, îl introduce în galeria maeştri
lor pe regizorul Crin Teodorescu. O ale
gere surprinzătoare, în primă instanţă, şi 
pentru faptu l  că n -a fost o persoană 
epatantă, prea puţini au făcut exerciţiul de 
a- i  menţine prezentă aura şi ,  nu în ult imul 
rând,  din cauza dispariţiei sale în 1 970. 
Chiar condiţiile neclare, şi încă neelucidate, 
ale morţi i  sale, an i i  de detenţie executaţi 
( 1 958-1 963) pe la Văcăreşti ,  Rahova, 
J i lava, Poarta Albă au forţat aducerea unui 
soi de tăcere în juru l  numelui său .  Gene
raţii întregi de actori , de regizori habar 
n-au cine a fost şi ce a făcut. Ideea de 
a-1 scoate în lumina cunoaşteri i  noastre 
mi se pare nu doar nobilă, ci şi repara
torie, moral şi estetic. 

• Volumul Crin Teodorescu din cadrul colecţiei "Maeştri ai teatrului românesc în a doua jumătate a seco
lului XX", colecţie editată de Centrul de Studii şi Experimente Teatrale "Crin Teodorescu", Catedra de Regie 
Teatru, Scenografie şi Coregrafie din UNATC Bucureşti (coordonată de praf. univ. Valeriu Moisescu), ar fi trebuit 
să se lanseze joi, 29 noiembrie, în cadrul Festivalului Naţional de teatru "I.L. Caragiale", ediţia 2001 . Din cauza 
unor disfuncţii lezante, Senatul UNAT C a hotărât să amâne lansarea pentru altă dată şi, mai ales, pentru alt 
spaţiu mai apropiat spiritului cărţii. (N.R.) 
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Citind, descoperi figura unui om extrem 
de studios. Refacerea acestui destin artis
tic este un tip de i nvestigaţie culturală, 
este o provocare imensă, o chemare a 
informaţi i lor şi conexiuni lor personale, o 
revelare a unei personalităţi despre care 
se vorbeşte atât de puţin ,  deşi a insemnat 
mult, cu care eu n-am avut n ici-un contact 
direct, n-am văzut nimic din ce a pus in 
scenă. Mu nca extraordi nară a echipei  
redacţionale de a strânge, de a cerceta 
dosare de cronici, de a selecta fragmentele 
semnificative, de a găsi schiţe de decor, 
pagini  din caietele de regie, din jurnalul lui 
Crin  Teodorescu îi aduce cititorului starea 
de cufundare într-o lume foarte densă şi 
într-un fel bizară. Crin Teodorescu a fost 
u n  om şi u n  artist bântuit de profesia 
sa, preocupat de asta necondiţionat, un 
intelectual subţire care a cultivat ideea şi 
noţiunea de "actor-intelectual" (atât de 
depreciată astăzi), un teoretician cu voca
ţie, modern, elaborat şi riguros în concepte, 
la curent cu tendinţele, d i recţ i i le şi mo
dele timpului său .  Iniţierea în lumea lui Crin 
Teodorescu se produce cu publ icistica sa 
acută, pregnantă, continuă cu o suită de 
declaraţii şi interviuri , cu munca istoricului 
de teatru,  a cercetătorului  pentru a se 
împlini cu universul spectacolelor puse în 
scenă la Brăila, Galaţi, laşi, Cluj, la Teatrul 
Mic, Teatrul de Comedie şi Teatrul Bulandra. 
Zona de cercetare pare să aibă ceva din 
ponderabil itatea lui Grotowski. Scenogra
fia era un element vita l ,  o componentă 
decisivă, o expresie a rafinamentului pe 
scenă. În 1 965 l ucra Vară şi fum la laşi. 
Scenografia era semnată de Paul şi Maria 
Bortnovski, ca şi la Din jale se-ntrupează 
Electra ( laşi, 1 966) , apoi la Bulandra, în 
1 968, Victimele datoriei, cu Paul Bortnovski. 
La Teatrul Mic a făcut, în 1 965, Jocul iele/or, 
Carnii Petrescu fi ind unul d intre scri itorii 
care I-au fascinat şi incitat totodată, decorul 
şi costumele au fost real izate de Teodor 
Constantinescu, iar Lungul drum al zilei 

către noapte de la Cluj poartă gândul sce
nografic al lu i  Liviu Ci u lei  ( 1 968), ca şi 
Harfa de iarbă de la Bulandra din 1 970. Asta 
da fam i l i e  art ist ică ş i  sp i r i tua lă !  G ina  
Patrichi, Clody Bertola, George Constantin, 
Ştefan Bănică, Virgil Ogăşanu, Silvia Ghelan, 
G. lonescu-Gion , Leopold ina Bălănuţă, 
Mircea Albulescu , Dorin Varga, Constantin 
Codrescu, Ştefan Sileanu, Costel Constantin, 
George Motoi ,  Emil  Botta, Florian Pittiş, 
toţi aceştia şi mu lţi alţii s-au întâlnit cu Crin 
Teodorescu în distribuţi i ,  in rolur i ,  în spec
tacole cu amprentă, în partituri pentru 
care au fost elog iaţi realmente. Privesc 
fotografiile-document şi văd o lume în miş
care, puternică, văd dori nţa de a tace 
ceva valoros, de a lăsa urme de neşters, 
dincolo de trecerile lor pământeşt i .  For
midabi l !  

Drumul descoperi ri i mele merge de la 
scriitură şi fi losofia ei, prin reintroducerea 
in circuit a mărturi i lor depuse de cronici , la 
refacerea mentală a unor scene, relaţ i i ,  
trasee actoriceşti, interpretări, stări, discuţii 
d in repetiţii şi  d i n  spectacolele lu i  Cr in 
Teodorescu, medicin istul ,  f i losofu l ,  regi
zoru l ,  scri itoru l ,  u n  spi rit creator şi en
ciclopedic deopotrivă. In loc de final, un 
deziderat, o confidenţă, o emblemă a com
plexităţ i i  şi modern ităţ i i  acestui spi r i t .  
Reproduc pagina 300 a cărţii :  

"1 . [ . . . ] m i-aş dori să pot înfiinţa un mic 
laborator de teatru - un studio de 1 02 locuri 
- unde, împreună cu câţiva pasionaţi, să 
pot exprima câteva idei pe care le am in 
cap privind acest lucru. 

2. Întrucât nu am certitudinea că în 
1 967 vor ti coapte condiţiile obiective pen
tru înfăptuirea dezideratului nr. 1 ,  mă voi 
mulţumi, de data asta, cu mai multe şanse 
de realizare, să aştern pe hârtie ceea ce 
am în cap: voi publ ica la Editura Meridiane 
un volum despre condiţia estetică a actului 
teatral, volum intitulat Luciditate şi febră, 
pentru că porneşte de la gânduri le lui Carnii 
Petrescu, luciditate şi febrilitate." 
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Într-un moment care nu este prea pro
pice teatrului TV şi care nu este, de fapt, favo
rabil culturii pe canalele televiziunii , larg des
chise kitsch-u lu i ,  Teatrul TV beneficiază de 
o dublă legitimare a valorilor sale afirmate 
in cei 45 de ani de existenţă. Este vorba de 
două cărţi recent apărute. Una dintre ele 
i nformează şi fami l iarizează cu istoria 
domeniulu i ,  face cronica naşterii şi a dez
voltării evenimentelor care I-au i lustrat, pre
zintă principalele personalităţi creatoare. 
Alta este consacrată unei personal ităţi-far, 
cu atât mai luminoase cu cât a reunit in 
propria-i fiinţă talentul ,  cultura, dăru irea şi 
mari calităţi umane. Ambele sunt semnate 
de Constantin Paraschivescu, publicist şi 
cercetător care are avantajul de a impleti 
instrumentele criticului şi istoriculu i  cu cele 
ale martorului până la un punct impl icat in 
creaţia de "profil" - căci a l ucrat in Televi
ziunea Română de prin 1 967. 

Cea ma i  i n c i tantă la l ectură este 
"Cavaler fără iluzii - Petre Sava Băleanu". 

Cine este, cine a fost Petre Sava Băleanu? 
Cine era creatorul cu al cărui nume ne fami
liarizaseră genericele de prin '60-'70? Cine 
era omu l  atras de I bsen şi ce d rame 
profunde a avut? 

Petre Sava Băleanu este Ui ,ul dintre pio
nierii inceputurilor Teatruh!; ; V la noi, încă 
de pe vremea când Studioul se afla în strada 
Moliere, iar redacţia pe str. Berthelot, şi este 
unul dintre animatorii de referinţă - care 
a creat spectacole de calibru artistic şi 
spiritual şi de profundă emoţie, montări în 
care a propus soluţii deosebite, ce ţin de 
innoi rea artei scenice ş i  de explorarea 
specificităţii l imbajului  teatral şi de TV. 

Aflăm că s-a născut la Văl iug, o comună 
spre munţii din apropierea Reşiţei ,  fiind un 
bănăţean provenit d intr-o mamă săsoaică 
(şi instruită) şi un tată oltean, tâmplar eber.tist, 

venit la lucru în zonă prin anii '20. Nivelul 
de civil izaţie şi cel al vieţii culturale a regiu
n i i ,  pasiunea pentru lectură a mamei (pe 
care a adorat-o toată viaţa, cu atât mai mult 
cu cât tatăl l i  s-a părut amândurora tiranic) 
s-au transmis vizibil in orizontul şi in sti lu l  
de viaţă al tânărului . 

După un l iceu (comercial) din Reşiţa, el 
a contrariat aşteptări le tatălui ,  care-I visa 
preot, şi s-a inscris la Institutul de Teatru din 
Bucureşti - la regie. A fost studentul preferat 
al profesorului Ion Şahighian, fi ind coleg cu 
Lucian Giurchescu, Margareta Niculescu, 
Horea Popescu ,  Ştefan Lenkish, Iosif Bâta, 
N. Frunzetti. O promoţie ce ieşea "la rampă" 
într-o perioadă de "luptă aprigă" cu mentali
tăţile rigide, obstrucţioniste, dar care coin
cidea cu inceputul unor mari innoiri ale re
pertoriului şi ale expresiei artistice. 

Tânărul de statură mij locie ,  firav, cu 
ochelari fumuri i ,  care era foarte retras, 
inchis, discret, cu un aer de timiditate, dar 
mai degrabă rezervat, studios şi reflexiv, va 
deveni după absolvire regizor de teatru 
rad iofon ic .  Aic i  va real iza Macbeth cu 
Emi l  Botta şi Marietta Anca, Cercul de cretă 
caucazian de Brecht (pentru care a făcut 
însă un scenariu propr iu ) ,  o piesă de 
Hauptmann (În amurg), pe care a tradus-o, 
fi ind "de acasă" vorbitor de germană (ceea 
ce i-a uşurat şi însuşi rea l imbii engleze) . 

Devenit membru al tinerei TVR şi, re
pede, şef al regizori lor şi al emisiunilor cultu
rale, Petre Sava Băleanu se impune prin 
seriozitate şi profesionalism, dublate mereu 
de o mare civilitate şi omenie (a rămas un 
şef iubit sau ,  oricum, .,neînjurat"). Într-un cli
mat în care în arta scenică românească 
se declanşaseră "reteatral izarea teatrului" 
şi promovarea autonomiei regizorale, Petre 
Sava Băleanu participă la lărgirea şi diver
sificarea repertoriului şi la spectaculoasa 
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afirmare a unor soluţii de identitate şi spe
cific TV şi creează o echipă valoroasă. 
Ne-au rămas de la el, prin ecoul în suflete, 
pe retină  sau chiar conservata ca pr in 
minune în Arhivă, spectacole deosebite 
- Inspectorul de poliţie de J .B. Priestley, 
12 oameni furioşi de Regi nald Rase, 

excepţionale montări ale unor piese de 
I bsen  (Raţa sălbatică, John Gabriel 
Borkman) sau de Cehov, Capek; Corupţie 
la palatul de justiţie de Ugo Beti, lfigenia În 
Taurida de Paul Everac (cu Gina Patrichi ) ,  
Surorile Baga de Horia Lovinescu etc. 

Cu vremea, Petre Sava Băleanu a fost 
şi s-a simţit marginalizat. A fugit cât a putut 
de des din TVR la diverse teatre din ţară: 
Petroşani, Piteşti, Baia Mare etc. - unde 
spectacolele i-au ieşit când mai bine, când 
mai puţin revelator. S-a ales cu reala consi
deraţie a celor cu care a lucrat. S-a ales cu 
prietenii durabile din partea unor actori la a 
căror consacra re a contribuit ( I leana Focşa) 
sau care s-au ataşat de el pur şi simplu .  

A murit la 48 de ani, în chip surprinzător. 
O faimoasă teleastă, prietena lu i  o vreme, 
spune că i s-a administrat un medicament 
contraindicat diabeticilor (maladie pe care 
şi-o ignora). Dar Manase Radnev, cu care 
se încheie l ista evocări lor, afirma că "n-a mai 
vrut să trăiască, de fapt s-a sinucis în felul 
lui discret şi demn", consecinţă a "gravei şi 
i remediabilei lui decepţii" - profesionale 
înţelegem. Versiune cu atât mai tulburătoare 
cu cât acest om, care pierduse voinţa de a 
mai rezista şi a mai lupta, avea un aparta
ment aranjat de el cu un gust deosebit şi o 
casă care îl aştepta la Văliug, părea atras 
de femei i nteresante (poate "suflete" prea 
"tari" pentru echil ibrul lui) şi mai ales avea 
un idol - mama sa, pe care o adora şi pe 
care o gratula cu daruri ,  încercând să o 
compenseze pentru eroismul ei cotidian, 
alături de un soţ mult prea autoritar. 

Pentru mine, cartea despre Petre Sava 
Băleanu a însemnat o dublă descoperire: 
atât a omului şi artistului bănăţean,  cât şi a 
colegului nostru care îi relevă virtuţile şi îi 
explorează dramele. 

Îl vedeam pe Constantin Paraschivescu 
o fire foarte blândă şi relativ calmă - ar, iată, 
înţelegem că Titei, cu aerul lui atoateîndu
rător, disimulează nu doar mari sensibili
tăţi, ci şi destule suspiciuni ,  furii refulate, re
zerve, resentimente, judecăţi foarte severe. 
Şi aceasta fie că e vorba de "chestia" cu ne
gativii şi pozitivi i ,  deci de canonul proletcultist 
şi de cel al real ismului socialist; fie de prac
ticile cenzurii şi ale "orientării" ideologice, 
care i-a scos peri albi, fie de "lipsa de ca
racter" a oamenilor puşi pe carieră politică. 

Îl bănuiam un timid, dar, iată, cartea îi 
arată destule orgoli i  active şi tenace. Vaga 
ironie cu care Petre Sava Băleanu îi spunea 
"cronicarul" 1-a făcut ca, odată, la Petroşani 
să refuze, fără explicaţi i ,  amabi la invitaţie 
la masă a acestuia. Trebuie să spunem însă 
că în cazul lui Titei Paraschivescu tot răul e 
spre bine. Cartea scrisă acum este un mod 
de "a se plăti" pentru gestul de atunci (pe 
care i 1-a amendat şi paradoxala situaţie de 
a fi tocmai el cel trimis de instituţia Televi
ziuni i  la înmormântarea de la Văl iug, cu 
sarcina de a rosti cuvenitul panegiric). 

Constant in Parasch ivescu reuşeşte 
admirabil în Cavaler fără iluzii - Petre Sava 
Băleanu - editată de Revista "Teatrul Azi" 
(Supliment) - să contureze personalitatea 
creatorului la care se referă, să dovedească 
valoarea de "viziune" integratoare şi subtilă 
actualizare a operelor sale; să reliefeze noută
ţile de limbaj la incidenţa teatrului cu exigenţa 
camerei. Pentru aceasta C. Paraschivescu 
face pătrunzătoare analize ale universului 
operelor inspiratoare (Cehov, Strindberg, 
Ibsen) şi ale modului original al abordării lor, 
precum şi fine analize ale valorilor lor de 
adevăr, atmosferă şi sensibil itate. 

Şi ,  nu în u lt imul rând, el însuşi un foarte 
talentat portretist, a şt iut  să provoace 
evocări şi caracterizări memorabile ale 
lu i  Petre Sava Băleanu, ale vieţii de pe 
platou în anii '60-'70 - semnate de l l inca 
Tomoroveanu ,  Teodora Dinu lescu , Dan 
Damian , Ion Focşa, Ion Săsăran, Sofia 
Şincan, Vasile Celmare, Alexandra Orban, 
Ioana Prodan, Darei Dorian ş.a. 
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"La cei 45 de ani pe care îi împlineşte, 
Televiziunea Română are deja o istorie, 
este matură, poate şi trebuie să-şi păstreze 
u n  loc aparte în peisaju l  audiovizual ro
mânesc" - afirmă pe bună dreptate, dar nu 
ştim cu ce şanse de reuşită pe viitor (mai ales 
în privinţa "culturii media"), Ioana Prodan, 
redactor -şef. 

Istoria Teatrului TV, devenit Teatrul Naţio
nal de Televiziune, este constatată acum 
într-o carte, Exploratori la Polul Visului 
( 1957-200 1), semnată de Constantin 
Paraschivescu. El îşi propune să jaloneze, 
apelând la Programul radio din 1 957-58, 
la ziare ,  mărturisiri de credinţă, pag in i  
memorial istice, descrieri de spectacole, 
portrete de  real i zatori  - afi rmarea şi 
deven i rea acestei (cândva) im portante 
"instituţii în instituţie" care a fost Teatrul TV. 

Este "imaginată" prima seară de teatru 
- din vremea când TVR îşi transmitea pro
gramele în mod experimental, mai întâi o 
dată pe săptămână, apoi de două ori. (Auto
rul invocând şi "fenomenul originar'': cea 
dintâi emisie de teatru TV din lume, care s-a 
petrecut într-un studio improvizat în Marea 
Britanie, la 1 O septembrie 1 929, urmată de 
1ransmiterea unei piese de Pirandello.) Aflăm 
astfel că miraculoasa "cutiuţă cu imagini" 
s-a animat la noi la 31 decembrie 1 956 şi că 
prima transmisie cu carul de reportaj (de la 
Teatrul Naţional, cu Ziariştii de Al. Mirodan) 
se producea la 23 mai 1 957. Şi că după 
alte câteva transmisi i ,  cel dintâi spectacol 
propriu se confrunta cu publicul la 1 O august 
1 957 (era vorba de o piesă într-un act de 
Noe Smirnov, în regia Georgetei Tomescu). 

Începea într-un domeniu fără tradiţie -
un lung drum al căutării identităţii indivi
duale -, astfel că dacă Nicolae Motric a fost 
preocupat de autenticitatea interpretării şi 
alternanţa cadrelor în  decupaj , târ:tărul 

Lucian Pinti l ie (care susţine că a fost dat 
afară d in TV!) s-a impus prin îmbinarea 
mijloacelor specifice TV, de studio şi de fi lm. 

Şi aşa s-a ajuns, în 8 luni, la aproape 
20 de spectacole de teatru în 1 957 şi la 
aproape 60 în 1 958, echipa de realizatori in
cluzând treptat şi pe P.S. Băleanu, Letiţia 
Popa, David Esrig, D. Cihodaru, Vlad Bâtcă ş.a. 

"Cel mai important moment teatral al 
acestor ani ,  pe care l-aş numi eveniment 
afirmă C. Paraschivescu - a fost spectacolul 
cu piesa lui Priestley Inspectorul de poliţie. 
Aici regizorul Petre Sava Băleanu a pus în 
valoare o idee specifică de teatru TV, 
dincolo de alternanţa mijloacelor de studio 
şi f i lm, şi anume substiuirea personajului 
principal, Inspectorul, de către camera de 
luat vederi, în cea mai mare parte a spec
tacolului .  « Inspectorul este conştiinţa oame
nilor» , spune interpretul principal Fory Etterle, 
«de aceea nici nu e necesar să se vadă, 
prezenţa mea în cadru va fi foarte redusă. 
In schimb va fi prezentă vocea . . .  » "  

Sunt propuse atenţiei ş i  preocupările de 
diversificare a repertoriului, a tipurilor de spec
tacole (medalioane, documentare despre 
dramaturgi etc.) , dar mai ales contribuţiile 
regizori lor din câteva generaţii la valoarea ar
tistică şi la prestigiul public al montărilor TV. 
Şi aceasta - chiar în contextul (bine fixat de 
C. Paraschivescu) în care teatrul nostru (în 
general) "intrase într-o fază de nuanţări şi 
recons iderăr i ,  e l iberându-se de tutela 
dogmatismului ideologic şi a real ismului so
cialist". Au contribuit la aceasta - pe lângă 
directorii de scenă amintiţi - Letiţia Popa 
(cartea reproduce pagini d in caietul ei de 
regie la Faust de Marlowe), Cornel Todea, 
Cornel Popa şi, mai târziu ,  Olimpia Arghir, 
Tudor Mărăscu,  Al . Tatos, Petre Bokor, 
Domniţa M unteanu, Dan Necşulea, pre
cum şi colaboratori cu talent în spaţ iu l  



audio-vizualu lu i  (Dinu Cernescu, Sorana 
Coroamă-Stanca, Horea Popescu, George 
Teodorescu şi nu în u l t imul  rând Geo 
Saizescu cu Ciuta de V. l .  Popa, ş i  azi de 
referinţă!) .  

"Exploratori la Polul Visului" (titlu l  care 
constitu ie  o parafrază la af irmaţia l u i  
Bergman "Fi lmul, când nu e document, e 
vis") include interesante mărturii de creaţie, 
cronici , referinţe la ciclul " Istoria teatrului 

prin spectacol", la " Integrala Shakespeare"; 
o listă a Telerecitaluri lor, a spectacolelor 
preluate şi înregistrate, precum şi crono
logia montărilor propri i .  

Volumul (a l  cărui editor coordonator a 
fost Anda Orban) susţine discursul evo
cator şi critic şi prin argumentul i lustraţi i lor 
din fototeca Redacţ ie i  de teatru şi d in  
Arhiva Multimedia a TVR (pusă la  punct de 
Mihaela Creţulescu) .  

Claudia LIPAN 

Av� � �, a � � d' 
Întotdeauna când m ă  gândesc l a  mo

nografii mă plictisesc. Mă plictisesc înainte 
de a mă apropia de ele. Aceeaşi convingere 
o aveam şi când a apărut monografia Doinei 
Papp despre Teatrul Nottara. Am fost pusă 
faţă-n faţă cu o carte cu nume frumos -
Viaţa pe o scândură. Recunosc, un nume 
ca acesta m-a tentat să o răsfoiesc; şi am 
citit-o dintr-o suflare . . .  Pentru că, de fapt, 
Doina Papp nu a scris o monografie. Şi-a 
amintit prin oameni de oameni. Ca şi cum, 
într-o bună zi, s-ar fi întâlnit la aceeaşi 
masă Alexandru Paleologu, Ion Dichiseanu, 
Olga Tudorache, mulţi , foarte mulţi actori ai 
Teatrului Nottara şi ar fi vorbit despre oameni 
şi epoci. De pildă, despre simţul lui George 
Vraca, sau despre tatăl Liei Şah ighian,  
despre farmecul lu i  Cristea Avram, sau harul 
lui George Constantin; despre ochi i  mari 
ai Gi ldei Marinescu, sau atel ierul de la 
mansardă al fotografului Nicu Şvaico; despre 
tristeţile lu i  Dan Micu, sau insomnii le lu i  
Alexandru Dabija . . .  Despre mulţi dintre cei 
pe care îi putem privi în fotografiile minunate 
ale acestei cărţi (unele, probabi l ,  ieşite, 
poate, chiar din mâna lui N icu Şvaico! ) .  
Istoria unui teatru ş i  a unor oameni care au 
ştiut să îşi poarte mai departe povestea. 
O poveste ce l ipseşte multor teatre, care 
nu mai apucă să fie tălmăcită de cei ce le 

trec z i ln ic poarta. Doina Papp a strâns 
mărturiile unei valoroase arhive şi a aprins 
câte un reflector deasupra pieselor care, 
începând cu anii '40, au umplut cu mult har 
artistic scena ce astăzi poartă numele unuia 
dintre cei mai mari actori români. La început 
a fost Teatrul Armatei. Şi câţi dramaturgi 
nu şi-au legat destinul de acest nume! Câţi 
nu au stat zile întregi lângă actori, regizori, 
scenografi, tehnicieni ,  pentru a scoate la 
rampă în faţa unui public dornic de spec
tacole, câte o premieră? Au trecut anii când 
spiritul aristrocrat al lu i  Horia Lovinescu 
propunea o dramaturgie abstractă; au trecut 
anii când Valeriu Moisescu se întâlnea din 
când în când cu profesorul său, Sebastian; 
au trecut şi anii când se desfăşura pe scenă 
viaţa Sarei Bernhardt. Au trecut anii . . .  Dar 
au venit "viclenii le" inconfundabile ale lu i  
Horaţiu Mălăele, jocul de-a râsu-plânsu al 
lui Ştefan Iordache, musicalurile în rândul 
cărora se angaja regizorul Gelu Colceag şi 
câte altele . . .  O pagină nu ţine locul unei vieţi 
pe scândură; şi nici a unei mărturii cu nume 
frumos. Este meritul Doinei Papp de a 
redeschide întrebarea din titlu, de care se 
leagă destinul oricărui act artistic, de a toarce 
cu multă căldură firul timpului şi de a ne 
învăţa verbul aducerii aminte - cumplit de 
necesar gramaticii teatrale! 



TEATRLIL-r 101 

DtN LliHE 
Irina IONESCU 

PIWJ� k. � 
Alte două spectacole incitante prezentate 

anul trecut la Edinburgh International Festival 
au aparţinut companiei flamande de teatru 
De Onderneming, Antwerp- companie aflată 
pentru prima oară în turneu în Marea Britanie. 
Fără să apeleze la ajutorul unui regizor şi ne
depăşind un număr minim de repetiţ i i ,  mem
brii companiei - Carly Wijs, Robby Cleiren, 
Ryszard Turbiasz şi GOnther Lesage - au pro
pus o dramatizare în două părţi/spectacole 
după trilogia de romane The Notebook ( 1 986), 
The Proof(1 988) şi The Third Lie ( 1 991 ) aparţi
nând scriitoarei Agota Kristof. Spectacolele au 
purtat titlurile primelor două romane din trilogie. 

În privinţa reprezentării , actorii au ales să 
folosească un stil nonreal istic, de sorginte 
b recht iană,  cu e lemente postmoderne 
precum fragmentarea spectacolului în scene 
scurte şi foarte concentrate. 

Dramatizarea companiei De Onderneming, 
Antwerp este prima real izată vreodată după 

opera Agotei Kristof, autoare cunoscută în 
Europa, în special, în spaţiul ţărilor de limbă 
franceză şi germană, unde cele trei romane 
ale sale s-au bucu rat de recunoaşterea 
publicului şi a criticii, primind chiar (în 1 988) 
Premiul Moravia pentru Literatură. 

Născută în vestul Ungariei, la Csikvand, 
în 1 935, Kristof a început să scrie poezie pen
tru diverse reviste literare încă din adolescenţă. 
În timpul celui de-al doilea război mondial se 
mută împreună cu părinţii în micul oraş istoric 
Ki:iszeg, lângă graniţa austriacă, loc care îi 
va inspira mai târzi u tri logia romanelor 
amintite. În 1 956 este nevoită să părăsească 
Ungaria din cauza orientărilor politice anti
sovietice ale soţului ei. Cu un copil de patru 
luni, un biberon, câteva haine şi două dicţionare 
străbat ilegal graniţa cu Austria şi primesc 
statutul de refugiaţi, pentru ca mai apoi Uni
versitatea Neuchâtel din Elveţia să-i ofere 
soţului său o bursă de studii în domeniul 
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biologiei. S-au stabilit în Elveţia, unde lo
cuiesc şi astăzi. 

Ca scriitoare de limbă franceză, Kristof a 
debutat cu piese de teatru , gen care, mărtu
riseşte autoarea, i se pare mai puţin compli
cat decât romanul. Dacă la început numai 
companiile de teatru de amatori îşi manifes
tau interesul pentru piesele sale, acestea au 
început să atragă atenţia treptat şi mediilor 
profesioniste din Germania (în stagiunea 
1 993-1 994, s-au jucat simultan la Hanovra, 
Hamburg şi Stuttgart), Franţa sau Olanda, în 
timp ce în Japonia au fost publicate în volum. 
Cu toate acestea, faima internaţională i-a fost 
adusă de publ icarea celor trei romane. 

Subiectul (cu oarecare tentă autobiogra
fică) trilogiei este foarte simplu: în timpul celui 
de-al doilea război mondial, o mamă este 
nevoită să-şi abandoneze fiii, gemenii Lucas 
şi Claus, în vârstă de nouă ani, în casa bunicii 
acestora pentru că nu-i mai putea hrăni .  
Bunica - a vară şi brutală - neglijează creşte
rea copiilor, dar are pretenţia ca aceştia să o 
ajute la întreţinerea casei şi a grădinii. În aceste 
condiţii, fraţii încep să-şi dezvolte diverse me
canisme de supravieţuire, cum ar fi antrena
mentul zilnic pentru reprimarea simţurilor -
foame, frig, durere şi pentru cultivarea voinţei . 
Cântă la acordeon prin baruri pentru a supra
vieţui, îl şantajează pe vicarul satului, învaţă 
singuri să citească cu ajutorul unei Biblii vechi 
şi a l  unui dicţionar, rămân singuri pe lume, 
războiul continuă, iar ei îşi notează într-un 

Unul dintre sfaturile oferite cu oarecare 
insistenţă ziariştilor de către organizatorii 
lui Edinburgh International Festival 2001 a vi
zat spectacolul  Ricardo i Elena, aparţinând 
spaniolu lu i  Carles Santos, şi suna in felul 
următor: "Nu-l întrebaţi ce înseamnă această 
operă suprarealistă, nu are nici un fel de 
importanţă, încercaţi să vă bucuraţi doar de 
regalul vizual ş i  muzical pe care îl oferă." 
La rândul său ,  Santos se explică: "Un muzi
cian nu este întrebat niciodată ce înseamnă 

jurnal toate experienţele prin care trec, pentru 
ca mai apoi, exact acest jurnal să se întoarcă 
împotriva lor. Prin sacrificiul propriului tată, 
împins de cei doi să treacă graniţa direct 
printr-un teren minat, unul dintre ei se sal
vează, ajungând în lumea liberă, în timp ce 
al doilea rămâne să trăiască, în continuare, 
în casa bunici i .  Urmează apoi regăsirea, 
necazuri cu poliţia care îi bănuieşte că şi-ar 
fi inversat actele de identitate ş.a. 

În montarea romanelor, compania De 
Onderneming, Antwerp reuşeşte să depă
şească - în general - pericolul plictisirii publi
cului, deşi lucrează doar cu patru actori şi 
câteva obiecte de recuzită. Raportul scene 
narative-scene dramatice este şi el echilibrat, 
spectacolul putând fi considerat din acest 
motiv extrem de flexibil .  

Copiii sunt jucaţi de adulţi, actorii schimbă 
şi ei cu uşurinţă rolurile pe care le au , unele 
dintre ele chiar în semitravesti, pentru că nu 
se obosesc să lucreze prea mult asupra 
costumelor - bunica este jucată astfel ,  foarte 
bine, cu barbă şi pantaloni, doar un şorţ şi o 
voce răguşită fiind suficiente pentru caracte
rizarea reuşită a personajului. În plus, culisele 
se află chiar pe scenă, actorii aşteptându-şi 
rândul, costumându-se şi aducând recuzita 
la vedere. Creaţii colective, experimentale 
The Notebook şi The Proof spun o poveste 
foarte interesantă despre istorie, falsificarea 
istoriei şi istoriile oamenilor obişnuiţi striviţi, 
de cele mai multe ori, de evenimente. 

muzica lu i .  Eu sunt un muzician. Sensul nu 
este important, important este să vezi mu
zica în timp ce o asculţi ." 

Născut la  Valencia, "in ima şi sufletul 
Cataloniei", cum îi place să spună, Santos 
este un pianist concertist renumit în Spania, 
deţinând totodată ca regizor şi unul dintre 
primele locuri în avangarda artelor scenice. 
Compoziţi i le sale, extravagante şi fabu
loase, în acelaşi timp, la n ivelu l  mijloacelor 
de realizare scenică, i-au adus rapid statutul 



de favorit al circuitu lui festivalier interna
ţional, el participând numai la Edinburgh de 
trei ori din 1 996 şi până anul trecut: prima 
oară cu L'Esplendida Vergonya de/ fet mal 
fet- o operă-circ în l imba catalană -, iar în' 
1 998 cu La Pantera Imperial - un omagiu 
neconvenţional (plin de nonsensuri repre
zentate în numele suprarealismului) adus 
lui Bach, clasicul a cărui muzică a devenit 
ritual în viaţa lui Santos, acesta interpretând 
zi lnic câteva opusuri din creaţia sa. 

Anul trecut, publicul lui Edinburgh Inter
national Festival a putut urmări Ricardo i 
Elena, o operă satirică - bineînţeles, supra
realistă - la adresa miracolului vieţii şi a 
catolicismului ,  cântată din acest motiv în 
l imba latină. 

Deşi neagă că ar fi vorba despre o operă 
autobiografică, se ştie că părinţii compo
zitorului se numeau chiar R icardo şi Elena, 
iar personajul principal feminin dă naştere 
în spectacol unui băiat care este crescut 
pentru a deveni muzician. Ceea ce pretinde 
Santos că reprez i ntă, în schimb, este 
realitatea existentă în Spania atunci când 
s-a născut şi a început să studieze pianul 
- adică începutul anilor '50, perioada guver
nată de Franco. 

Compozitor, scenarist, regizor şi chiar 
fotograf al producţiei ,  Santos (absolvent al 
Conservatorulu i  din Barcelona) consideră 
regia un "alt instrument în orchestraţie", 
motiv pentru care vizualizează muzica fără 

·n ici un efort, imagini i le fi indu-i de multe ori 
chiar mai puternice decât sunetele. 

Creaţie muzical-teatrală, Ricardo i Elena 
este plină de situaţii scenice care provoacă 
involuntar râsul tocmai pentru că nu există 
n ici un sens în ceea ce se întâmplă: piese 
gigantice de mobilier se luptă pentru supre
maţie, un personaj foloseşte o bormaşină 
pentru a se elibera din interiorul unui pian, 
un crucifix imens cade neaşteptat d irect în 
mijlocul aceluiaşi pian, folosit şi pentru un 
dans orgasmic di rect pe claviatură, în timp 
ce fundalul înfăţişează imagini extrem de 
apetisante cu roşi i ,  măsl ine verzi ,  crevete 
şi alte salate din dieta mediteraneană. 

Simţul umorului este o condiţie absolut 
necesară pentru a gusta cât de cât spec
tacolul lui Santos. În plus, ca să nu pleci 
trântind uşa, simţindu-te ofensat ca spec
tator, desconsiderat de organizatori în ideea 
că eşti un ignorant care acceptă orice, trebuie 
să nu fi un împătimit al spectacolului tra
diţional de operă. Altfel , cele cincisprezece 
l i re sterl ine plătite pentru biletul de intrare 
şi anumite fragmente ale reprezentaţiei 
riscă să devină obiectul unei depresii foarte 
puternice, motiv de divorţ ş.a. , deşi este 
anunţat de la bun început că "spectacolul 
conţine scene care ar putea ofensa anumite 
persoane", în special din motive religioase. 

Pentru cei obişnuiţi, în schimb, cu video
c l i pu ri l e  şi m uz ica pop promovate de  
Madonna şocu l  nu este foarte puternic, 
primând imaginile în ansamblul lor şi mai 
puţin elementele care le compun. 

Dincolo de această comparaţie posibilă 
(fi lmele lui Almodovar şi Fel l in i  se pare că 
au inspirat de asemenea spectacolu l  lu i  
Santos) , trebuie remarcată însă, în primul 
rând, tehnica vizual izări i compoziţiei muzi
cale asemănătoare cu cea practicată de 
Stockhausen sau John Cage, artişti cu care 
Santos poate sta alături fără n ici un fel de 
complexe de inferioritate. 

Fără a avea un subiect povestibi l ,  f i ind 
construită din scene independente care se 
leagă între ele doar prin folosirea aceloraşi 
imag in i  şi s imbolur i  (crucif ixul  persistă 
obsedant în spectacol ca într-un coşmar 
religios), Ricardo i Elena este o operă care 
solicită o distribuţie foarte bine antrenantă 
atât vocal, cât şi fizic, pentru că acrobaţii le 
nu l ipsesc n ici ele din acest amalgam . 
Alături de Santos, apar: Mariana Castelar 
Garriga, Antoni Comas, Ana Criado, Olivier 
Roustan, Valerie Salon, Claudia Schneder. 

Spectaco lu l  face senzaţie sau este 
contestat cu vehemenţă, dar nu trece, 
sub nici o formă, neobservat - atribut pe 
care a mizat de altfel şi directorul artistic 
al Edinburgh International Festival 2001 , 
Brian McMaster. 
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La 1 1  septembrie 2001, u lt ima lucrare 
a americanulu i  Tony Kushner, Homebody/ 
Kabul, in t ra în faza de repetiţ ie,  pre
miera ei mondială la Theatre Workshop 
din New York fusese deja fixată pentru 
1 9  decembrie, iar prezentarea la Londra,  
la Young Vie,  stabi l ită pentru primăvara 
anului  2002 . 

Tony Kushner face parte din pleiada 
intelectual i lor activ angajaţi în contextul 
social-politic din Statele Un ite, atitudine 
ce transpare, fără echivoc, şi în creaţia 
sa artistică. În acest sens poate fi citată, 
de pi ldă, şi piesa sa mai veche prezentată 
cu mult  succes în 1 993 pe B roadway, 
i nt i tu lată Înger in America (cu subtitlu l  
" 0  fantezie homosexuală p e  teme so
ciale"), în care tratează o problemă gravă, 
de stringentă actualitate: SI DA. 

D ramaturgu l  scrutează cu aceeaşi 
r ig u roz i tate ş i  imp l icare activă scena 
pol itică mondială a z i lelor noastre, eva
luând posib i lele urmări ale unor even i
mente în curs, atât pe planul statelor în 
cauză, cât şi pe cel uman. Din această 
perspectivă se va contura, începând din 
anul 1 997, şi ideea piesei Homebody/ 
Kabul; autorul nu plasează acţ iunea în 
timp, în general nu aduce preciz iuni .  Dar 
într-un amplu i ntervi u acordat ziaristu
lui Robin Detje cu ocazia începeri i  re
petiţ i i lor, dramaturgu l  face u rmătoarea 
mărturisire: 

"Pe C l i nton l-am susţ inut  în  mu lte 
î m p rej u ră r i  [ . . .  ] când  ş i - a  î n d re p 
tat atenţia asupra Afganistanu lu i ,  a tr i
mis rachete ( vara anului 1 998 - n. n.). 

În m o m e n t u l  acesta începe p iesa  
mea". 

Acţiunea este plasată la Londra, într-o 
ambianţă fam i l ia lă ,  pr imul  act f i ind de 
fapt un lung monolog al stăpânei casei .  
R ăsfo ieşte n eg l i j e n t  u n  g h i d tu r is t ic  
despre Afganistan în  t imp ce divaghează 
pe teme cotid iene anodine.  La un mo
ment dat, lectura o prinde, află ş i  co
munică publ icului  date despre o cultură 
milenară, aspecte dintre cele mai diverse 
despre o ţară necunoscută. I nteresu l  ei 
şi al privitoru lu i  cu care comunică cresc 
pe măsura lectur i i .  

În actul al doi lea, spectatori i  află că 
eroina a întreprins într-adevăr cândva, 
pe parcurs ,  că lător ia  în  Afgan ista n .  
Soţul ş i  f i ica e ro ine i ,  care apar acum 
în scenă, relevă o stare de mare ten
siune, îngrijorare, i ncertitud ine f i indcă 
demersur i le lor de a afla ceva despre 
soarta celei plecate rămân să plutească 
în vag . N i m i c  concret, n i m i c  spus pe 
n ume, dar real i tatea unor  rachete în
dreptate asupra Kabu lu lu i  ş i  a revoltei 
nestăpânite a populaţiei ,  căreia şi eroina 
ar fi putut să-i fi căzut victimă, se face 
insidios simţită. 

Informaţi i le de mai sus sunt un scurt 
extras din amplu l  interviu deja amintit ,  
reprodus în traducere integrală în revista 
Theater Heute nr. 1 1 ,  noiembrie 200 1 , 
intitu lat "Să vedem ce mai urmează. Un 
american , n u  în Kabu l :  Tony Kushner 
despre Afgan istan, teatru pol itic, George 
Bush, multiculturalism trăit, stânga ridicolă 
- şi noua sa piesă". 
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IANUARIE 

1 6  ianuarie - 1 30 de ani de la  naşterea lu i  Gordon Craig (m.  1 9  iul ie 1 966). Lucrează 
în teatru ca actor, regizor şi scenograf; au rămas notorii decorurile nonfigurative, de 
încărcătură simbolică, pe care le realizează pentru spectacolul cu Rosmersholm (Florenţa, 
1 906) şi pentru Hamlet (Teatrul de Artă din Moscova, 1 9 1 1  ). Craig a fost însă în primul 
rând un teoretician ale cărui idei vizionare au influenţat profund evoluţia teatrului european. 
Publică în Germania Arta teatrului ( 1 905), iar în 1 908 înfiinţează la Florenţa revista 
The Mask, unde îi apare faimosul articol Actorul şi Supra-Marioneta. Scrieri le lu i ,  dezvol
tând teori i le lui Appia, promovează conceptul unui  teatru antinaturalist, bazat pe ritm, 
mişcare, imagini vizuale. Craig susţine deplina autonomie a spectacolului ,  visând o formă 
teatrală care să se întoarcă la izvoarele ei ritualice: un teatru el iberat de exigenta repro
ducerii realului şi înţeles ca viziune poetică, extaz, oficiere. 

24 i a n u a rie - 270 de an i  de la naşterea l u i  P i erre-Au g u stin Caron de 
Beaumarchais (m. 1 8  mai 1 799), personaj aventuros, care a cunoscut deopotrivă prospe
ritatea şi gloria, sărăcia şi exi lu l .  Ca ocupaţie secundară, Beaumarchais a scris câteva 
texte pentru teatru, dintre care două au cucerit o mare popularitate: Bărbierul din Sevilla 
( 1 775) şi Nunta lui Figaro ( 1 784) . Pornind de la tiparu l clasic al intrigii comice, el a creat 
un univers teatral viu, scânteietor, îndrăzneţ. Sub paravanul peripeţiilor i lare, este pus în 
discuţie un întreg sistem social şi sunt contestate privi legii le aristocraţiei .  

28 ianuarie - Împlineşte 6 0  de an i  Florin Mircea, cunoscutul actor a l  Naţionalului 
ieşean, pe scena căruia a interpretat numeroase partituri din repertoriul clasic şi modern. 
Creaţia sa în rolurile Kaloşin şi Anciughin din Anecdote provinciale i-a adus Premiul 
UNITER pentru cel mai bun actor al stagiuni i  1 994-1 995. 

30 ianuarie - 1 50 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI ION LUCA CARAGIALE 
(M. 9 IUNIE 1 91 2). 

FEBRUARIE 
1 februarie - 1 30 de ani de la  naşterea poetului francez Paul Fort (m. 1 960). Adversar 

al naturalismului, el preconizează exploatarea resurselor poetice ale limbajului spectacular. 
Participând la ofensiva mişcării simboliste, Fort înfiinţează în 1 890 Teatrul de Artă: o instituţie 
al cărei repertoriu se axa pe drama poetică şi unde a activat marele regizor Lugne-Poe. 

7 februarie - Împlineşte 60 de ani scenograful Helmuth Sturmer. După o ferti lă 
activitate în teatru şi cinematografie, se stabileşte în 1 977 în Germania. Semnează 
scenografia la spectacole montate pe diverse scene europene, pentru ca după 1 990 să 
reia colaborarea cu teatre din ţară. Cal itatea novatoare şi marea forţă plastică a decorurilor 
sale s-au remarcat în spectacole ca Hamlet (r. Dinu Cernescu, Teatrul Nottara, 1 974) , 
Azilul de noapte (r. Liviu Ci ulei, Munchen, 1 976) , Maestrul şi Margareta, r. Andrei Şerban , 
şi Arden of Faversham, r. Lucian Pinti l ie (ambele la Paris), Bacantele (r. Silviu Purcărete, 
Viena) etc. În u lt imii ani ,  creează cadrul de bogat simbolism vizual al spectacolelor lu i  
Vlad Mugur: Livada de vişini, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj ,  Aşa este (dacă vi se 
pare) şi Slugă la doi stăpâni, la Teatrul Naţional din Craiova, Hamlet, la Teatrul Naţional 
din Cluj. Premiu UNITER pentru întreaga activitate în anul 2000. 

1 O februarie - 75 de ani de la moartea actriţei germane Agnes Sorma (n. 1 7  mai 1 865), 
care şi-a cucerit celebritatea la Deutsches Theater din Berlin interpretând tinere eroine 
shakespeariene: Julieta, Desdemona, Otel ia. A jucat cu egal succes în piese de Gri l lparzer, 



Goldoni ,  Hauptmann, Sudermann.  O memorabilă creaţie a realizat în Nora de Ibsen, 
piesă ce figura constant în repertoriul numeroaselor sale turnee europene. 

12 februarie - 1 40 de ani de la naşterea lui Alexandru Davila (m. 1 9  octombrie 
1 929), dramaturg şi primul regizor român creator de şcoală. Ca director la Teatrul Naţional 
din Bucureşti ( 1 905-1 909, 1 9 1 2-1 9 1 4),  precum şi în cadrul propriei companii teatrale 
( 1 909-1 9 1 2),  el acţionează energic pentru reformarea artei interpretative, marcate încă 
de patosul declamator romantic. Sub influenţa naturalismulu i ,  el introduce un stil nou, în 
care predomină firescul, emotia interiorizată, jocul nuanţat şi discret. Fără a ocoli piesele 
clasice, Davila preferă totuşi dramele şi comedii le franţuzeşti de salon ,  care îi permit 
realizarea unor spectacole rafinate, în decoruri luxoase. Influenţa sa este decisivă pentru 
formarea noii generaţii actoriceşt i .  

- 1 00 de ani de la premiera dramei istorice VIa ieu-Vodă de Alexandru 
Davila la Teatrul Naţional din Bucureşti, cu C . l .  Nottara în rolul titular. 

13 februarie - 1 25 de ani de la moartea lui Costache Caragiale (n. 1 81 5),  unul dintre 
primii şi cei mai energiei animatori ai teatrului românesc. Activitatea lui Costache Caragiale 
este strâns asociată cu procesul de trecere a actorilor autohtoni de la d i letantism la profe
sionism. După un modest început la Botoşani (stagiunea 1 838-1 839), el înjghebează 
şi conduce trupele de la laşi ( 1 839-1 844) şi Bucureşti ( 1 844-1 848),  pentru ca în iarna 
1 849-1 850 să pună temeliile teatrului românesc la Craiova. Revine apoi la Bucureşti, unde 
domină viaţa teatrală până în 1 855, când apariţia lui Matei Mi I lo îl eclipsează. Ca dramaturg, 
el surprinde în registru satiric ciocniri le între vechi şi nou, tipologi ile şi moravurile proprii 
societăţii româneşti în ajunul revoluţiei paşoptiste ( Îngâmfata plăpămăreasă - 1 846, 
O soare la mahala - 1 847), iar în O repetiţie moldovenească ( 1 844) creionează cu un 
realism comic-amărui imaginea teatrulu i  ieşean la începuturile sale. 

26 februarie - 200 de ani de la naşterea poetului ,  dramaturgului şi romancierului 
Victor Hugo (m. 22 mai 1 885), figură proeminentă a romantismului francez. În prefata la 
Cromwe/1 ( 1 827) , el formulează principi i le dramei romantice, textul căpătând caracter 
de manifest. Perioada semnificativă a creaţiei hugoliene în teatru se situează între 1 830 
şi 1 843, când compune Hernani, Regele petrece, Lucrezia Borgia, Maria Tudor, Angelo, 
tiranul Padovei, Ruy Blas, Burgravii. Marile elanuri romantice şi retorismul înflăcărat i-au 
asigurat dramei hugoliene o excepţională popu laritate în epocă, pentru ca aceleaşi 
particularităţi s-o împingă într-un con de umbră mai târziu,  când cl imatul cultural şi 
exigenţele publicului se schimbă. 

29 februarie - 70 de ani de la naşterea regizorului şi profesorului Mihai Dimiu 
(m. 1 5  iunie 1 984) .  A absolvit I .A.T.C. în 1 956, o dată cu "promoţia de aur''. Perioada cea 
mai fertilă a activităţii sale regizorale coincide cu efervescenta epocă a reteatralizării 
teatrulu i .  A fost atras de dramatugia naţională, care i-a prilejuit realizarea unor montări de 
răsunet: Ultima oră la Baia-Mare, Tache, lanke şi Cadâr şi Ferestre deschise la Sibiu 
(ultimul spectacol f i ind distins cu 6 premii la Decada dramaturgiei originale - 1 96 1  ) ,  Gaiţele 
la Teatrul Giuleşti, Fata Morgana la Teatrul de Comedie. Din repertoriul universal,  montează 
Avarul (Baia-Mare), Moartea unui comis-voiajor (Sibiu), Puterea intunericului (Teatrul 
Giuleşti) ,  Maşina de scris (Târgu Mureş) . Între 1 962-1 984, este profesor la I .A.T.C.; vocaţia 
sa pedagogică a contribuit la formarea unor regizori ca Aurel iu Manea, Andrei Şerban, 
lvan Helmer, Tompa Gabor, Victor Ioan Frunză. Urmaş spiritual al lui Victor Ion Popa, 
Mihai Dimiu s-a implicat cu entuziasm în mişcarea de amatori şi a manifestat interes pen
tru spectacolul folcloric, f i ind un autentic animator al vieţii teatrale sub toate formele ei .  

TJ� GHEO�GHE 
I nstitutul de Istoria Artei "G. Oprescu" 
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tNFO LINfTER 
+ SALOANE CULTURALE - coordonator Sorana Coroamă Stanca 

* 19 decembrie: "Seară de colinde", cu invitaţi speciali - Si lvia Voinea, 
corul AS al Şcoli i  de aplicaţie pentru muzici mi l itare. 

+ 20 decembrie: cu ocazia sărbători lor Naşterii Domnului, a avut loc la Teatrul 
" Ion Creangă" un spectacol dedicat copii lor şi actorilor în vârstă . 

+ 10 decembrie: reuniunea comemorativă care a marcat centenarul actorului de 
teatru şi fi lm Dorin Sireteanu, cu proiecţii şi imagini video, reprezentând scene 
din activitatea sa artistică. 

+ 5 noiembrie: s-a organizat o întâlnire pentru evocarea personalităţii scenografului 
profesor Alexandru Brătăşanu, la 1 00 de ani de la naştere. Au vorbit cercetători , 
scenografi , regizori care I-au cunoscut, i-au fost studenţi şi colaboratori . 

+ 24 noiembrie-2 decembrie: în cadru l  Festiva l u l u i  Naţ ional  de Teatru 
" I .L. Caragiale", UN ITER a asigurat relaţia cu mass-media. 

+ Ca partener al Centru lui Cultural European, U NITER s-a ocupat efectiv de or
ganizarea reprezentaţii lor cu spectacolul Made in Romania, creat de Dan Puric, 
la a căru i realizare a participat şi EUROTIN .  

+ A.I.C.T. - SECŢIA ROMÂNĂ: 

* s-a semnat Protocolul între Ministerul Culturi i şi Cultelor din România 
(acad. Răzvan Theodorescu - min istru) ,  Asociaţia I nternaţională a 
Critici lor de Teatru ( lan Herbert - preşedinte) şi Secţia Română a Asociaţiei 
Internaţionale a Critici lor de Teatru (Ludmila Patlanjoglu - preşedinte) 
pentru organizarea la Bucureşti, În noiembrie-decembrie 2003, a 

Congresului Mondial al Criticilor de Teatru. Manifestarea internaţională 
se va desfăşura sub patronajul Preşedinţiei României. 

În cadrul Festivalului Naţional "I .L. Caragiale": 
* a coordonat secţiunea de colocvii şi dezbateri "Creatori şi critici faţă în 

faţă" şi secţiunea Off, dedicată teatrulu i  independent; 
* a acordat Premiul Criticii pe anul 2001 actoru lui Sorin Leovean u, pentru 

rolul  titular din "Hamlet" de Shakespeare (Teatrul Naţional Cluj-Napoca) 
şi Hlestakov din "Revizorul" de Gogol (Teatrul Naţional din Craiova); 

* s-au acordat Premiile Speciale ale Secţiei Române A. I .C.T. pentru car
tea de teatru autorilor: Florica lchim, Doina Modela, Mircea Ghiţulescu, 
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Ştefan Oprea, Miruna Runcan, Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, 

Oltiţa Cântec, Patrel Berceanu.  

* a avut loc Adunarea Generală, la care a participat, ca invitat, lan Herbert, 
preşedintele Asociaţiei I nternaţionale a Crit ici lor de Teatru. Cu acest 
pri lej s-a decis, prin votul membrilor prezenţi ,  prelungirea mandatulu i ,  
cu încă un an (până la data Congresulu i ) ,  a actualu lu i  Birou al Secţiei 
Române a A . I .C.T. 

+ Editura U N ITEXT a publ icat ANUARUL TEATRULUI ROMÂN ESC 



Revista TEATRUL AZI 
a publ icat ca sopl iment în seria 

GALERIA TEATRULUI ROMÂNESC: 

La vorbă cu VLAD MUGUR 
Ursit scenei: M IHAI POPESCU 

El, vizionarul: AURELIU MANEA 
Un personaj tainic: ELIZA PETRĂCHESCU 
Cavaler fără iluzii: PETRE SAVA BĂLEANU 

Volumele pot fi procurate în teatre, holu l  Teatrulu i  NOTTARA, 
la MUZEUL LITERATUR I I  ROMÂNE,  la sediu l  UNITER, 

Librări i le NOI şi  CĂRTUREŞTI ş .a . ,  precum şi pr in 

numărul de telefon al redacţiei (666 34 52) 

Dacă vă interesează fenomenul  teatral românesc şi d in  l ume, 

dacă vreţi să sprij iniţ i apariţia revistei de special itate 

" Teatrul azi", 
puteţi să vă abonaţi pentru anul  2002 la 

TREZORERIA STATU LU I  - Sector 1 ,  Cont 500 395 26662 

sau la telefoanele:  

666 34 52 (te l ./fax) şi 092 455 954 - Florica I C H I M  

789 7 4 7 8  ş i  093 345 032 - O ana BORŞ 

VĂ M U LTU M I M !  . ' 



Ultima apariţie, dar nu cea din urmă, dintre volumele-supliment ale revistei noastre, 
cartea colegului TITEL PARASCHIVESCU: 

CONSTANTI N PARASCHIVESCU 

Cavaler fără iluzii 
PETRE SAVA 

BAL EA NU 
\ 

" GALERIA TEATRULUI ROMÂNESC" continuă. 

Sunt în pregătire mai multe lucrări monografice sau autobiografice: 
Alexandru Toci lescu , Gheorghe Din ică, Tompa Gabor, Marin Moraru , Si lvia Ghelan , 
Margareta Baciu,  Mihai Măniuţ iu, Paul Bortnovski ,  Dan J itianu ,  Marcel lureş şi . . .  
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1 

2 

Angajare de clovn 
de Matei Vişniec 
la Akademietheater, 
Viena, 1 997 

Tartuffe 
de Moliere 
Teatrul Thalia, 
Budapesta, 1 996 

Regele Lear 
de Shakespeare 
la Teatrul Vig, 
Budapesta, 2001 

4/S Cântăreaţa cheală 
de Eugene lonesco, 
Teatrul Athenee 
"Louis Jouvet", 
Paris, 2000 

Foto: Patrick Fabre 

Hamlet 
de Shakespeare 
la Teatrul Naţional 
Craiova, 1 997 

Troilus şi Cresida 
de Shakespeare 
la Teatrul Maghiar 
de Stat Cluj ,  1 998 

Aşteptându-1 
pe Godot 
de Beckett 
la Lyric Theatre, 
Beltast, 1 999 
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�: 

TOHPA GAEOR 




