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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 
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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 .[ ... ) 


