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"Liviu Ciulei - regizor 
pe patru continente" 
de Ileana Berlogea 

Monografi i le înch i nate regizorilor 
români contemporani l ipsesc cu 
desăvârşi re din bibliotecile noastre şi 
au l ipsit decenii la rând, măcar in 
planul de intenţii al edituri lor. 
Mulţi ani, pentru că era nepermis să 
închini unei personalităţi cărţi ce ar fi 
adus in prim-plan pe altcineva decât 
cuplul agramat. Când am scăpat de 
ei , a început goana nebună după 
profitul de pe urma cărţilor şi o lungă 
perioadă ne-am văzut invadaţi de 
maculatură. Numărăm deja câţiva ani 
bun i  de când ne-am reven i t  şi 
editurile serioase (cele vechi) îşi 
menţin ţinuta, iar altele noi îşi dirijează 
cu exigenţă planurile de apariţi i .  Cu 
toate acestea , tot n -am avut 
necesarele monografi i .  Ele sunt un 
r isc financiar, apoi ,  materialu l se 
adună greu, mai ales când vrei să 
prinzi în pagini întreaga creaţie a unui 
regizor mânuitor de efemer. Totuşi , 
I leana Berlogea şi Fundaţia Culturală 
"Rampa şi Ecranul" şi-au asumat 
fiecare efortul ce-i revenea şi ,  de 
curând ,  a apărut monograf ia 
închinată lu i Liviu Ciulei. Autoarea 
aparţine, după cum mărturiseşte, 
"acelor fericiţi care au avut prilejul să 
vadă tot ceea ce a dat teatrului şi 
fi lmului românesc şi acelor nefericiţi 
care nu au reuşit să vadă nimic din 
ceea ce el, marele şi inegalabilul Liviu 
Ci ulei a dat lumii". Cum Liviu Ci ulei a 
fost totdeauna zgârcit cu interviurile, 
ne-au rămas doar câteva (cele mai 
multe datorate Andrianei Fianu), în 
schimb cronicarii noştri şi cei din larga 
lume sunt citaţi spre reconstituirea 
întregului traseu de creaţie pe .patru 
continente". O serie de microportrete 
ne apropie personalitatea creatorului, 

indeosebi cele datorate artiştilor cu 
care a l ucrat, d i n  care, intr-o 
fulgerare, putem intui ceva din cele 
nespuse şi nescrise, dar aparţinând 
fiinţei creatorului , realismului său "de 
tip magic", modului său de a te învălui 
şi l ua  cu e l ,  sau de a-ţi revela 
universuri nebănuite. 
Cartea llenei Berlogea vine să umple 
un gol de i nformaţ ie ,  dar este ,  
totodată, o adevărată mărturisire de 
admiraţie fără l imite pentru cel care 
a marcat puternic, cu patru decenii 
în urmă, destinul teatrului românesc. 
(FJ J 

La aniversară 

După ce în t impu l  Festiva l u l u i  
Dramaturgiei Româneşti am  putut 
vedea caietu l  de .promovare" a 
Naţionalului din Timişoara, editat in 
limba engleză şi în superbe condiţii 
grafice, de curând a apărut primul 
ca iet d i ntr-o serie înch inată 
personalităţilor ce au creat roluri şi 
spectacole  pe şi pentru scena 
timişoreană. Mariana Voicu, adică 
omul care păstrează în arhivele sale 
riguros orânduite memoria teatrului 
unde a oficiat ca secretară l iterară 
câteva decenii , vrea prin .caietele 
omag ia le "  să am i ntească ş i  
reamintească "seri i le sacerdoţiu lu i  
laic al  scenei". Până ne va dărui o 
monografie a Teatrului Naţional din 
Tim i şoara, smu lge acum u n  
mănunchi d e  imagini teatrale din 
lungul lor ş i r  şi oferă iubitorilor de 
teatru repere din creaţia unui  actor 
care a slujit scena timp de o jumătate 
de secol :  Vladimir Jurăscu . A fost 
Pietro Gralla din Act Veneţian de 
Cami l  Petrescu ,  Luca Arbore d in  
Apus de soare de Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, Tartuffe al lui Moliere, 
Despot-Vodă d i n  d ra m a  l u i  

Alecsandri şi a mai fost Regele Lear 
din tragedia lui Shakespeare şi mulţi , 
mulţi alţi i numiţi Verşinin, Bască, Sile, 
Ekda l ,  Cato, Pavlov, Farfuri d i ,  
Claudius - fi inţe ale scenei care au 
luat din fiinţa lui de om. Nu trebuie să 
osten im  in omag ierea acesto r 
generoşi . ( F J J 
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Odette Caufman-8/umenfe/d 
"Studiu despre 
dramaturgia 
· feministă" 

Într-o societate dominată de profi te 
masculine puternice, cum este cea 
românească, cartea Odette i  
Caufman-B iumenfeld încearcă ş i  
reuşeşte să aducă la rampă existenţa 
(deloc de neglijat) a mişcării feministe 
în teatru. Studiul său porneşte, printr
o amplă introducere ce cupri nde 
definirea feminismului , amplasarea 
l u i  in epocă, impactu l  asupra 
societăţi i ,  concentrându-se, apoi ,  
asupra dramaturg ie i .  Publ icat in 
l imba engleză la Editura Pol irom
laşi , volumul este prefaţat de J .M .  
Welsh care apreciază puterea de 
penetrare a unu i  om studios ce 
provine dintr-o ţară a fostului bloc de 
est, unde feminismul a început să 
apară timid în societate, nu atât din 
convingere, cât pentru a încerca să 
ţină pasul cu ceea ce ,.fierbe" în vest, 
care a învăţat lex iconu l  teor ie i  
fe4emin iste, care a cit it critic i le  
necesare . .. Cu siguranţă, această 
lucrare va constitui un pionerat în ţara 
sa", spune J .M.  Welsh. 
încercarea Odettei Caufman-Biu
menfeld de a aduce "spre centru" 
lucrări marginale şi, totodată, margi
nalizate, prin natura subiectului sau 
a conţinutului polemic şi politic ce se 
vor a reprezenta dramaturgia femi-


