
Rozalia, zisă Baby, cea care a pus la 
punct, cu o răbdare de înger, bi
blioteca, arhiva şi a pregătit atent 
mu lte d intre cele făcute bine în 
această frumoasă zi. 
Vechi şi noi cronicari, studiouri de te
leviziune, prieteni numeroşi de toate 
vârstele, colegi de la Teatrul de Stat, 
români şi maghiari - acesta a fost pu
blicul prezent, o zi întreagă, la "Ar-

cadia", alături de cele două trupe, ro
mână şi maghiară. Trupe care, de o 
bună bucată de vreme, joacă, pe 
lângă teatru cu păpuşi, şi spectacole 
cu actori, câştigând astfel spectatori 
în plus - un segment de public uitat, 
pare-se, de toată lumea: şcolari între 
1 0  şi 1 3  ani. 
Albumul jubil iar (editat, bănuiesc, de 
Keszy-Harmath V era) e foarte frumos 

de teatru 

şi conţine numeroase fotografi i (cele 
mai multe, color) din spectacolele 
teatrului. Păcat, totuşi, că nu sunt mai 
amplu omagiaţi toţi cei care, de-a 
lungul celor 50 de ani, au contribuit 
la propăşirea instituţiei. Măcar l ista 
cu numele tuturor s-ar fi cuvenit să 
fie publ icată, pentru posteritate ... 

Elisabeta Pop 

Salutăm ca pe un fenomen pozitiv, atât 
pentru edituri cât şi pentru critici şi 
teatrologi, creşterea numărului de vo
lume dedicate unor personalităţi ale re
giei româneşti: Ion Sava, Liviu Ciulei, Radu 

Penciulescu, Vlad Mugur, Andrei Şerban, 
Valeriu Moisescu. într-o suită de articole, 
vom încerca să marcăm importanţa aces
tor cărţi, ce depun mărturie despre "efe
merul din clipă" şi "idolii furaţi uitării" . 
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L iv iu C iulei  
' '  

noastră 

Al ntr-o dedicaţie pe volumul "Liviu 
Ciulei - regizor pe patru conti
nente", artistul invocă "pasiunea 

pentru teatru şi felul cum această 
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pasiune modelează ( . . .  ) şi o pre
lungeşte în scrisul ei, în dovada 
dăinuitoare a existenţei efemere pe 
scenă". O asemenea dovadă este 
cartea llenei Berlogea. Ea concepe o 
monografie (publ icată de Fundaţia şi 
Editura "Rampa şi Ecranul", cu spriji
nul Ministerului Culturii) cu o struc
tură mozaicată, în care supune unui 
examen sistematic opera de peste 
cinci decenii a regizorului . Încercând 
să surprindă din diferite unghiuri 
spectacolu l  unei cariere ajunse la 
apogeu, autoarea foloseşte o multi
tudine de procedee - comentarii cri
tice, interviuri, amintiri - pe care le 
combină cu supleţe. Pentru a reface 
portretul creatoru lui, apelează la ma
teriale care au păstrat, de-a lungul 
timpului, ceva din imaginea şi fiinţa 
acestuia, la care adaugă şi impresiile 
unor colaboratori apropiaţi. Dar cel 
mai mult a ajutat-o pe Ileana Berlo
gea propria sa memorie, autoarea 
fi ind unul dintre martorii afirmării 

acestui talent. Într-o încercare de 
privire panoramică, axată în principal 
pe operă, cu descrieri, clasificări, 
diagnostice exacte, criticul marchea
ză nuantat momentele cele mai im
portante ale biografiei lui Liviu Ci ulei. 
Este evocat cadrul istoric, mediul in
telectual si formativ al artistu lu i .  
Pentru a oferi date inedite despre "un 
început sub semnul marilor promisi
uni", I leana Berlogea foloseşte decla
raţiile unor martori care au consem
nat evenimentele. Unul dintre ei, Pe
tre Comarnescu, scria în 1 949 despre 
absolventul Liviu Ciulei de la clasa 
profesoarei Mari oara Voiculescu: " . . .  
va face mare carieră în teatrul nostru 
( ... ) Felul cum a jucat d"sa Danton-ul 
lu i  Buchner, rolu l  consulu lu i  d in  
Tmbrăcaţi-i pe  cei goi, de Pirandello, 
ş i pe constructorul Solness arată 
certa-i vocaţie, plura l itatea mijloa
celor, înalta-i tinută intelectuală". 
Sunt evocate cursurile profesoarei 
Alice Voinescu, cursurile de regie din 



cadrul secţiei de artă a ARLUS, ţinute 
de către Ion Sava, asiduu frecventate 
de generaţia lui Liviu Ciulei. Aflăm 
povestea naşterii celebrului Teatru 
Odeon: " Inginerul Liviu Ciulei şi-a 
ţinut promisiunea, copii i  săi, îndră
gostiţi de teatru, aveau o scenă a lor". 
Liviu Ciulei este foarte discret în pri
vinţa vieţii sale personale, în mărtu
risi rea stări lor sufleteşti trăite în 
momentele grele, când a fost victima 
unor vremuri tulburi. Nu afişează 
resentimente, nu provoacă răfuieli. 
Starea dramatică a acelor clipe de 
cumpănă o aflăm din confesiunile 
celor care i-au fost aproape: "Era 
foarte deprimat - ne spune Clody 
Bertola -, în primi i  an i  după în
chiderea Teatrulu i  Odeon, îl încura
jam tot timpul «Ai răbdare, o să vină 
un moment când vei putea lucra»". 
Este evocată întâlnirea decisivă cu 
Lucia Sturdza Bulandra, care reuşeşte 
să-I impună ca regizor în pofida opre
siunii politice şi a invidiei unor colegi. 
Pagini ample sunt dedicate "reforma
torului teatrului românesc". Comen
tarii substanţiale subliniază impor
tanţa eseului exploziv "Teatralizarea 
picturii de teatru" din 1 956 şi specta
colului-manifest al reteatralizării tea
tru lui, Cum vă place, din 1 961 , "actul 
de naştere al şcolii moderne de regie 
românească", despre care un stră
lucit reprezentant al ei, Lucian Pinti l ie 
mărturisea: "NoJ toţi ne tragem din 
Cum vă place". lntr-o suită de anal ite 
pertinente, I leana Berlogea urmă
reşte maturizarea acestui talent o 
dată cu confruntarea cu marele re
pertoriu şi cu trupe de elită. Se fac 
consideraţii asupra modului cum s-a 

născut spiritul Teatrulu i  "Bulandra", 
care a devenit una dintre cele mai 
mari companii europene. Este pre
zentat saltul către teatrul mare al  
acestei citadele prin spectacolele lu i  
Liviu Ciulei şi ale regizorilor pe care 
i-a chemat să monteze: Lucian Pin
ti l ie, Radu Penciulescu, David Esrig, 
Crin Teodorescu, Valeriu Moisescu, 
Andrei Şerban, Cătăl ina Buzoianu, 
Alexandru Toci lescu. Sunt înregis
trate turneele de triumf cu Danton, 
D'ale carnavalu lu i, Nepotul lu i  
Rameau, leonce ş i  lena, Opera de 
trei parale, prezentate la Paris, Mos
cova, Amsterdam, Edinburgh, F lo
renţa, cu un succes extraord inar. 
Autoarea surprinde expresiv demer
sul artistic orig inal  a l  regizorului, 
recreează atmosfera unor realizări 
excepţionale ale regizorului în străi
nătate, la Schiller Theater, la Freie 
Volksbuhne din Berlin, la Kammer
spiele din Munchen, la Essen, Dussel
dorf, Gottingen, la Old Tote din Sid
ney sau la Theâtre National de 
Chaillot din Paris. Sunt consemnate şi 
două premiere absolute pentru tea
trul românesc. Liviu Ciulei este pri
mul regizor care montează în Austra
lia, fiind încununat cu Premiul Criticii. 
Sub conducerea sa, o trupă ro
mânească (Teatrul "Bulandra") dă, 
pentru prima oară, reprezentaţii în 
S.U.A., într-un turneu de triumf cu O 
scrisoare pierdută de Caragiale şi 
Elisabeta 1 de Paul Foster. 
Ileana Berlogea fixează reperele aces
tei creaţii remarcabile în dialogul cu 
teatrul lumii, prezentând pe larg acti
vitatea regizoru lui  în America, la 
Arena Stage, unde este prezent, din 

1 980, în toate stagiunile, ajutând ca 
acest teatru să devină una dintre cele 
mai bune instituţii americane, apoi ca 
director la Guthrie Theater din Minne
apolis, care-I face pe cronicarul Mei 
Gussov de la "New York Times" să 
scrie: "Micului panteon de mari regi
zori contemporani trebuie să-i adău
găm numele lui Liviu Ci ulei. Împreună 
cu Peter Brook şi Jerzy Grotowski, 
acest regizor este un adevărat inova
tor în domeniul teatrului". 
În atenţia l lenei Berlogea i ntră şi 
rezenţa lui Ciulei pe afişele celor mai 
importante teatre l i rice din lume, la 
Cardiff, Ch icago, F lorenţa, Covent 
Garden, New York, Spoleto, unde 
intră în competiţie cu mari regizori 
de operă. 
Câteva pag in i  emoţionante sunt 
dedicate întoarcerii din exi l a lui Liviu 
Ciulei după decembrie '89, când, 
celebrându-i revenirea acasă, tinerii 
actori îl numesc pe a rtist "Visul şi 
deşteptarea noastră"; min istrul 
Culturii de atunci, Andrei Plesu, în 
discursul său a spus: "Întoarcer'ea lui 
Liviu Ciulei nu este a fiului risipitor, 
fi i i  risipitori suntem noi, fiii lui". 
Acest documentar se încheie cu un 
epilog-declaraţie de d ragoste prin 
care autoarea îşi exprimă admiraţia 
pentru opera artistului: "El este cre
atorul cu literă mare, cel mai adevă
rat creator al artei spectacolului ( . . .  ) 
Poate a fost nefericit pentru că toate 
construcţii le lui sunt supuse eroziu
n i i, dispărând o dată cu stingerea 
luminilor, dar durerea lui a însemnat 
şi înseamnă bucuria noastră". 

ludmila Patlanjoglu 

Vlad Mugur 
• 

Seducătorul peregr1n 
D upă lectura celor peste 250 de 

pagin i  resimţim, o dată cu 
autoarea, Florica lchim, ne

voia să ne exprimăm "o imensă re
cunoştinţă pentru orele minunate 
trăite în preajma operei şi a făpturii 
sale". Vlad Mugur, în dialogul său cu 
F lorica lchim, mărturiseşte despre 
sine cu o sinceritate necrutătoare: 
"Cred că nu sunt un orgolios, 'cred că 
nu sunt un om rău, cred că nu sunt 
deloc răzbunător, cred că am carac
ter, cred că sunt generos şi cred în 
oameni. Cred c n am vointă, cred că 
fac concesii d1n slăbiciune, nu din 

oportunism, cred că n-am curajul să 
transpun în artă tot ceea ce am 
crezut, cred că mai am timp, cred că 
n-am reuşit să-mi împlinesc cariera în 
măsura în care şi-a împlinit-o cu un 
singur spectacol - chiar cu un singur 
spectacol - Tadeusz Kantor, cred că 
am fost fericit în viaţă, cred că am o 
nevastă pe care mi-a trimis-o mama, 
cred că am fost cartofor, cred că am 
muncit mult, că  am pierdut t imp, 
cred că am fost blestemat să fiu pere
grin, hai să zic un nomad, cred că nu 
sunt un aventurier, decât foarte rar, 
dar atunci decis, dovadă plecările 

( .  .. ) Cred că am îmbătrânit, dar că 
gândesc mai tânăr decât acum 25 de 
ani". Vlad Mugur nu povesteşte, ci 
retrăieşte. Desfăşurarea amintiri lor 
este eruptivă, cu ruperi spaţio-tem
porale, apropi indu-ne de o fi inţă 
tumultuoasă, frenetică, dar si rafinată 
şi se.nsibilă. Aceste confesi�ni pun în 
mişcare o lume care ne prinde în 
vraja ei şi la care participăm fascinaţi. 
Eroii sunt figuri celebre din viaţa cul
turală, socială, politică: Carnii Pe
trescu, N icolae Bălţăţeanu, Mihai Po
pescu, Aura Buzescu, Sică Alexan
drescu, Liviu Ciu lei, Radu Beligan, 
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