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Marin Sorescu omagiat
de actorii teatrului
care-i poartã numele

A

Zilele Marin Sorescu

ctorii Teatrului Naþional Marin Sorescu l-au omagiat pe poetul ºi dramaturgul care a dat numele teatrului, în cadrul celei de-a XIII-a ediþii a „Zilelor Marin Sorescu”. Astfel, marþi, 26 februarie, de la ora 19.00, în
faþa unui public iubitor de poezie sorescianã, au
urcat pe scenã actorii: Ilie Gheorghe, Ion Colan,
Cerasela Iosifescu, George Albert Costea, Valeriu
Dogaru, Emil Boroghinã, Claudiu Bleonþ, ªtefan
Mirea precum ºi invitatul special, Dorel Viºan.
Evenimentul a fost prezentat ºi moderat de
Mircea Corniºteanu, director general al T.N.C.

Mircea Corniºteanu

Emil Boroghinã

Ilie Gheorghe

Cerasela Iosifescu
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Ion Colan

Claudiu Bleonþ

Foto: Florin Chirea

Dorel Viºan

Valeriu Dogaru

ªtefan Mirea

George Albert Costea
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Ultima orã

Cu „Chinezii” la Antalya

S

pectacolul „Chinezii” de Michael Frayn, în regia lui Mircea Corniºteanu, a fost selectat sã participe la cea de-a treia ediþie a Festivalului Internaþional de Teatru din Antalya (Turcia) alãturi de trupe din Germania, Spania, Coreea de
Sud, Turcia.
Actorii Cerasela Iosifescu ºi Claudiu Bleonþ au interpretat cu brio, în
aplauzele unui public cald, cele cinci
personaje ale piesei lui Michael Frayn
în douã seri consecutive – 23, respectiv 24 mai.
Deplasarea trupei TNC în Turcia
a fost sprijinitã de Convenþia Teatralã
Europeanã ºi de Institutul Cultural Român.

Claudiu Bleonþ ºi
Cerasela Iosifescu
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O scrisoare... la Odeon

T

eatrul Naþional Marin Sorescu” a prezentat pe 24 ianuarie, chiar de ziua Unirii Principatelor Române, pe scena Teatrului
Odeon, spectacolul „O scrisoare pierdutã” de I.L. Caragiale, în regia lui Mircea Corniºteanu. În rolul lui ªtefan Tipãtescu, spectatorii bucureºteni l-au
putut vedea pe... bucureºteanul Claudiu Bleonþ, „refugiat” de plãcere la Craiova. High-life-ul cultural a venit în
numãr impresionant sã admire talentul
ºi toaletele eclatante în care Cerasela
Iosifescu a îmbrãcat-o ºi interpretat-o
pe la femme fatale a politicii româneºti
dintotdeauna, Zoe Trahanache. Astfel,
în lojile frumoasei sãli au fost zãriþi,
între alþii, Radu F. Alexandru, Marina
Constantinescu, Ioana Ieronim, Ioan
Groºan, D.R. Popescu, Doina Jela, Romeo Pop, George Motoi etc.
În distribuþie au strãlucit Ilie Gheorghe, Valentin Mihali, Adrian Andone,
Nicolae Poghirc, Valer Dellakeza, Tudorel Petrescu, ªtefan Mirea, ªtefan
Cepoi, Raluca Pãun ºi, last but not least,
Mircea Corniºteanu, cel care s-a achitat de greaua, ingrata, slab remunerata
misie de actor, în rolul nemuritorului
poliþai român, Ghiþã Pristanda.
Spectacolul TNC a fost primit cu
cãldurã de critica de specialitate, dar ºi
de publicul larg. Mai jos, redãm câteva
extrase din cronici dedicate montãrii
craiovene.
„În montarea de acum, Mircea
Corniºteanu pune cu totul în cui limbajul esopic, aluziv. E limpede cã,
rescriind scenic capodopera caragialeanã, regizorul le vorbeºte cât se poate
de deschis celor de azi, carevasãzicã e
cum nu se poate mai sigur andrisantul,
tot la fel cum e evident cã regizorul îºi
asumã deschis actualizãrile. Mircea
Corniºteanu contemporaneizeazã, dar
contemporaneizeazã cu mãsurã, fãrã a
forþa niciun moment nota.”
Mircea Morariu,
Revista „Teatrul azi”
„Mircea Corniºteanu a pus în scenã la Teatrul Naþional din Craiova, pentru a cincea oarã în cariera lui, piesa „O
scrisoare pierdutã”. Iar montarea este
o imagine coerentã ºi reuºitã asupra
societãþii actuale, transpusã prin textul lui Caragiale, fãrã cliºeele cunoscute, proaspãtã ºi vie, cu umor ºi modernizatã inteligent ºi deloc ostentativ...
Claudiu Bleonþ în rolul lui Tipãtescu
lasã deoparte manierisme ºi gãselniþe
mai noi sau mai vechi ºi construieºte

Valer Dellakeza,
Raluca Pãun
un rol puternic ºi bine gândit, o imagine a omului politic slab, decorativ ºi
manipulat din umbrã fie de o femeie...”
Monica Andronescu –
O scrisoare... regãsitã,
Revista „Yorick”
„În seria de montãri Caragiale,
dupã vizionarea mai multor „Scrisori
pierdute” ºi... „neregãsite” în spectacole, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova propune în regia lui
Mircea Corniºteanu, un spectacol remarcabil. Regizorul lasã liber spectatorul sã gândeascã asupra ce se petrece pe scenã ºi sã compare cu realitatea
curentã pe care o trãieºte zilnic; nu îl
forþeazã prin nici un efect teatral exagerat plasat... În interpretarea excepþionalã a Ceraselei Iosifescu, Zoe este
femeia ambiþioasã, autoritarã, ca ºi
multe doamne de astãzi. Zoe a sa e
frumoasã, degajã farmecele feminitãþii,
dar în spatele acestei imagini, a perucilor ce le schimbã, se implicã activ în
viaþa bãrbaþilor din preajmã pentru interesul ºi al reuºitei lor depline.”
Ileana Lucaciu, În sfârºit,
”O scrisoare...” gãsitã, blogul
Spectator, 19 noiembrie 2012

„Mircea Corniºteanu pariazã pe
contemporaneitate ºi câºtigã, atât prin
prospeþimea ºi curajul viziunii regizorale, cât ºi prin creaþiile actoriceºti absolut memorabile. Dacã, în alte montãri, caracterele erau caricaturizate,
vulgarizate, îngroºate pânã la monstruos sau înghesuite în limitele ridicolului
ieftin, versiunea de la Craiova reaºazã
personajele în zona firescului, atât de
simplu în viaþa realã ºi atât de complicat de materializat pe scenã... Venerabilul Zaharia Trahanache este, în varianta celebrului Ilie Gheorghe, un domn
în etate, care nu lasã sã se întrevadã
prea mult din universul sãu interior,
dar care spune destul de multe prin
felul în care pune accentul pe silabe.
Una dintre marile revelaþii pe care le
oferã ”Scrisoarea pierdutã” de la Craiova este George Albert Costea, în rolul lui Caþavencu.”
Gabriela Hurezean –
Mircea Corniºteanu a gãsit
”scrisoarea pierdutã”,
Cronica Românã, 19 noiembrie 2012
„Ultima premierã a Teatrului Naþional din Craiova, O scrisoare pierdutã, este o reuºitã din toate punctele
de vedere. Acþiunea, „plasatã în zilele
noastre“, aºa cum Caragiale însuºi su-

Foto: Florin Chirea
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gerase în scris, este o îmbinare între
agresivitatea capitalistã de tip office ºi
cumsecãdenia vieþii de provincie, unde
toatã lumea cunoaºte pe toatã lumea linie de mijloc foarte bine aleasã de regizorul Mircea Corniºteanu. Cerasela
Iosifescu, actriþa distribuitã în rolul Zoe,
izbuteºte foarte bine sã-ºi facã personajul credibil ºi plãcut. Nimic din ceea
ce-i reuºeºte pe scenã nu este cliºeu.
Totul este firesc ºi proaspãt. Este primul spectacol pe care îl vãd ºi simt cu
adevãrat chimia între Zoe ºi Tipãtescu, ca ºi nepotrivirea cu Trahanache
(Ilie Gheorghe), un tip rece ºi calculat,
un fel de tãtuc al celor doi.”
Ioana Moldovan, Revista „22“,
18 decembrie 2012
„Cum la fel de firesc este ca femeia
iubitã de opt ani de doi bãrbaþi puternici sã fie superbã ºi capricioasã, deºteaptã chiar ºi în neglijenþã, disperatã
cu tact ºi iertatã din principiu. Cerasela Iosifescu, fãrã a avea handicapul unor
Zoe de colecþie precum Rodica Tapalagã sau Mariana Mihuþ, supune spectatorul cu armele sale. O deteºti ºi o
placi, o înþelegi ºi o acuzi, gãseºti circumstanþe atenuante pentru orice gest,
precum toþi bãrbaþii din jurul sãu, care
o sorb din priviri pe femeia care-ºi
schimbã stãrile ºi perucile dupã bunul
sãu plac... Ultimul act este cel al lui
Agamiþã Dandanache. Un tataie sclerotic, surd ºi uituc, viclean din reflex,
înfipt parcã de la ’48 într-un scaun cu
rotile mânuit de un bodyguard. Acela
care apãrã, îi ºopteºte ce sã spunã ºi
conduce lucrurile din umbrã, de nu mai

ºtii pe cine a trimis Bucureºtiul sã fie
ales, cine pe cine a pãcãlit cu scrisorica, dacã Dandanache e ºmecherul câºtigãtor sau omul de paie al celor de sus.
Valer Dellakeza te face sã-þi pui aceste
întrebãri ºi sã înþelegi cã textul care pare
atât de simplu îþi cere puþinticã rãbdare. Asta am avut eu la premiera la care
Mircea Corniºteanu a fost nevoit sã
joace rolul lui Pristanda. ªi cred cã bine
am fãcut, cãci am vãzut un Ghiþã antipatic pânã la simpatie, un regizor care
s-a metamorfozat într-un actor care ºtie
sã-ºi speculeze pânã ºi defectele.“
Ana-Maria Nistor, „Scrisoare“
cu andrisantul cunoscut, Luceafãrul
de dimineaþã, nr. 12/2012
„Ce produce ruptura în felul în care
este receptat spectacolul? Opþiunea
fermã a regizorului pentru coté-ul politic al textului, pentru actualitatea lui
eclatantã ºi detaºarea faþã de partea
comic-mondenã a story-ului. Asta face
ca, în prima parte, sã urmãrim o suitã
de dialoguri pe care mulþi dintre spectatori le ºtiu aproape pe de rost ºi asupra cãrora nu se pune niciun accent
mai apãsat, nu se îngroaºã, nu se rãsfirã cu mânã dibace mulþimea de „cârlige“ care produce deliciul garantat al
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publicului. Suntem martorii unor încurcãturi în care sunt prinºi oameni
veniþi parcã direct din stradã, de la vestimentaþie la serviciile ºi accesoriile care
le stau la dispoziþie (Internet, laptop,
camerã video etc.), ºi cu al cãror zbucium nu suntem stârniþi sã empatizãm
aproape deloc. Flacãra micã la care fierbe zbaterea celor doi infideli ºi a celor
care îi antureazã nu este decât „pregãtirea de foc“ pentru momentul în
care, într-adevãr, la propriu ºi la figurat, începe marele spectacol: jocul politic. ªi de aici se poate distinge în deplina ei claritate raþiunea care l-a atras
pe Corniºteanu în tentativa de-a ne
oferi O scrisoare pierdutã, 2013...
Trupa craioveanã este, cred, una dintre cele mai omogene din þarã, la nivelul cel mai înalt, ºi performanþele actoriceºti ale Ceraselei Iosifescu, ale lui
Claudiu Bleonþ, Ilie Gheorghe, Valer
Dellakeza sau George Albert Costea
nu pot fi comentate decât cu cea mai
caldã preþuire. Aportul în expresivitatea spectacolului a imaginilor-live reuºite de Viorel Sergovici este major ºi
demn de toatã lauda.“
Radu F. Alexandru,
De ce e România etern aceeaºi?
Revista„22“, 19 februarie 2013

Claudiu
Bleonþ,
Cerasela
Iosifescu,
Nicolae
Poghirc
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Premiera:
24 februarie 2013

Lysistrata
de Aristofan

în traducerea lui Nicolae Claudiu
Sfirschi Lãudat

Distribuþia:

Regia: Yiannis Paraskevopoulos
Scenografia: Lia Dogaru
Ilustraþia muzicalã:
Kosmas Efremides
Coregrafia: Ruxandra Chelaru
Asistent regie: Laurenþiu Tudor,
Clara Vulpe

Lysistrata
Iulia Colan
Kalonike
Romaniþa Ionescu
Myrrine
Iulia Lazãr
Kalyke
Anca Dinu
Lampito
Corina Druc
Rodippe
Raluca Pãun
Chloe
Petra Zurba
Pacea
Anca Maria Ghiþã
Magistratul
Adrian Andone
Suita: Dragoº Mãceºanu, Cosmin Rãdescu,
Marian Politic, ªtefan Cepoi, Cãtãlin Vieru,
Cãtãlin Bãicuº
Kinisias
Cãtãlin Bãicuº
Mesagerul din Sparta Dragoº Mãceºanu
Trimiºi ai Spartei
Marian Politic, Cosmin Rãdescu
Trimiºi ai Atenei
ªtefan Cepoi, Cãtãlin Vieru
Corul femeilor:
Erasmia
Nataºa Raab
Krittyla
Mirela Cioabã
Nicodiki
Tamara Popescu
Dioni
Gabriela Baciu
Corul bãrbaþilor:
Kleomenis
Valeriu Dogaru
Lachis
ªtefan Mirea
Drakis
Eugen Titu
Regia tehnicã: George Dulãmea
Sufleur: Bogdana Dumitriu
Lumini: Dodu Ispas
Sonorizare: Valentin Pârlogea

7

Foto: Florin Chirea

Who the fuck is
Aristofan?
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R

ichard Ernest Whycherley
þine sã-ºi înceapã studiul
Aristophanes and Euripides prin a se justifica în privinþa abordãrii unei teme rãs-dezbãtute. Dar el
simte cã se insistã prea mult pe antipatia lui Aristofan faþã de Euripide,
neglijându-se ºi aspectele care denotã
simpatie. În textul piesei „Lysistrata”,
numele lui Euripide apare doar de douã
ori, dintre care o datã printr-o formulare ca un denunþ: „Now I appreciate
Euripides’ strange subtlety: Woman is
the most shameless beast of all the
beasts that be.”
În textul rostit pe scena teatrului
craiovean, datorat traducerii lui Claudiu Nicolae Sfirschi-Lãudat ºi adaptãrii regizorului, numele tragedianului
este rostit de-atâtea ori cã l-ar face sã
sughitã prin Câmpiile Elizee, pe unde
o hãlãdui.
Fraza incriminatã ajunge astfel:
„Áh, mãi Euripide, câtã dreptate aveai
tu în privinþa femeilor ãstora de nimica”, iar mai apoi sunt referiri ironice:
„O spune, de altfel, ºi Euripide”. Pentru ca balanþa sã fie echilibratã, dacã nu
cumva de-a dreptul rãsturnatã, de frecventa întrebare, inocentã, „Cine este
Euripide? ”, unul dintre cele mai comi-

ce elemente ale spectacolului, trimiþându-mã de la bun început la reinterpretarea unui celebru cântec, al cãrui titlu
l-am împrumutat spre adaptare în cazul de faþã.
Parodierea este un palier asumat
de Aristofan ºi ilustrat de Yiannis Paraskevopoulos, poate mai reþinut decât ar fi fost cazul. Pentru o dreaptã
mãsurã, tragedia dupã tragedie trebuie
urmatã de comedie, de ironia cumpãtatã faþã de apãsarea marilor dureri. Realitatea istoricã impune ºi: „Du-te la
oºtire, pentru þarã mori!/ ªi-þi va fi
mormântu-ncoronat cu flori” dar ºi:
„Pacea voi de n-o votaþi, scula-n noi no mai bãgaþi!”. Fiind o comedie asumatã ca joc, piesa ignorã pricinile reale,
neplãcute, revoltãtoare, dar de neevitat pentru lumea subparadisiacã, ale
conflictelor sângeroase. De altfel, chiar
ºi soluþia propusã de Aristofan, prin
vocea Lysistratei, este acceptatã doar
printr-o convenþie, de dragul jocului.
„Make love, not war” este, de-acum,
deviza unei atitudini pacifiste, cu implicaþie spiritualã, dar ºi sexualã. Or,
ideea eroinelor noastre propune „no
love” spre a ajunge la „no war”. Abstinenþa sexualã, mai ales zgândãritã de
provocãrile pe care jurãmântul femei-

lor îl include, exemplificat de Myrrine
când îl revede pe Kinisias al ei, de regulã agitã lucrurile în loc sã le domoleascã (vezi ºi strategiile de conservare
a resurselor celor care urmeazã a face
faþã unor confruntãri, precum cele
sportive).
„Aºa a pãþit-o ºi Menelau când a
vãzut þâþele goale ale Elenei. I-a cãzut
paloºul ºi i s-a ridicat cocoºul.” Desigur cã o asemenea referinþã istoricã nu
putea sã nu fie cu trimitere bibliograficã: „O zice, de altfel, ºi Euripide”.
Mecanismul comic al acestor trimiteri
adaugã ºi pe Pasolini, Kama Sutra, revista „Cosmopolitan”, dar ºi o reclamã sau chiar câte-un personaj care se
autoreferenþiazã.
Lysistrata a imaginat o strategie pe
muchie de cuþit prin acest joc, feminin
aº zice, de nu cumva voi fi bãnuit de o
urmã de misoginism, de care þin sã mã
delimitez cu tãrie, de a îmbina refuzul
cu ispita ºi promisiunea rãsplãþii în caz
de reconsiderare a unei atitudini. În
fond, este vorba de mecanismul farã
gen, iatã, al reglãrii prin alternanþa morcov/pinten, o formulã popularã a unei
legi din teoria sistemelor. Concluzia de
final: „Grea viaþa fãrã mãdulare. Dar ºi
mai grea fãrã-mpãcare.” Doar o vorbã
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sã mai reþinem de la Lysistrata: „Cine
este liber ºi vrea sã rãmânã liber trebuie sã fie vigilent mereu. Trebuie sã stea
întotdeauna de veghe.”
De-ajuns cu privirea serioasã. Totul e de fapt un joc. Ceea ce personajul
Iuliei Colan pare a uita, drept care se
miºcã prea cu paºi mari, apãsaþi, prea
se încruntã ºi rosteºte pe tonuri înalte,
rigide. Miza nu se pierde dacã totul e
ca o joacã, aºa cum Sudul fierbinte face
adesea. Un atu ca al Mirelei Cioabã
dintr-un rol de commedia dell’arte poate fi mai eficient ca mod de abordare.
Sau al Tamarei Popescu. Sau al Iosefinei Stoia, toate la vârsta personajului.
De altfel, propunerea regizoralã pare a
le pune în dilemã pe tinerele actriþe:
sunt prezentate ca dintr-o clasã de mijloc, cel puþin, dar cu multe cuvinte din
mediul popular, fapt care face sã rezulte niºte personaje mai puþin agreabile tocmai prin aceastã nepotrivire.
Replici gândite a fi de impact la publicul larg, cochetând cu licenþiozitatea,
sunã strident de câteva ori pentru cã
nu sunt intim asociate personajelor.
Corurile sunt mai omogene ºi de aici o
mai prizabilã prestaþie, atât cel al femeilor (Mirela Cioabã, Tamara Popescu, Nataºa Raab, Gabriela Baciu), cât
ºi al bãrbaþilor (Valeriu Dogaru, Eugen
Titu, ªtefan Mirea, acesta din urmã de
remarcat prin vocea cu care-ºi rosteºte
replicile, atât în acest spectacol cât ºi
în „Scrisoarea pierdutã”).
Un rol cu mult impact are Adrian
Andone, dezinvolt ºi foarte bine construit în rostire ºi în gesturi, amintind

de potenþialul sãu în registru comic,
unde ar fi sã revinã cu un rol principal.
Cãtãlin Bãicuº mã face sã mã întreb
cum ar fi arãtat Romeo de-ar fi trãit
firesc frumoasa poveste de dragoste, o
referinþã provocatã, desigur, de amintirea minunatului spectacol creat de
Paraskevopoulos pe aceeaºi scenã. Iulia Lazãr îi este acum Julieta ºi scena
lor este dinamicã ºi caldã, o miniaturã
de comedie romanticã. Grupul masculin, gardã de corp pentru Magistrat,
sau trimiºi ai Atenei ori ai Spartei, funcþioneazã omogen, cu mult umor atât în
privinþa înfãþisãrii, cât ºi în a miºcãrii.
De altfel, fiecare scenã cu coregrafie, de care s-a ocupat Ruxandra Chelaru, este atractivã. Iar dacã la bãrbaþi
am sesizat impactul lor ca grup, la femei este remarcabilã personalitatea fiecãreia. Când se „rãzboiesc”, practic nu
ºtii la care dintre actriþe sã te uiþi mai
întâi pentru cã fiecare este altfel ºi rãmâne regretul de a nu fi putut cuprinde
dintr-o privire fiecare reuºitã. Fotografiile din perioada de pregãtire a spectacolului, captivante, grãiesc despre confruntarea celor douã sexe, într-o cheie
asumat liniºtitã, dintr-o lume normalã,
spre deosebire de cadrul în care se desfãºoarã acelaºi tip de conflict în lumea
musulmanã ilustratã de Radu Mihãileanu în filmul sãu „Izvorul femeilor”,
ce porneºte tot de la Aristofan.
Iniþial, acele fotografii de la repetiþii
m-au îndreptat spre o adaptare la subiectul unei bune perioade recente, când
societatea greceascã a cunoscut tensiuni ºi momente de cumpãnã. Finalul

spectacolului vine sã ancoreze povestea, totuºi, spre trecutul antic, spre rãzboiul civil al cetãþilor greceºti. Ceea ce
rupe cumva construcþia de pânã atunci.
Iar dupã împãcarea celor douã pãrþi scena mi-a amintit de montajele patriotice
de altãdatã, când pacea era subiect de
propagandã, conflictele fiind enumerate ca o simplã notã de inventar, când, de
fapt, lucrurile sunt mult mai nuanþate.
Mai e ºi câte o scãpare, cum terorismul
ºi acþiunea împotriva lui nu pot fi echivalente, mai este ºi trimiterea doar la
fascism deºi comunismul e de plasat în
aceeasi boxã. Un asemenea final demonstrativ, care estompeazã fiorul graþios a
ceea ce s-a trãit pe scenã pânã în acel
moment, a fost ºi în „Apocalipsa dupã
Shakespeare”.
Interesant cã acolo sexul dintre
Macbeth ºi Lady Macbeth se împleteºte cu crima, pe când în „Lysistrata”
este stopat spre a stopa crimele rãzboiului, dar este reevaluat ca o rãsplatã a pãcii. Eroina lui Aristofan este mai
presus decât cei mai mulþi dintre oameni, prea adesea mânaþi exclusiv de
instincte ºi prea rar preocupaþi de a
alãtura acestora ºi un dram de raþiune.
De aceea cred cã dãnþuirea de la sfârºit
ar fi potrivitã acestor cuvinte:
„Dacã Afrodita o sã sufle blând
peste fofoloanca noastrã ºi peste scula
bãrbaþilor noºtri, înãlþând-o cât un catarg, atunci jur cã va veni o zi în care
toate femeile se vor numi Lysistrata.”
„O spune, de altfel, ºi Aristofan!”

Marius DOBRIN

Un spectacol pentru
generaþia... „cool”

Î

n afara unei maniere din jazul
modern, „cool” se mai atribuie
ca adjectiv, astãzi, ºi tinerilor
care îºi doresc a fi grozavi, mai întâi
prin limbajul adoptat, ºi apoi prin manifestãri extravagante. Unii sunt cu adevãrat formidabili prin motivarea logicã
a acþiunilor, alþii, ºi datoritã învãþãmântului, au un bagaj restrâns de cunoºtinþe
despre lumea din jur. Spectacolul „Lysistrata” pare a se adresa în mod special
acestei categori de public, prin stilul
simplist, ºi monologurile finale aplicate
cu rost informativ pedagogic.
În urmã cu peste douã milenii, în
Grecia anticã, se detaºa în societatea
de atunci, rãmânând pãnã astãzi ca valoare, Aristofan cãruia îi aparþine ºi
comedia „Lysistrata”. Scrierea sa pare,
firesc dupã atâta timp, cu lipsã de subtilitate construitã. Actorul ºi regizorul
Yiannis Paraskevopoulos, cu o biografie activã în teatre importante din Grecia, dar ºi în alte þãri, adapteazã piesa
la zilele noastre, cu intenþii de actualizare , mai mult ºi mai puþin reuºite.
Personajele lui Aristofan sunt scheme
în greva sexualã a femeilor, instigatã de
Lysistrata, împotriva bãrbaþilor care
merg la luptã în rãzboiul din Peloponez dintre atenieni ºi spartani. Femeile
vor pace, o necesarã comunicare între
partenerii de cuplu, doresc a trãi într-o
societate paºnicã.Lysistrata instigã femeile la revoltã, având convingerea cã
oamenii s-au înstrãinat din cauza rãzboiului, nu mai comunicã între ei, au
uitat sã iubeascã ºi sã fie bine dispuºi.
Piesa lui Aristofan are un miez
politic determinat de timpul acþiunii,
speculat de Yiannis Paraskevopoulos
pentru actualitatea curentã, în care nu
numai rãzboaiele alarmeazã, ci ºi criza
economicã. Mai mult, regizorul forþeazã în final, nota conceptului sãu cu intenþia de a aminti de istoria rãzboaielor
celebre, publicului tânãr neºtiutor, prin
introducerea personalã în „adaptare” a
unor monologuri didactice. În scheletul „Lysistratei”lui Aristofan este însã,
exagerat sã pomeneºti la sfârºit, prin
monologurile introduse prin adaptare,
de rãzboaiele mondiale, nazism, holocaust, Vietnam, etc, dupã o poveste a
grevei sexuale a femeilor. Yiannis Paraskevopoulos gãseºte sprijin în adaptare, în special în prima parte a reprezentaþiei, prin limbajul trivial folosit
de dramaturgii lumii antice , prezent
insistent ºi acum în dialogul tinerei generaþii „cool”. Spectatorii tineri se vor
amuza de apelul la acest limbaj pornit
de la predecesorii antici ai dramatur-

giei, dar pot fi ºi provocaþi sãgândeascã, prin monologurile finale, cu evocãri didactice, despre dramele lumii
cauzate de rãzboaiele evocate. Schema
adaptãrii lui Yiannis Paraskevopoulos
este primitivã, dar poate avea succes
la acest segment de public.
Ca imagine teatralã , regizorul încearcã sã amplifice actualizarea textului iniþial al lui Aristofan, prin criza
economicã actualã, prin protestele dinþãri europene printre care se aflã ºi
Grecia. Precum la marile manifestaþii
prezente în imaginile jurnalelor tv, Yiannis Paraskevopoulos apeleazã la folosirea pancardelor în demonstraþiile de
stradã, a corturilor de protest, a intervenþiilor de violenþã. Lia Dogaru îi serveºte viziunea regizoralã prin scenografia modernã, în special prin costumele specifice extravaganþei stradale.
Muzica lui Kosmas Efremides, cu accente rock, adeseori strident aplicatã
reprezentaþiei, ca în cluburile destinate tinerilor, sporeºte nebunia generalã
declanºatã de revolta femeilor.
Regizorul Yiannis Paraskevopoulos foloseºte o distribuþie numeroasã,
de aproximativ treizeci de actori, un
ansamblu activ, pentru cã rolurile sunt
numai rezumat de desen al situaþiei.
Actorii se implicã proiectului ºi îl servesc ireproºabil. Rolul central conceput de Aristofan a fi Lysistrata, o femeie vârstnicã, experimentatã în viaþã,
regizorul îl adapteazã prin profilul unei
tinere revoltate, iar Iuliana Colan îl rezolvã scenic admirabil. Energicã, dar
cu fineþe la nuanþarea sensibilitãþii interioare a femeii revoltate, este tânãra
actriþã, Iuliana Colan. Nu are cum sã
construiascã un personaj complex ne
fiind definit dramatic prin text, dar îi
Valeriu Dogaru,
Eugen Titu,
ªtefan Mirea
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dã amplitudine prin expresie ºi rostirea replicii frazate inteligent. Lysistrata sa este frustratã de societate în manifestarea iubirii, ca ºi de libertatea
comunicãrii, ºi încearcã revoltatã sãaducã normalitate existenþei . Rolul este
exemplar realizat de tânãra actriþã.„Grevistele” – Romania Ionescu, Iulia
Lazãr, Anca Dinu, Corina Druc, Raluca Pãun, Petra Zurba, ca ºi femeile din
corul lui Aristofan – Nataºa Raab,
Mirela Cioabã, Tamara Popescu, Gabriela Baciu, au fiecare momente speciale în care se remarcã prin interpretare. Manifestã o dãruire apreciabilã
pentru a servi conceptul regizoral, ca
ºi colegii lor actori. Aºa cum se detaºeazã Nataºa Raab în secvenþe cheie,
se remarcã ºi Adrian Andone în magistratul cu funcþie înaltã. Lui se alãturã
numeroasa echipã de actori distribuiþi
în diverse personaje secundare, ca ºi în
corul bãrbaþilor. Efortul creator al echipei ridicã ritmul alert al reprezentaþiei
acestei „fabule” imaginante de regizorul grec cu adresã directã la actualitate.
„Lysistrata”are ºansa de a atrage
publicul generaþiei „cool”, chiar dacã
demersul regizoral este dezvoltat forþat ºi simplist în cele douã pãrþi. Tema
protestului rãmâne însã, viabilã , indiferent de modalitate înfãptuirii sale,
pentru cãnemulþumirile faþã de demersurile actuale al societãþii sunt curente.
P.S. Yiannis Paraskevopoulos a mai
realizat la Naþionalul din Craiova, un
spectacol cu adevãrat remarcabul cu
“Medeea”, trecut însã, neobservat
pentru distincþiile ce le merita pe deplin.

Ileana LUCACIU
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Dialog
Interviu realizat de
Corina Bãrbuicã
ºi Cornel Mihai
Ungureanu

Yiannis
Paraskevopoulos:
Foto: Florin Chirea

„Nu
„Nu cred
cred cã
cã sunt
sunt talente
talente importante
importante
care nu
nu se
se pot
pot ridica.
ridica. Pentru
Pentru cã
cã talentul
talentul
care
înseamnã ºi
ºi sã
sã gãseºti
gãseºti calea“
calea“
înseamnã

Au trecut 2 400 de ani de când a
fost scrisã Lysistrata. Atunci era o
societate, acum este alta. De ce ai
ales sã pui în scenã aceastã
piesã?
I-am propus Lysistrata domnului
Mircea Corniºteanu pentru cã îmi
place subiectul. În general, în piesele
lui Aristofan, subiectul e simplu, dar
aici e simplu ºi amuzant deopotrivã,
datoritã grevei sexuale ºi a situaþiei pe
care femeile o creeazã: ele ocupã
clãdirea Fondului Public, cu gândul cã
bãrbaþii vor opri rãzboiul pentru cã nu
vor mai avea bani. Existã destule
similitudini cu miºcãrile de protest din
ultimii ani, de crizã economicã, cu
„indignance movement”, care a
început în Spania, în 2009. De atunci,
tot mai mulþi oameni au ocupat locuri
ºi au început sã protesteze. Îmi
amintesc cã pe o pancartã, la un
miting, scria: „Faceþi pace ca sã nu se
trezeascã Grecia!”. Pentru cã poporul
grec era tãcut, nimeni nu reacþiona, se
temeau. Apoi, doi tipi au trimis
mesaje pe Facebook sã meargã în
spaþii publice ºi, la ora 8, sã porneascã
alarmele ceasurilor, ca un gest de
trezire. Or, asta e ºi ideea generalã în
piesa pe care o montez la Craiova:
toate femeile merg în acelaºi loc, în
piaþã, ºi o ocupã. Lysistrata e o tânãrã
care organizeazã totul, ea este în
prima linie ºi se dovedeºte capabilã sã
porneascã o revoluþie, un protest.
Este prima datã când lucrez o piesã a lui Aristofan ºi mi s-a pãrut actualã pentru cã vorbeºte depre situaþia
politicã, despre politicieni, despre cãile greºite ale acestora. Existã un întreg
episod despre primul ministru, în care
Lysistrata, ºi celelalte femei, dialogheazã cu el, se confruntã. De exemplu eu,
ca grec, sunt foarte supãrat pe oamenii noºtri politici, aºa cã le-am spus
actorilor cã nu e o piesã despre greva
sexualã, ci despre dreptul oamenilor
de a reacþiona: vreau sã reacþionez, am
dreptul sã reacþionez, am posibilitatea
sã reacþionez. Asta e piesa.
Ai fãcut schimbãri pe text?
Da, puþin. Aristofan are un limbaj
sexual explicit, de obicei, dar câteodatã
e prea vulgar, de exemplu am scos
replicile care conþineau „big pulas” sau
astfel de lucruri. Adaptarea mea este în
acest sens. De asemenea, am tãiat o
parte, era foarte lungã ºi am schimbat
finalul, mi s-a pãrut gol. La un moment
dat, totul e bine, încep sã danseze, sã
râdã, fãrã niciun comentariu. Am
pãstrat aceastã secvenþã, în care toatã
lumea e fericitã, se bucurã, dar am ales
ca Lysistrata sã aibã un monolog în care
îºi spune gândurile despre ceea ce s-a
întâmplat: „Asta e pacea? M-am
strãduit atât pentru asta?” ªi îºi dã
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seama cã oamenii pot merge mai
departe tocmai pentru cã pot uita.
Avem abilitatea de a uita ºi astfel ne
putem continua viaþa. Dacã nu uitãm,
devine dificil sã trãim. Asta e concluzia.
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Poate o tânãrã sã schimbe
lucrurile?
În Grecia e ceva obiºnuit, toate
protestele pleacã din universitãþi, de la
tineri. Sunt supãraþi ºi reacþioneazã. În
ultimii cinci ani au fost multe proteste.
E important sã existe astfel de gesturi.
Dar au efect? Se schimbã, în urma
lor, politici sau politicieni?
Nu. Dar te simþi bine. Îþi spui: încerc
sã fac ceva. Asta a fost dificil aici, în
lucrul cu actorii români. E o diferenþã
de temperament, poate ºi din cauza
climei: la noi nu e frig, nu avem
probleme cu vremea, mergem în pieþe,
protestãm. Poate cã românii reacþioneazã doar când sunt gata sã explodeze. Un rol l-ar putea juca ºi diferenþele
culturale, dupã perioada comunistã aici
oamenii încã simt cã statul e responsabil pentru ei. De exemplu, dacã e
gunoi, ei cred cã va veni cineva sã-l
cureþe. În Grecia, dacã e ceva cãzut pe
jos, îl ridic, nu aºtept sã o facã
altcineva. Dacã e o groapã pe drum, o
astup, altfel înnebunesc, dacã aºtept
dupã politicieni. Dar aici e altfel,
pentru cã oamenii s-au obiºnuit aºa de
mulþi ani.
Lipsa de încredere în politicieni
este însã generalã.
Desigur, iar noi nu putem rezolva
aceastã problemã, dar avem o cale de a
spune ceva aici, în mijlocul Europei.
Iar când vezi spectacolul, îþi dai seama
cã Aristofan e contemporan pentru cã
vorbeºte despre problemele de azi,
despre politicieni, bani, lege ºi
dreptate, dar ºi despre nevoia
comunitãþilor de a fi unite.
Este a treia piesã pe care o
montezi la Craiova, dupã Romeo
ºi Julieta, în 2006, ºi Medeea, în
2007. Cum a început aceastã
colaborare?
L-am întâlnit pe Mircea Corniºteanu
în Mexic, m-a invitat sã montez la
Craiova, m-a întrebat ce aº vrea sã pun
în scenã ºi asta a fost minunat, pentru
cã atunci când îmi doresc sã fac ceva,
fac tot ce pot, pe când dacã e
propunerea altcuiva, încerc sã fac tot
ce pot, dar e mai greu. Romeo ºi Julieta
a fost visul meu mulþi ani ºi m-am
simþit cu adevãrat norocos cã am reuºit
sã o pun în scenã, în 2005. Medeea a
fost de asemenea o piesã pe care miam dorit mult sã o montez. Aveam 3537 de ani când am regizat Medeea ºi a

fost una din gãrile importante în
cariera mea.
Lysistrata a fost tot propunerea
ta?
I-am trimis mai multe propuneri
domnului Corniºteanu ºi a ales-o pe
aceasta.
Cum a fost castingul?
Deja îi cunosc pe actori, le ºtiu ºi stilul
de lucru, aºa cã eu am fãcut propunerile ºi cei care au fost disponibili au
jucat. Când am început lucrul la
Romeo ºi Julieta, a fost foarte greu,
acum însã cunoºteam deja jumãtate din
distribuþie.
E mai greu sã lucrezi cu actorii de
aici decât cu cei din Grecia?
Nu. Actorii îºi doresc sã lucreze. Când
vin la repetiþii ºi le dai de lucru, ei fac
orice orice, ºi în România, ºi în Grecia,
ºi în Mexic, oriunde. Nu vor sã vinã la
repetiþii ºi sã se întrebe de ce sunt
acolo, sã nu ºtie ce au de fãcut. Dacã
nu am nevoie de un actor într-o zi, îi
spun sã nu vinã la repetiþii, pentru cã
vom lucra altceva. Pentru mine e uºor
sã lucrez aici, am în distribuþie actori
de toate vârstele, nu numai tineri. În
Grecia, de exemplu, pot lucra foarte
bine cu actori tineri.
De ce?
Pentru cã predau la ºcoala de teatru,
sunt studenþii mei ºi e mai uºor, dar ºi
pentru cã eu lucrez de obicei într-un
mod fizic, pentru mine e mai dificil, din
aceastã cauzã, sã lucrez cu actori
maturi. Dar aici, în Lysistrata, am actori
de toate vârstele. Tamara Popescu,
Mirela Cioabã, Valeriu Dogaru sunt ca
niºte copii, ascultã ce le propun ºi
încearcã sã facã din tot sufletul. Pentru
mine e o recompensã ºi sunt fericit cã
mã acceptã ºi se strãduiesc sã dea tot

Mirela Cioabã,
Romaniþa Ionescu,
Anca Dinu
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ce-i mai bun din ei.
Comunicaþi în englezã?
Ãsta e un alt spectacol! Vorbim într-o
limbã nouã: englezã, românã, greacã,
toate la un loc. Asistentul meu,
Laurenþiu Tudor, mã ajutã foarte mult,
traduce tot timpul, pentru cã,
bineînþeles, unora le e greu, dar avem ºi
limba comunã. E dificil ºi pentru cã,
tot lucrând aici, atunci când merg în
altã þarã, la repetiþii încerc sã vorbesc
româna... Spun, de exemplu: Acum
facem „ºnur”! Timp de douã zile, am
încercat sã ne amintim, Laurenþiu ºi cu
mine, cum se traduce în englezã, „run
through”. Sau spun: „from de la
început”.
Ai pus piese în diferite þãri?
Am lucrat mai mult ateliere, workshop-uri pentru studenþi. La o
sãptãmânã dupã premiera cu Lysistrata, merg în Mexic, la Monterrey,
pentru zece zile, sã lucrez în universitãþi, cu studenþii. Îmi place asta. Regie
am fãcut doar în România, Cipru ºi
Grecia, dar mã bucur când am ocazia
sã lucrez în afara þãrii mele. Poate
pentru cã m-am nãscut în Germania,
acolo am trãit pânã la 5 ani ºi, dupã ce
am împlinit 20 de ani, am mers acolo
în fiecare varã ºi de Crãciun, în fiecare
an. Cultura mea, sistemul meu bine
organizat vin din Germania, am primit
un mix de educaþie greacã ºi germanã.
Lucrezi ca un neamþ ºi protestezi
ca un grec.

Gabriela Baciu,
Nataºa Raab,
Petra Zurba,
Raluca Pãun, Anca
Dinu, Iulia Lazãr,
Iulia Colan,
Romaniþa Ionescu

Da, sunt bine organizat ca un neamþ ºi
reacþionez ca un grec. ªi pentru actorii
de aici, din Craiova, e o bunã experienþã sã lucreze cu regizori din alte þãri,
primesc stimuli diferiþi, se îmbogãþesc
cu fiecare reprezentaþie.
Cum este teatrul din Cipru faþã de
cel din România? Care este
raportul între teatrul de stat ºi
companiile independente?
Ca ºi aici, teatrul de stat este nucleul,
centrul. „Inima” este Teatrul Naþional
din Nicosia, chiar dacã sunt ºi multe
teatre independente, mici. Dar ºi în
Craiova, cu Compania Teatrulescu, de
exemplu, ºi toate spectacolele
independente, atmosfera este foarte
creativã. De când am venit, în fiecare
zi am putut vedea câte o piesã, în
spaþii diferite. Data trecutã, în 2006,
funcþiona aici doar Teatrul Naþional. E
un alt fel de lucru, teatrul experimental, în spaþii mici, dar e interesant, poþi
vedea actori buni care încearcã sã se
exprime. ªi cred cã situaþia asta ajutã ºi
Teatrul Naþional, pentru cã atunci când
eºti singur e foarte uºor, dar dacã nu
eºti singur, trebuie sã te strãduieºti mai
mult.
Actorii ºi regizorii pot trãi din
munca lor în Cipru? Aici salariile
sunt mici, pentru mulþi regizori
sau absolvenþi e greu sã intre întrun teatru.
Salariile sunt diferite aici, pentru cã
viaþa nu e aºa de scumpã ca în Cipru
sau în Grecia. Nici acolo, dacã nu

lucrezi la Teatrul Naþional, nu poþi trãi.
Dacã eºti într-un teatru independent,
trebuie sã lucrezi ºi în alte pãrþi, uneori
ºi dacã eºti la Teatrul Naþional. ªi e
dificil, pentru cã nu e timp, ai repetiþii
ºi spectacole, e greu sã gãseºti de lucru
ºi în altã parte. Mulþi dintre actori
lucreazã ºi în baruri, în Salonic mai
ales, unde nu avem canale de televiziune, toate canalele de televiziune sunt
în Atena ºi acolo mulþi actori colaboreazã la TV. Dacã ai un job în teatrul
independent, nu mã refer la cel
experimental, trãieºti mai bine decât
dacã eºti la Teatrul Naþional, salariile
sunt mai mari.
Teatrele Naþionale sunt susþinute
de stat ºi acolo?
Da. E la fel ca aici. În Grecia avem
douã teatre naþionale, în Atena ºi în
Salonic. În Cipru este unul singur. Dar
în Grecia sunt multe teatre de stat în
diferite zone ºi acestea au mari
probleme acum, pentru cã sunt
finanþate de autoritãþile locale ºi nu
sunt bani.
În ultimii ani se vorbeºte despre
Grecia ca fiind oaia neagrã a
Europei. Grecii sunt leneºi, nu
muncesc, dar consumã, toacã
banii nemþilor sau ai Uniunii
Europene. Este un cliºeu?
Este parþial adevãrat, dar e greºit sã
generalizezi. Nu e fals, dar e doar o
parte a adevãrului. Grecii nu sunt
leneºi, au probleme vara, pentru cã
fiind foarte cald e greu sã lucrezi.

Desigur, poate cã banii nu sunt bine
împãrþiþi, unii iau foarte mulþi, dar pot
vorbi din punctul meu de vedere,
pentru actori – cãci sunt ºi actor – sau
pentru regizori, mereu e crizã
financiarã. Niciodatã nu am trãit bine,
la fiecare trei luni trebuie sã gãsim un
nou job, nu e uºor, iar opinia generalã
despre greci cred cã e falsã. ªtiu, toatã
lumea generalizeazã, nemþii sunt
puternici, stricþi, dar acum, din cauza
crizei financiare, se focalizeazã pe
greci ºi mulþi politicieni europeni vor
sã facã aici un experiment: acum sã
încercãm asta, sã vedem ce iese.
Reducem salariile sã vedem ce se
întâmplã, punem mai multe taxe, ce se
întâmplã? Iar noi ne simþim ca niºte
cobai, de aceea reacþionãm. Acum în
Grecia sunt multe proteste, cãile
ferate, metroul, Teatrul Naþional din
Salonic. E dificil sã trãieºti astfel, te
simþi prost ºi te întrebi ce urmeazã.
Ce este Nees Morfes?
Înseamnã „Noi Forme”, este grupul
nostru de teatru experimental. L-am
creat dupã ce am absolvit ºcoala de
teatru.
Când?
Am terminat în 1992, apoi am fost în
armatã, iar grupul l-am creat în 1996.
Oficial, pentru cã înainte nu era
profesionist. În 1996 a devenit un
grup de teatru experimental oficial în
Grecia. Am lucrat timp de ºapte ani,
am avut spaþiul nostru, un beci mare,
am prezentat multe spectacole acolo.

La început am fost cinci membri, dar
am rãmas trei, e vorba de conducere,
pentru cã au fost numeroºi actori care
au venit sã lucreze cu noi, apoi au
plecat. Am schimbat însã drumul
teatrului din Salonic, asta i-am spus ºi
lui Vlad Drãgulescu, cel care a în
înfiinþat Compania Teatrulescu: „Vei
avea o paginã de istorie cu acest
grup!”. Eu simt asta în Salonic, pentru
cã dupã apariþia grupului nostru, mulþi
mulþi alþii au încercat, deoarece s-a
dovedit cã publicul era gata sã
recepteze forme noi. Dupã ºapte ani
am decis sã ne oprim, am simþit cã e
de-ajuns. Eu, pentru cã regizam ºi
uneori jucam, am simþit cã nu am
spaþiu sã fac urmãtorul pas. Pentru
mine. ªi, când am închis teatrul, am
primit propunerea din partea
domnului Corniºteanu. Atunci a fost
prima datã când am fãcut ceva în afara
grupului, fãrã actorii mei, ºi am simþit
cã am de fãcut un pas foarte mare în
interiorul meu. Îmi amintesc prima zi
de lucru la Romeo ºi Julieta, aici, la
Craiova, ca pe un vis urât. A fost
foarte dificil, nu cunoºteam limba, nu
cunoºteam pe nimeni, eram un tânãr
actor din Grecia care venise în acest
oraº strãin. Îmi amintesc cã în ziua aia
actorii erau foarte foarte mari, ca niºte
uriaºi ºi eu mã simþem micuþ. Prima
lecturã la Romeo ºi Julieta a fost un
coºmar pentru mine. Dupã aceea, miam spus: Ok, acum trebuie sã creºti. ªi
m-am strãduit. ªi, bineînþeles, le sunt
recunoscãtor pentru cã au fost deschiºi
ºi au acceptat propunerile mele.
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Erau mulþi actori tineri.
Da, dar nu numai. De exemplu, Vali
Mihali a fost foarte deschis. ªi Nataºa
Raab, de asemenea. Cu mine Nataºa se
simte foarte bine, unii mi-au spus cã e
o persoanã dificilã, dar cu mine e altfel.
La prima repetiþie la Romeo ºi Julieta
era un alt actor în rolul lui Romeo.
Apoi a plecat, dar asta s-a întâmplat la
început, în a doua sau a treia zi. Iar
Dragoº Mãceºanu era figurant. Apoi iam propus lui Mircea Corniºteanu ca
Romeo sã fie jucat de Cãtãlin Bãicuº,
iar Dragoº sã fie Mercutio ºi cred cã a
fost un lucru bun.
Sunt regizori în România care
joacã numai Shakespeare sau care
joacã numai antici sau clasici, cel
mult pânã la Ibsen, nimic mai nou.
Este o reþetã, de succes, probabil,
merg la festivaluri internaþionale.
Sunt alþii care pun la Teatrul
Naþional multe piese americane
sau franþuzeºti, aºa cã avem
dramaturgi care se plâng cã nu se
mai joacã teatru românesc
contemporan. Tu citeºti teatru
contemporan? Dacã da, de unde?
Da, citesc. În special teatru american,
teatru din Europa Centralã, dar ºi
piese contemporane greceºti. Nu
cunosc autori contemporani români.
Pentru cã vin din zona teatrului
experimental, obiºnuiam sã lucrez cu
piese contemporane, cele clasice au
fost pasul urmãtor. Dacã începi sã
lucrezi cu teatru clasic, dupã Shakespeare, dupã Ibsen, e foarte greu sã

În faþã:
Adrian Andone.
Primul rând:
Cosmin Rãdescu,
Dragoº Mãceºanu,
Marian Politic,
Cãtãlin Vieru,
Cãtãlin Bãicuº,
ªtefan Cepoi
În spate: Eugen
Titu, Valeriu
Dogaru, ªtefan
Mirea
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gãseºti o piesã despre care sã spui:
„Da!”. Eu am fãcut, în Grecia, Ubu
Roi. Cu Ubu Roi începe teatrul
contemporan, m-am strãduit mult sã
gãsesc, împreunã cu actorii, elementele
importante. E bine sã priveºti orice
piesã, contemporanã sau nu, ca fiind
cea mai importantã din lume. Dacã iau
o piesã contemporanã ºi încep sã
lucrez, îmi spun: „E Shakespeare!”. Pe
Shakespeare îl respectãm. De
asemenea, când lucrez la o piesã,
încerc sã lucrez chiar acea piesã, nu îmi
place când regizorii schimbã totul ºi nu
mai înþelegi despre ce e vorba.
Câteodatã, dacã vrei sã te salvezi,
schimbi totul, faci un spectacol
impresionant, dar nu e acea piesã, e
altceva. Îmi place sã respect textul ºi
autorul. Stilul meu este sã citesc dintro altã perspectivã, sub o altã luminã.

Dragoº
Mãceºanu,
Marian Politic,
Cosmin
Rãdescu

Ce e important în spectacolele
tale? Ce rol au alte elemente,
muzica, miºcarea, lumina?
Estetica e foarte importantã pentru
mine, toate au rolul lor, dar punctul
principal e întâlnirea cu actorii.
Spectacolele mele au un secret: nu au
nevoie de actori buni, au nevoie de
actori plini de bucurie. Dacã un actor e
bucuros, atunci poate juca într-un
spectacol de-al meu. Îþi dai seama cã un
actor e bun, dar poate fi bun în alte
spectacole. Eu vreau ca actorii sã se
bucure, sã iubeascã, sã fie fericiþi cu
munca lor, cu ce fac. Nu-mi plac cei
care se plâng tot timpul. Pentru cã eu
mã simt norocos ºi sunt fericit cã fac

teatru. Le-am spus într-o zi: „În fiecare
dimineaþã, când mã trezesc aici, sunt
fericit cã am de lucru”. Am înþeles cã
trebuie sã lucrez, e o parte importantã a
vieþii mele, dupã ce, în ultimii ani, am
vrut sã stau aproape de familie, de soþie
ºi de copii. Dar este important ºi sã
lucrezi, sã mergi la repetiþii ºi acum mã
bucur de asta. Mã simt norocos cã sunt
aici, cã lucrez cu aceºti actori, aceastã
piesã, la acest teatru ºi nu mã gândesc:
„Sunt aici, dar aº vrea sã fiu în
Hamburg”. Nu, sunt fericit cã sunt aici
ºi mã bucur de toate momentele ºi
lucrul ãsta e foarte important în ceea ce
fac. La început e greu, simþi cã nu
aparþii locului, cã eºti din altã parte, dar
asta e o luptã internã, cu tine însuþi, ºi,
dacã ajungi sã spui „Slavã Domnului cã
sunt aici!”, totul devine mai uºor. În
viaþa ºi cariera mea, când situaþia nu a
fost bunã, am încercat sã schimb ceva.
Am creat singuri un teatru pentru cã nu
ne plãcea situaþia din Salonic. Dacã eºti
nemulþumit cã nu ai în ce sã joci, fã
ceva! Multor actori le place sã se
plângã, eu cred cã fiecare, dacã are ceva
de spus, va gãsi o cale, nu astãzi, poate
mâine, poate peste douã zile, trei zile,
trei ani, dar va gãsi o cale. Nu cred cã
sunt talente importante care nu se pot
ridica. Pentru cã talentul înseamnã ºi sã
gãseºti calea. Eºti un bun actor, dar
nimeni nu te poate vedea? Mergi, joacã
în stradã dacã eºti bun, de ce nu? Poate
cã ideile mele sunt extreme, dar aºa
gândesc, viaþa m-a ajutat sã gãsesc
drumul acesta. Cred cã multe lucruri în
vieþile noastre, nu chiar toate, le putem
alege. Înþeleg cã situaþia e grea în Grecia,
în România, dar dacã am ceva de spus,
voi gãsi o cale.
Cum e o zi obiºnuitã pentru tine în
Grecia? Dar aici?
Sunt la fel, cu excepþia faptului cã în
Grecia am lângã mine familia. Când
lucrez, dimineaþa am repetiþii, când
predau, am cursuri, dar în ultimii ani
am decis sã fiu acasã, pentru cã asta
am vrut sã le ofer copiilor: prezenþa
mea, nu gânduri, nu bani. Copiii au
nevoie ca pãrinþii sã fie în preajma lor.

Foto: Florin Chirea

Te uiþi la televizor?
În Grecia, da. Aici, mai puþin.
Ce priveºti de obicei?
În anii trecuþi, am urmãrit ºtiri ºi
seriale. În Grecia avem câteva seriale
de calitate de la BBC, cum ar fi
Downton Abbey. Dar nu deschid
mereu televizorul, pentru cã am copii
ºi pentru ei e periculos. Câteodatã,
când merg în vizitã, simt cã televizorul
e ca un membru al familiei, pentru cã e
tot timpul pornit.

Câþi ani au copiii tãi?
Fiica mea are 14, iar bãiatul 10. Mult
timp, pentru cã am lucrat intens, am
pierdut relaþia cu ei ºi contactul cu
mine însumi. Apoi mi-am spus:
„Opreºte-te, regãseºte-te, regãseºte-þi
familia, pentru cã asta e baza”. E greu
pentru mine sã fiu la Craiova fãrã
familie, dar e doar o pauzã. Aici am
repetiþii, lucrez mult cu actorii, petrec
timpul liber cu ei, ieºim împreunã ºi
zilele sunt scurte. Câteodatã îmi
doresc sã fie mai multe ore într-o zi.
Aici, în afara teatrului, te întâlneºti
doar cu cei cu care lucrezi?
Da. Sau cu actori cu care am lucrat la
alte spectacole. Dar e bine, pentru cã
în timpul liber vorbim despre alte
lucruri, despre vieþile lor, despre teatru
în general, nu despre Lysistrata sau
despre repetiþii. ªi asta ajutã. Ascult,
merg la spectacolele lor, îmi povestesc
ce s-a mai întâmplat în ultimii ani. E
bine.
Doar cã zilele în România sunt
scurte…
Da. În unele nu am multe de fãcut, dar
am multe, multe gânduri, îmi organizez
notiþele, acum fac luminile, fac
programul pe fiecare sãptãmânã. Sunt
22 de actori în distribuþie ºi fiecare are
probleme, aºa cã trebuie sã aranjez
programul. Acum e ultima sãptãmânã
ºi vom fi cu toþii, dar în rest nu am
vrut sã-i obosesc sau sã-i plictisesc,
aºa cã am lucrat în grupuri, de cele mai
multe ori, e mai uºor, chiar ºi pentru
mine. În ultimele douã zile am lucrat
cu toþi actorii, 22, e o nebunie. De
fiecare datã îmi spun cã data viitoare,
dacã mai vin, nu voi mai avea atât de
mulþi actori, dar de fiecare datã sunt
mai mulþi. E foarte greu, pentru cã toþi
sunt oameni, au probleme, fac glume...
Ca la grãdiniþã...
Exact, ca la grãdiniþã. Le-am explicat cã
rolul meu e sã gãsesc jocul, nu jocul
actorilor, ci jocul, cum ne jucãm.
Trebuie sã respecþi regulile jocului.
Dacã fac Lego, vei juca Lego, nu
Barbie, nu Monopoly. Actorii deºtepþi
înþeleg care e jocul ºi, când încep sã
joace acel joc, spectacolul e bun.
Trebuie doar sã înþeleagã ce joc e ºi sã
joace dupã regulile pe care le dã
regizorul. Dacã actorul reacþioneazã ºi
respinge regulile, va fi un actor prost.
Va fi în alt joc.
Da, se va juca cu Barbie în Legoland ºi
e stupid. De multe ori apar astfel de
probleme, chiar ºi în Grecia. Actorii
inteligenþi sunt cei deschiºi. De
exemplu, am vãzut la Craiova
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Apocalipsa dupã Shakespeare, a lui
Wiœniewski. Universul regizorului a
fost foarte limpede, dar unii actori nu
au crezut în asta ºi au reacþionat, iar
rezultatul nu e rãu pentru spectacol, e
rãu pentru acei actori. Cred cã parte
din munca noastrã este ºi sã-l
convingem pe actor sã participe la
spectacol. Cu actorii tineri este în
fiecare zi mai uºor, pentru cã ei vor sã
vinã, acesta e motivul pentru care se
trezesc în fiecare dimineaþã ºi pornesc
cãtre teatru.
Þi s-a întâmplat ca, înainte de
premierã, sã mai fie actori în
afara jocului?
Am avut experienþa asta în Grecia.
Aici nu?
Nu. Acesta e ºi motivul pentru care mã
simt bine aici. În Grecia, am avut douã
spectacole în care unii actori au
reacþionat. E normal, nu oricine se
potriveºte cu orice. Aici, dacã au avut
o problemã, eu nu am ºtiut, ne-am
simþit bine împreunã. Probleme
personale mai sunt între ei, unii sunt
împreunã de 30-40 de ani, e dificilã
relaþia, apar tensiuni. Trebuie sã mã
protejez, aºa cã nu intervin în astfel de
chestiuni.
Ai un vis?
Da, am mai multe, dar unul, în special:
sã fac din nou Romeo ºi Julieta. În
multe þãri. M-am gândit la asta când
am fost în Turcia cu spectacolul de la
Craiova. Nu înþelegeau limba, dar i-au
simþit forþa, au reacþionat ca publicul
din România, au fost entuziaºti ºi mam gândit cã ãsta e visul meu: sã vãd
calea iubirii în fiecare þarã. Dar poate e
doar un vis.

ca profesor. A fost bine, dar nu mi-a
plãcut. Când m-am întors acasã, m-am
gândit: „Sinaia? Niciodatã!”. În anul
urmãtor, am mers la Sinaia cu soþia, ei
i-a plãcut, eu nu vãzusem partea
frumoasã, nu ºtiu de ce. Poate fusese o
surprizã foarte mare, pânã atunci
vãzusem doar Grecia ºi Germania. Era
diferit. Sinaia e frumoasã, copaci,
clãdiri, îmi plãcuse felul în care am fost
vãzut, îmi amintesc de Cãtãlina
Buzoianu, a fost foarte deschisã faþã
de mine ºi am apreciat respectul
primit, dar a fost ceva, nu ºtiu ce, în
atmosferã, care m-a fãcut sã mã
gândesc cã e prima ºi ultima datã când
vin aici. ªi de atunci, vizitez România
în fiecare an.

Zicea cineva: „Visele de altãdatã
erau frumoase. Nu s-au împlinit,
dar mã bucur cã le-am avut”.
Într-adevãr, dacã nu visezi, eºti
disperat. A fost un moment în viaþa mea
în care am simþit cã nu am vise. Timp
de doi ani, nu am visat la teatru, era
tãcere. În ultimii ani, în Grecia, nu m-a
întrebat nimeni: „Vrei sã faci piesa
asta?” Mi-au spus: „Asta e piesa. Fão!” ªi mi-am zis: „Da, o voi face!”. A
fost o provocare pentru mine sã regizez
piese la care nu am visat. O datã, de
douã, de trei ori... Gata! Destul!

Poate erai dupã regulile altui joc.
Da. Acum nu mai am probleme, nu îmi
mai pasã de atmosferã, nu-mi mai pasã
de strãzi. Îmi place mai ales când e
multã zãpadã. Toþi ceilalþi spun: „Nu,
fãrã ninsoare!”, pentru cã apoi totul
devine murdar, dar mie îmi place,
poate pentru cã în Grecia nu ninge. În
septembrie am fost din nou în Sinaia,
ºi în Galaþi – mi-a plãcut faleza –, ºi în
Bucureºti, am petrecut aici douã
sãptãmâni. Dar când sunt în România
sã lucrez, mã concentrez pe ce fac, nu
am timp sã vizitez locurile. Îmi place
însã sã merg pe jos.

Uneori se împlinesc visuri pe care
nu le-ai avut. De pildã, ai visat
vreodatã cã vei pune Romeo ºi
Julieta, Medeea sau Lysistrata în
România?
Niciodatã. Am venit pentru prima datã
în România, la Sinaia, la un workshop,

Ce planuri ai? Ce vrei sã faci în
urmãtorii ani?
Voi merge în Mexic, la Monterrey,
apoi vom pregãti un spectacol cu
grupul nostru „Nees Morfes” ºi îl vom
juca la Atena. E important cã vom juca
în Atena, dar vom juca ºi în Salonic, va

fi ceva experimental, într-o fabricã de
vin. Vreau ca arta sã fie mai sãnãtoasã
ºi asta am sã încerc ºi în teatru, sã aduc
un mesaj care sã fie de ajutor, sã ne dea
speranþã, sã te simþi norocos cã
trãieºti. Existã un autor în Argentina,
Jorge Bucay, e psiholog ºi scrie
poveºti simple care te fac sã te simþi
bine. De obicei, artistului îi place sã
sufere. Întunericul e frumos, dar uneori
e periculos.
Regizorul Mihai Mãniuþiu scria
într-o carte cã, „de la o epocã la
alta, scena nu se civilizeazã. De
secole, umbrele credincioase
marelui teatru nu se clintesc din
jurul pietrei de sacrificiu”. ªi se
mai spune „Art is meant to
disturb”.
Înþeleg ideea, tot ce înseamnã catharsis,
dar eu vreau luminã în teatru. M-am
sãturat sã vãd pe scenã minþile
regizorilor. Poate cã este un univers,
aceastã boalã, dar e de-ajuns. Oamenii
vor sã vadã ceva vesel, deschis, vor sã
aibã sentimente pozitive, nu sã sufere
tot timpul, mai ales cã timpurile sunt
diferite acum, iar ei au probleme ºi
când merg la teatru vor sã primeascã
un mesaj pozitiv, ceva bun, nu o
viziune întunecatã. Îmi doresc sã
lucrez cu texte, poate chiar din
psihologie sau poeme, care îi ajutã sã
supravieþuiascã, sã trãiascã mai bine,
texte care le dau speranþã.
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Cabina
artistelor
de Arnost Goldflam
Regia:
Raluca Pãun
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Spectacol realizat
în coproducþie de Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”
ºi Compania de teatru
„Teatrulescu” din Craiova

Liza
Truda
Klara
Maria
O cabinierã

Tamara Popescu
Corina Druc
Monica Ardeleanu
Simona Cãlin
Ramona Drãgulescu

Foto: Florin Chirea
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Simplitatea
teatrului-poveste

A

m intrat fãrã aºteptãri mari
la spectacolul „Cabina artistelor”, dupã textul cehului Arnost Goldflam, care a avut premiera în ianuarie 2013 la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, fiind realizat în
coproducþie cu o altã companie craioveanã, „Teatrulescu”. Incursiunea în
culise, în banalitatea cotidianã din spatele cortinei m-a prins însã, meritul fiind ºi al actriþelor chemate, iatã, sã-ºi
joace, într-un fel, propriul rol. Se simte sinceritatea în replicile care radiografiazã viscerele profesiei, relaþiile cu
directorul teatrului, regizorii, cronicarii, colegii, dar ºi contextul în care ºi-o
practicã: neajunsurile - salariul de mizerie, dacã nu ai filmãri, rutina, spectatorii care vorbesc la telefonul mobil în
timpul reprezentaþiilor („Se duce dracu’ teatrul!”). Poveºtile personale imaginate de Goldflam completeazã veridic caracterele, el fiind de-a lungul vremii nu doar dramaturg, dar ºi actor ºi

regizor, un bun cunoscãtor al vieþii din
jurul scenei, aºadar.
Astfel, Liza (Tamara Popescu)
este ironicã ºi autoironicã, prietenoasã
ºi acidã, egoistã („Eu, eu, eu!”), dar ºi
gata sã le împãrtãºeascã mai tinerelor
colege „o veche înþelepciune”. Le ºi înþeapã: „Teatrul nu e cârciumã, ca sã vii
când vrei”, „Rolul ãsta, al tãu, mi s-ar
fi potrivit mie”, „Voi aveþi masterate,
doctorate” ºi, având „gurã mare”, nu-i
iartã nici pe director: „Utilizaþi-mã!
Aicea sunt!”, pe regizorul de pe val:
„Dã-l în mã-sa, dezbrãca-v-ar pe toate!”, ceea ce face ca, uneori, sã fie sãritã din distribuþie. De la înãlþimea – ºi
cu adâncimea – experienþei pe scândurã, Tamara Popescu îºi joacã pe degete
personajul, trecându-l prin toate filtrele, tragedia pornitã de la achiziþionarea unei fuste ce se dovedeºte micã,
de exemplu, o duce în glumã („Poate
mã încape pe-un picior”), alterneazã
cu nonºalanþã registrele: de la blazare
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la entuziasm, de la invidie la empatie,
de la o tristeþe ca-n Kafka („Am pãþit...
nimic”) la umor („Alcool în teatru?
Niciodatã!”), de la aluzie („Copiii
cresc, bãrbaþii te lasã”) la generozitate
(fusta prea micã ajunge la Vicky, cabiniera). Pânã ºi schimbarea de anotimp
o înveleºte într-o interpretare ce pare
dominatã de plãcere, actriþa aducândune aminte, prin pasiunea pusã într-un
rol potrivit, bucuria de a o vedea jucând.
Truda (Corina Druc) vede în oglinda imaginarã o femeie de 38 de ani,
frumoasã, obositã, cerebralã, ce-ºi
poartã ºi prin cãsnicie singurãtatea
(„Sunt mãritatã, în felul meu”), o singurãtate pe care o ºi cautã, retrãgânduse în unele clipe din viaþa de cuplu pentru a se închide în budã, dar o ºi respinge, când soþul îi dã papucii, la telefon, în pauza dintre acte („El merge
mai departe ºi eu ce mã fac?”). Corina
Druc creioneazã pânã la ultimul detaTamara Popescu,
Monica Ardeleanu,
Simona Cãlin,
Corina Druc
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liu o feminitate maturã ºi atrãgãtoare,
chiar dacã este morocãnoasã uneori,
copleºitã de problemele personale
(„Vacã aº fi dacã l-aº primi înapoi”) ºi
profesionale – colegele gãlãgioase nu
te lasã sã repeþi, uiþi replicile, noroc cã
regizorul celebru te descoperã plesnind
din degete, cã altfel, dupã 12 ani de
muncã în teatru rãmâneai nedescoperitã. Lucidã ºi ponderatã, Corina Druc
aduce în scenã forþa nostalgiei („Dar
asta când eram tineri ºi ne iubeam”),
dar ºi pe aceea a unei relaþii sororale cu
mai tânãra, credula ºi aparent frivola
Maria (Simona Cãlin). Împreunã realizeazã poate momentul cel mai încãrcat
de emoþie al piesei, acela al mãrturisirii
junei zburdalnice cã aºteaptã un copil,
pe care tatãl refuzã sã ºi-l asume.
Simona Cãlin, interpreta Mariei,
este exuberantã ºi sexy, naivã ºi totuºi
gravã în joaca ei ingenuã, dar ºi uºuraticã deopotrivã, de-a îndrãgostirea de
un bãrbat pe care l-a cunoscut în acea
zi ºi pe care nu ºtie nici cum îl cheamã.
Tinereþea o împinge înainte, nu o preocupã trecerea timpului, nici consecinþele faptelor sale, se aruncã în aceastã
relaþie cu ochii închiºi, convinsã cã va
fi bine, ba o sfãtuieºte ºi pe Klara sã fie
mai deschisã „ºi-o sã fii fericitã, ca
mine”. Simona Cãlin realizeazã cu talent un personaj credibil, care îºi poartã bunãtatea ºi îºi exhibã inocenþa, fie
cã e vorba despre pãrelnica distracþie

Tamara
Popescu,
Simona
Cãlin

Corina Druc,
Simona Cãlin
sau de gândul sinuciderii dupã risipirea iluziilor, calea la îndemânã de rezolvare a problemei pentru o fatã de
treabã, dar superficialã.
Monica Ardeleanu duce ºi ea cu
succes la capãt un rol plin de nuanþe, al
Klarei „cea vivace, din Coceni”. Este,
la prima vedere, mai ales o tânãrã maliþioasã („Uitasem cã tu nu joci nici în
piesa asta”, „Baborniþele de la Opere-

tã. Du-te la Liric!”, „Ce, þi-a venit testamentul?”), supãratã pe regizorii care
te tot freacã: „Ia încearcã ºi altfel”, deþi vine sã-i gâtui, ºi pe cronicarii care o
expediazã în trei cuvinte: „vivace” ºi
„din Coceni” în articolul decupat din
ziar. Monica Ardeleanu ºtie sã fie „þepoasã ca un cactus”, dar ºi sã lase garda
jos în cerc restrâns, alterneazã momentele de aroganþã cu acelea în care, nesigurã, cere o confirmare, un feedback.
Cântã bine ºi îºi doreºte cu ardoare un
rol important, „o alcoolicã, o drogatã,
sã mã scoatã în evidenþã”, ne duce pe
teritoriul emoþiilor atunci când cere „un
semn de la Dumnezeu”, realizând singura clipã în care timpul se opreºte în
acest spectacol cu destule invidii, frustrãri ºi roþi ale gloriei care se învârtesc
dupã legi neºtiute sau cel mult bãnuite,
cu personaje care se iau peste picior,
dar þin unele la altele, legate, dincolo de
asperitãþile vanitãþii de la suprafaþã, de
firele unei solidaritãþi latente.
Nu putem trece cu vederea prezenþa Ramonei Drãgulescu, o cabinierã care
deschide o altã lume, tãcutã (am preferat varianta în care replica de final, „Dar
mâine spectacolul continuã”, vine din
off), dar la fel de expresivã, cu momente
sugestive, realizate doar prin miºcare.
Decorul ºi ilustraþia muzicalã completeazã varianta minimalistã a regizoarei Raluca Pãun, care a aºezat bine personajele ºi, fãrã stridenþe sau mari viziuni, a conturat o reprezentaþie din care
lipseºte marele conflict, care nu strãluceºte prin magie, catharsis ºi efecte, ci
doar prin naturaleþe, farmecul poveºtii
ºi al personajelor. O privire întoarsã
nostalgic cãtre spectacolele simple ºi
agreabile din anii ’80.

Cornel Mihai UNGUREANU

Legãturi primejdioase
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adaptare de Romaniþa Ionescu dupã romanul
„Legãturile primejdioase” de Choderlos de Laclos
Regia ºi scenografia:
Romaniþa Ionescu
ºi Raluca Pãun

Distribuþia:
Vicontele de Valmont
Marchiza de Merteuil
Emilie, D-na de Volanges,
D-na de Rosemonde
Doamna de Tourvel
Cavalerul Danceny
Cécile

Alex Calangiu
Raluca Pãun
Ramona Drãgulescu
Romaniþa Ionescu
Claudiu Mihail
’
Reka
Szasz

Premiera: 20 ianuarie 2013

Spectacol realizat în coproducþie
de Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” ºi Compania
de teatru “Teatrulescu”
din Craiova

Foto: Florin Chirea
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Legãturi primejdioase

D

in paleta de spectacole oferite de Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” lipseau,
iatã, cele din categoria în care se încadreazã propunerile „Companiei Teatrulescu”. De multã vreme nu a mai
fost atâta cãldurã ºi comunicare în aerul bonom dintre scenã ºi public, aºa
cum a fost la Cabina artistelor. Poate
de la Grãsana, dacã nu mai de demult.
Iar parfumul franþuzesc al romanului
foileton, pe care l-am simþit în seara
premierei Legãturilor primejdioase,
mi-a amintit încântarea de la Cele douã
orfeline, chiar dacã e vorba de registre
diferite. A fost inspiratã ºi binevenitã
alegerea directorului Mircea Corniºteanu de a invita cele douã spectacolele
iar tinerii actori, aici incluzând-o fãrã
rezerve ºi pe Tamara Popescu, pe care
„Compania Teatrulescu” i-a polarizat,
au oferit un tur de mãiestrie.
Taman disponibilitatea de care vorbeam mai înainte e dusã mai departe în
Legãturi primejdioase, o adaptare fãcutã de Romaniþa Ionescu romanului
cu acelaºi titlu, semnat de Choderlos
de Laclos la 1782. Ramona Drãgulescu
trece cu dezinvolturã prin trei personaje, portretizându-le atent ºi limpede, cu consistenþã de la o scenã la alta.
ªi totul este la vedere. Pentru cã transparenþa este miza concepþiei regizorale
ºi scenografice a Romaniþei Ionescu ºi
a Ralucãi Pãun. A ieºit un spectacol
fãrã cortinã, fãrã culise, cu scene deli-

Romaniþa Ionescu,
Raluca Drãgulescu,
’
Reka
Szaz, Raluca Pãun

Claudiu Mihail,
Alex Calangiu,
Raluca Pãun
mitate de un sunet de gong, de cuvintele unui preambul menit sã descrie împrejurarea celor ce au sã urmeze. Inspiratã alegerea regizoralã de a pãstra
un fir al comunicãrii între toate personajele, indiferent dacã ele sunt implicate în scena respectivã sau îºi aºteaptã rândul în plan secund. Actorii rãmân
conectaþi prin priviri, prin atitudine ºi
asta dã savoare spectatorului atent.
Convenþia ludicã se extinde când astfel
de personaje, aflate temporar în plan
secund, au o implicare aproape somnambulescã atunci când vine vorba sã
ilustreze o acþiune invocatã în prim
planul poveºtii, retrãgându-se apoi,
când ºi-au fãcut datoria. O continuã
deplasare dintr-o poziþie în alta, aºa
cum sentimentele ºi trãirile personajelor suferã transformãri. Pe rând, fiecare actor atrage atenþia publicului.
Claudiu Mihail este o revelaþie în
Cavalerul Danceny. Joacã timiditatea
ºi inocenþa, pentru ca la final sã basculeze spre lucirea diabolicã stimulatã dea lungul poveºtii. Rèka Szasz este Cécile. Ea pune o dozã de umor ºi în candoarea începutului ºi în erotismul latent ori extras mai apoi dupã un principiu ce pare cã trateazã oamenii fãrã
greº. Romaniþa Ionescu este cea care
iese din tiparele celor ce se joacã uºor
cu destinele oamenilor. Ea intrigã ºi

astfel stârneºte. În fapt, ea decide când
face pasul. Este o alegere cu argumente. Spre o fericire limitatã, atât cât a
putut cunoaºte. Predestinatã tragicului, doar ea poartã alb în permanenþã.
La Cécile albul apare în timp, prin
transformãri. Romaniþa Ionescu este o
siluetã discretã, dar decelabilã ca o referinþã la fiecare developare a unei scene. Albul ei este opusul negrului integral al Marchizei de Merteuil, la care
se adaugã doar roºul buzelor. Un personaj croit parcã pentru a fi jucat de
Raluca Pãun, care nu are nevoie de prea
multe gesturi ori cuvinte spre a miºca
lucrurile, spre a þese urzeala, spre a
controla destine. Ajung gândurile ºi
privirile, chipul în sine este o decizie
implacabilã. Urzeala, însã, bazatã exclusiv pe malefic, nu pare a lãsa loc ºi
vrajei erotice. E doar drama ivitã dintro ranã ce nu s-a închis niciodatã.
Greul spectacolului este dus de
Alex Calangiu, în rolul Vicontelui de
Valmont. Un rol complex, solicitant
prin alternanþa apropierilor de inocenþã ºi diabolic. Pe chipul sãu se poate
citi frãmântarea între dragoste, ºi el
chiar ºtie ce poate sã-i ofere ea, pe deo parte, ºi legãtura ombilicalã cu un
trecut în care ororile au fost alegerile
curente. El înþelege alternativa celor
douã cãi, a dragostei ºi a pierzaniei,
dar nu se poate elibera îndeajuns de
ceea ce aproape cã i-a devenit a doua
naturã. Valmont a însemnat ºi o variantã foarte bunã de titlu, având în vedere cã spectacolul ilustreazã drama
acestuia ºi, de asemenea, în baza jocului actoricesc.
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’
Reka
Szaz,
Raluca Pãun

Alex Calangiu este singurul care nu
e prezent de la bun început în scenã,
aºa cum sunt ceilalþi, încã de la intrarea
publicului în salã. ªi asta pentru cã
personajul sãu trebuie anunþat, drumul
sãu trebuie pregãtit, apariþia sa potenþatã. Cu o pondere tot mai mare, pe
mãsurã ce spectacolul avanseazã spre
final. Unul foarte reuºit. Somnul lui
Valmont, trezirea sa, rãvãºitã, avalanºa de consecinþe ale lãcomiei cu care a
vrut prea mult, a încrederii cã poate

orice ºi, în cele din urmã, duelul, emoþionant. Un rol greu, o bornã solidã în
cariera aflatã în expansiune a lui Alex
Calangiu. Aºa cum ambele reprezintã
o referinþã în istoria „Companiei Teatrulescu”.
De aici mai departe, cu un public
fidelizat de cãtre asemenea actori cu
charismã.
Pe curând!

Marius DOBRIN
Romaniþa
Ionescu, Alex.
Calangiu,
Raluca Pãun,
’
Reka
Szaz,
Claudiu Mihail,
Ramona
Drãgulescu
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27 ianuarie
2013

Viºan:
Dorel
Dorel Viºan:
„Omul ºi
ºi taina
taina lui”
lui”
„Omul

Emil Constantinescu:
„Ieºirea din labirint”

Foto: Florin Chirea

10 februarie
2013

Dumitru Radu Popescu:
„Nu ºtiu nimic”
21 aprilie 2013

19 mai 2013

Laurenþiu Damian:
„Imaterialitatea
teatrului ºi
materialitatea
filmului
documentar“
2 iunie 2013

Duminici de Poezie în Teatru:

Nicolae Prelipceanu

17 martie 2013
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Alexa Visarion: „Actorul ºi misterul sãu”
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Ochiul furtunii

S

ilviu Purcãrete este unul din
tre cei mai interesanþi regizori români, ºi cu siguranþã
cel mai interesant dintre cei care au regizat în ultimele decenii la Teatrul Naþional din Craiova. Spectacolele sale prezintã un univers unic ºi fantastic, uºor
de recunoscut ºi dintr-o mie de cãtre
cei care au vãzut mãcar douã reprezentaþii purcãretiene. Cu toate acestea, se
ºtiu prea puþine despre regizor, despre
filozofia ºi metodele sale; fiind în dreptul sãu, Silviu Purcãrete a evitat lumina reflectoarelor ºi insolenþa întrebãrilor repetitive ale cãror rãspunsuri nu
fac decât sã fragmenteze un adevãr ºi
sã îi distorsioneze identitatea.
Cu cât Purcãrete este mai misterios, cu atât sunt mai avizi spectatorii
sã îi descifreze mesajele, sã îi recunoascã simbolismul ºi sã dezlege misterul
din spatele „înscenãrilor” sale. De aceea colecþia de DVD-uri creatã de regizorul ºi scenaristul Laurenþiu Damian
este atât de valoroasã; sã ai ocazia sã
priveºti prin gaura cheii, sã primeºti
toatã scena cu locuitorii ei la tine în
sufragerie e într-adevãr aþâþãtor ºi provoacã neastâmpãr. Iar acest lucru este
acum posibil prin cele trei filme realizate de Laurenþiu Damian. Colecþia de
DVD-uri intitulatã pe bunã dreptate
„Insula. Într-o furtunã” oferã perspective noi asupra uneia din ultimele adaptãri ale lui Purcãrete dupã Shakespeare, mai precis spectacolul sãu, „O furtunã”, realizat în 2012.
Primul documentar din colecþie este
o filmare completã a spectacolului, aºa
cã aceia care nu au putut ajunge la Craiova sã îl vadã au acum ocazia sã o
facã; cei care l-au mai vãzut pot sã îl
priveascã din nou ºi sã îl studieze în
detaliu, sã încerce sã descifreze din visele recurente ale spectacolelor lui Purcãrete. Spectatorul, devenit tele-spectator, poate sã analizeze acum la rece
fiecare colþiºor al scenei ºi fiecare grimasã a actorilor, încercând sã afle
motivaþiile, trucurile sau chiar cliºeele
lui Silviu Purcãrete. Partea a doua a
colecþiei „Într-o furtunã”, ºi poate cea
mai interesantã – în special pentru cei
care au vãzut deja acest spectacol, dar
ºi altele – , constã dintr-o filmare cu
mai multe momente din repetiþiile pentru „O furtunã”. Stagiul la care filmãrile au surprins repetiþiile a fost acela în
care scenografia era aproape gata, iar
actorii se puteau folosi deja de costume, butaforie ºi decoruri pentru a-ºi

contura personajele. Mai rãmânea doar
ca regizorul sã ºlefuiascã piesele ºi sã
le lipeascã laolaltã; deºi mulþi ar putea
crede cã la acest nivel prea puþine lucruri revelatoare despre metoda regizorului ar mai putea ieºi la suprafaþã,
situaþia este defapt cu totul alta. Acum
ai ocazia sã vezi maestrul unind cu grijã rotiþele automaton-ului sãu, ºi sã îl
descoperi într-un proces rafinat de dirijare.
Lucrul direct cu actorul, atenþia sa
individualã pentru fiecare personaj ºi
capacitatea de a uni aceste idei iniþial
disparate într-o imagine închegatã dar
surprinzãtoare fac parte din mãiestria
lui Purcãrete. Lipsit de pretenþii ºi sofisme, regizorul ºtie clar ce vrea de la
fiecare actor ºi fiecare scenã în parte.
Ca privitor neavizat, ai impresia cã
asiºti la un truc de magie; deºi vezi
mâinile magicianului în fiecare clipã,
ceva se întâmplã dincolo de percepþia
ta, iar miracolul unui rezultat coerent
te surprinde cu atît mai mult. Aºa
cum amatorii de teatru ºtiu, Purcãrete
colaboreazã cu Teatrul Naþional „Ma-

rin Sorescu” din Craiova de peste douãzeci de ani; împreunã cu, ºi în spectacolele sale au crescut mulþi actori mari
ai acestui teatru. De la „Ubu Rex”,
„Danaidele” ºi pânã la multiplele puneri în scenã dupã Shakespeare, spectatorii ºi actorii craioveni au avut ºansa
sã facã parte dintr-un fenomen unic ºi
special. Iar sã þi se joace atâtea spectacole de Shakespeare nu poate fi decât
o bucurie pentru un oraº cu oarecare
viaþã culturalã.
Repetiþiile cu Silviu Purcãrete pentru spectacolul „O furtunã” sunt completate ºi de mici interviuri ºi mãrturii
ale actorilor, care povestesc despre
experienþa lor „în furtunã”. Cãci a juca
aºa cum îþi cântã Purcãrete înseamnã
într-adevãr sã fii „Într-o furtunã”. În
porþiunea sa de interviu, actorul Constantin Cicort reitereazã un lucru care
devine evident ºi din momentele surprinse la repetiþii: Purcãrete este mai

întâi de toate un regizor laic ºi direct.
El spune fiecãrui actor exact ce vrea ºi
aºteaptã de la el, fãrã a-l limita însã
spunându-i ºi „cum” sã facã. De aceea
toate personajele sale sunt atât de speciale, de inventiv-plauzibile, pentru cã
fiecare actor are posibilitatea de a se
dezvolta în cadrul ramei care îi este
înmânatã. Pânã la urmã, asta este cali-
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Sorin Leoveanu,
Ilie Gheorghe

Foto: Florin Chirea

tatea cea mai importantã a unui vizionar: acesta ºtie ce vrea ºi ºtie cum sã
obþinã ceea ce vrea, prin metode inovatoare ºi cãi nebãtute. Acesta nu are nevoie de discuþii îndelungi cu tente relativiste, ci devine o lupã a propriilor
idei.
Din filmãrile repetiþiilor reiese însã
ºi faptul cã regizorul este foarte solicitant cu actorii sãi, ºi le foloseºte talentele cu îndemânare, ca pe niºte unelte
cu care te-ai obiºnuit. Fiecare cuvânt,
fiecare pauzã sau frazã dintr-o replicã
sunt atent cântãrite ºi mãsurate, aºezate în aºa fel încât sã redea armonia
imperceptibil lucratã la care are acces
spectatorul. Cu toate acestea, licãrirea
pe care o surprinde documentarul repetiþiilor reuºeºte sã releve ceva din
felul în care concepe un regizor. Aºa ai
surpriza sã afli cã nici Purcãrete însuºi
nu ºtie întotdeauna dinainte cum va
arãta o scenã, sau un moment; el creeazã ºi pe loc, din plastilina actorului ºi a
scenei, iar ea reacþioneazã precum ceva
viu. Purcãrete se insinueazã în fiecare
por al spectacolului, iar scenaristul
Dragoº Buhagiar recunoaºte cã e dominant în ceea ce priveºte imaginea
spectacolelor sale. Chiar ºi marele nostru actor Ilie Gheorghe spune: „Când
vorbesc despre Purcãrete, parcã mi se
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schimbã vocea ºi cuvintele.” Într-adevãr, este genul de om care atunci când
te atinge – chiar ºi indirect, prin spectacolele sale –, te lasã cumva schimbat.
Precum o carte bunã, un tablou genial
sau o melodie desãvârºitã, îþi altereazã
conºtiinþa ºi îþi deschide apetitul pentru mai mult.
Într-un final, ultimul DVD al colecþiei prezintã ceea ce se întâmplã în
culise în timpul spectacolului; un documentar ca acesta e revelator nu numai pentru spectacolul „O furtunã” sau
alte spectacole de Purcãrete, dar pentru toate spectacolele de teatru în general. De data asta, ai ocazia sã vezi
direct în pãlãria magicianului, sã vezi
ce se întâmplã dincolo. Momentele
surprinse de Laurenþiu Damian îþi aratã actorii în momentele dinaintea intrãrii în scenã, munca tãcutã ºi grea a
maºiniºtilor, ºi pregãtirile intense ale
costumierelor. Din spatele machiajului
ºi costumelor grele, poþi vedea concentrarea grea a actorului precum cea a
atletului înainte de sãriturã, dar ºi nerãbdarea ºi parcã uºurarea acestora
atunci când le vine rândul pe scenã.
„O furtunã” este spectacolul perfect pentru disecþie ºi expunere, pentru cã devine din ce în ce mai frumos ºi
mai complex cu fiecare laturã pe care i-

o dezvãlui. Laurenþiu Damian a reuºit
sã surprindã ºi fãrã ajutorul întrebãrilor directe rãspunsuri de la Purcãrete,
a ºtiut sã îl „spioneze” pentru noi (undeva, regizorul spune: „Este un film
despre ceea ce nu vede spectatorul. Este
un travaliu dincolo de cortinã. Regizorul-mag desãvârºeºte un act teatral
alãturi de un grup de admirabili actori. Apoi, rãmâne în culise ºi nu mai
poate interveni. Spectacolul se joacã,
iar magul devine ºi el un spectator.
Peste timp acest film va avea valoare
de document. Astãzi avem doar 7 minute pe peliculã din repetiþiile Revizorului pus în scenã de Lucian Pintilie.
Iar chipul lui Pintilie apare doar în trei
cadre. Poate de aceea am filmat ore de
material cu Silviu Purcãrete, tocmai
cu el, care detestã camera de filmat ºi
publicitatea. M-a acceptat fiindcã a înþeles cã eu traduceam în imagini un act
de culturã unic, el fiind un creator de
excepþie, iar eu, doar un martor.”) ºi
sã ne arate în premierã imagini din burta unui spectacol care, precum cele dinaintea lui, va reuºi sã lase urme permanente în istoria acestui teatru, dar ºi
în inimile spectatorilor.

Lia BOANGIU
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Din ce în ce mai prezent
în teatrul românesc,
directorul însingurat
Aparent, e un om popular ºi
deschis la orice sugestie.
Mereu vesel, veºnic bine
dispus, niciodatã preocupat de
problemele personale. Le lasã
acasã, aºa cum spun actorii cã
uitã de ale lor când intrã în
scenã. Se salutã amical cu
toatã lumea, distribuie inflaþionist zâmbete ºi vorbe bune,
cere sã fie tutuit à l’américaine de toþi subordonaþii.

O

mul nu are ceas, nu e presat de timp, nu e niciodatã
nici bolnav, nici obosit, pare
dispus sã stea în teatru de dimineaþa
pânã seara. Nu are program de audienþe, uºa îi este mereu deschisã oricui,
toatã lumea e bine primitã când vine sã
îºi spunã pãsul. Oricine e poftit sã bea
o cafea. Foarte adesea cei veniþi sã se
plângã de ceva sau de cineva, mai ales
de cineva – iar în teatru plângerile acestea se fac, se-nþelege, cu mult dramatism – pãrãsesc respectivul birou cu
convingerea cã li s-a dat dreptate ºi cã
necazurile lor se vor sfârºi chiar de a
doua zi. Desigur, nu se întâmplã nimic. Fiindcã dreptate li s-a dat ºi opozanþilor lor, dar care au fost mai harnici, s-au trezit mai de dimineaþã ºi au
fost ascultaþi niþeluº mai devreme.
În afara acestor solicitanþi pasageri,
în biroul respectivului director, rebotezat manager general-director, se regãsesc constant trei-patru persoane.
Mai bine spus, personaje. Adjunctul
sau adjuncþii, fiindcã în vremea din
urmã, în virtutea reducerilor de personal posturile de conducere s-au înmulþit, adicã directorul economic ºi directorul artistic, consilierul, ºi el artistic,
cã doar despre artã vorbim, secretarul
literar, care nu a scãpat nici el de moda
epifaniilor ºi e numit ºi el artistic fiindcã, o ºtim de la Caragiale, teatrul nu
este literaturã, ºeful de la PR. Oameni
care, fãrã doar ºi poate, chiar ar trebui
sã fie principalii colaboratori ai directorului general, mai exact sfãtuitorii sãi
nedezminþiþi. Prezenþa aceasta permanentã a colaboratorilor din prima linie
lasã buna impresie a conducerii colegiale. A luãrii deciziilor în chip democratic. Exerciþiul de imagine, de amãgi-

re sau de autoamãgire izbuteºte perfect. Cel puþin în primã instanþã.
Adjuncþii, mai cu seamã directorii
artistici, se iluzioneazã cã ar avea importanþã ºi chiar participã la actul de
conducere. Cã sunt bãgaþi în seamã în
stabilirea direcþiilor estetice pe care va
evolua instituþia. În realitate, rolul lor
se limiteazã la întocmirea programului
lunar ºi la nesfârºite discuþii ºi negocieri cu impresarii, cei numiþi odinioarã organizatori de spectacole. Câteodatã, îi ascultã pe actorii nemulþumiþi
cã nu joacã ºi le promit distribuiri iminente. Da, da, se vor gândi la ceva anume pentru ei. Nu o vor face niciodatã.
De fapt, nici nu trebuie sã gândeascã.
Misiunea lor e sã socoteascã. Laolaltã
cu directorul economic. Consultanþii
artistici ºi secretarii literari au ºi ei, tot
în chip aparent, onoarea profesiei pusã
la adãpost. Aºa, de ochii lumii. Continua prezenþã în biroul directorial o salveazã, cât o salveazã, aºa cã ei mai pot
spune, cui mai vrea sã îi asculte, cã
încã deþin un rol în alcãtuirea repertoriilor. Bând nenumãrate cafele în compania managerului, secretarii literari
mai uitã din amãrãciunea cã de ceva
timp au fost reduºi la condiþia de simpli
dactilografi pe calculator. Dactilografi
ai minusculelor foi de distribuþie. Nu
mai întocmesc demult caiete de salã.
Costã mult ºi nu se vând. Aºa cã s-a
cam zis cu ele.
În schimb, secretarii literari au fost
promovaþi la rangul de stiliºti. Sunt
persoanele însãrcinate dacã nu cu întocmirea, mãcar cu stilizarea rapoartelor anuale ale managerilor. Care rapoarte trebuie sã sune bine, ba chiar niþeluº
savant, sã conþinã niscaiva neologisme
ºi multã nouã limbã de lemn. Cã dacã
cumva vreun consilier judeþean sau
municipal, de profesie inginer sau zootehnist, care voteazã prelungirea
mandatului managerului, se uitã prin
ele sã fie impresionat. Ochii consilierilor trebuie sã fie gâdilaþi în mod plãcut,
la fel cum trebuie sã fie gâdilaþi ºi cei ai
specialiºtilor evaluatori, care numai
specialiºti nu sunt. Numiþi pe criterii
politice de Legislativul judeþean sau
local, dupã caz. Nici nu e nevoie de
specialiºti. De ce ar fi? Dacã au fost,
ba mai sunt cazuri în care managerii
sunt silvicultori sau zootehniºti? Performanþele artistice nu mai conteazã
aproape deloc. Importã doar cifrele ce

trebuie cufundate într-un sos lingvistic bine condimentat. Gradul de umplere a sãlilor, numãrul biletelor vândute, încasãrile. Nimeni nu îi mai întreabã pe secretarii literari ce piese au
mai citit. Sau dacã au mai citit ceva
interesant. Doar dacã au citit cronici.
Iar dacã cronicile sunt laudative, tot
secretarii literari sunt rugaþi sã le tragã
la xerox.
ªi atunci care e schepsisul prezenþelor continue ale acestor personaje, în
realitate, secundare, în biroul ªefului?
De ce îºi vizeazã ei tocmai acolo zilnica fiºã de pontaj? Ei sunt nimeni alþii
decât aplaudacii. Reîncarnãri, la scarã
redusã, fireºte, ai Suzanei Gâdea, Linei
Ciobanu, ai lui Emil Bobu, Manea
Mãnescu ºi Tudor Postelnicu. Ei trebuie sã cauþioneze negreºit deciziile
ªefului. Sã îi admire necondiþionat entuziasmele. Sã îl încredinþeze, cât mai
des cu putinþã, cã a gândit bine. Ba
chiar minunat. Cã a fost un inspirat. ªi
în selectarea colaboratorilor, ºi în invitarea regizorilor-colaboratori, ºi în denumirea ori redenumirea sãlilor, nou
sport directorial, ºi... ºi. Sã îi îndepãrteze orice urmã de îndoialã. Doamne
pãzeºte ca cineva sã formuleze vreo
sugestie! Darãmite vreo observaþie sau
vreo obiecþie. Cel ce comite cea mai
micã încercare de a formula vreo rezervã de naturã sã tempereze avântul autoadmirativ al managerului a doua zi
va fi scos de pe lista prezenþelor destinate sã confirme infailibilitatea ºefului. Al acelor prezenþe care, bând cafele
în biroul directorial ºi înecându-ºi în
ele ideile ºi personalitatea, spunând
numai da, da, la urma urmei, întãresc
însingurarea directorului. A directorului-dictator. Care, ca orice dictator, deþine numai certitudini. Pe care personajele numite mai sus au însãrcinarea
de a le certifica. De a confirma cã the
big boss are întotdeauna dreptate. Asta
pânã când acesta e the big boss. Când
nu mai e, cei ce i-au frecventat salonul,
adicã biroul, vor afirma cã alta au gândit ei în forul lor intim. Dar cã li s-a
pus pumnul în gurã. Care pumn, cã
doar fostul era numai zâmbete? ªi cã
dreptate are succesorul. Cel pe care îl
ajutã acum sã îºi trãiascã ceva mai vesel ºi mai animat singurãtatea. ªi înfailibilitatea provizorie.

Mircea MORARIU
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Regia ºi scenografia:
Mircea Corniºteanu
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Chinezii
de Michael Frayn

Distribuþia:
Cerasela Iosifescu
– Jo, Bee, Alex
Claudiu Bleonþ
– Stephen, Barney
Data premierei:
23 februarie
2013

Foto: Florin Chirea
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Prea ne facem chinezi

sau
Despre ce se putea întâmpla
pe când nu exista telefonul mobil

P

Claudiu
Bleonþ

entru jumãtatea asta de lume,
în care ne aflãm, China a fost
dintotdeauna o referinþã îndepãrtatã ºi, totodatã, genericã pentru
un necunoscut ce trebuia sã capete o
formã. Chinezii au fost percepuþi ca
de pe altã lume. Cum sã te înþelegi cu
ei?
Brânzovenescu îi reproºeazã lui
Trahanache cã exagereazã în a se face
cã nu înþelege: „Ei, stimabile, prea te
faci chinez...”.
Apoi, noi, euro-atlanticii, privim
nedumeriþi la chipurile asiaticilor, în
speþã ale chinezilor, ºi ne întrebãm: oare
cum se deosebesc între ei? Acest neajuns al nostru, în a descifra figuri orientale, e amintit la începutul piesei lui
Michael Frayn, „Chinamen”. Stephen,
vorbind cu soþia lui, Jo, în aºteptarea
la cinã a celor pe care i-au invitat, are
revelaþia cã prietenii lor sunt foarte asemãnãtori. Sunt prieteni cu toþii, de
mult timp, au ajuns sã fie la fel, sã
trãiascã la fel: Nicholas ºi Jay sau Simon ºi Kay, ca ºi John ºi Laura (sau
Dora sau Nora sau Clora, cum Stephen îi tot greºeºte numele de-a lungul
întregului spectacol). Intriga piesei pleacã de la confuzia legatã de nume, a lui
Stephen, devenitã aproape proverbialã. El pune asta pe seama asemãnãrilor
tot mai evidente. Grupul în care se
miºcã s-a conturat în timp, într-o bio-

grafie comunã. Perimetrul lor social a
scos la ivealã locul comun care-i defineºte.
„Furculiþã, cuþit, furculiþã, cuþit”
murmurã Jo, când aranjeazã masa, o
formulã taman bunã pentru eficienþã,
mai ales când presiunea timpului pare
tot mai mare. În aºteptarea oaspeþilor
ºi în general. Revelaþia lui Stephen nu
apucã sã fie prea mult dezbãtutã pentru cã el declanºeazã nebunia ce transformã o banalã cinã cu prieteni într-un
vârtej care, pe de-o parte, împrãºtie
ceea ce paraziteazã ºi, totodatã, apropie ceea ce nutreºte. Figurã anodinã de
bãrbat cu idei bine fixate ºi indiferent
la „fleacuri”, ignorã, ºi de aici uºurinþa
uitãrii, cã Bee l-a pãrãsit pe Barney.
Fãrã a focaliza îndeajuns asupra chipurilor ºi faptelor celor din jurul sãu, îl
invitã pe Barney fãrã a avea habar cã
aceea care l-a pãrãsit va veni împreunã
cu noul ei iubit, un „puºti”, Alex. Era
pe vremea când telefonul mobil nu se
inventase, drept care la momentul conºtientizãrii a ceea ce se poate întâmpla, Barney era deja pe drum ºi cum
sã-l mai anunþe? De aici o suitã de scene în care alterneazã acuzele dintre gazde cu mobilizarea lor de a inventa o
strategie de gestionare a crizei.
Stephen, care þine la imaginea lui
de persoanã logicã, de funcþionar meticulos, nu pierde niciun prilej de a-i reproºa nu doar cã fiecare gest pe care la fãcut ea e greºit, dar cã-l mai ºi împiedicã sã rezolve. Jo îl lasã câteva clipe ºi trece în ofensivã: „Eu pierd timpul cu discuþii inutile?” ºi, pragmaticã,
inventeazã o nouã miºcare care sã þinã
deoparte cei doi poli ai conflictului. ªi
amândoi, precum oscilaþiile cu aceeaºi
lungime de undã, se precipitã spre o
nouã scenã, fiecare în câte una dintre
cele douã pãrþi în care-ºi þin prietenii.
Practic, piesa este o analizã a cuplului Stephen ºi Jo, fie prin expunere
directã, fie prin reacþiile lor la pulsaþiile de altã frecvenþã ale celorlalþi. O ipoteticã hârtie de turnesol se coloreazã ºi
într-un fel ºi în altul pentru cã, întradevãr, au ºi ceva în comun cu prietenii lor, dar se ºi distanþeazã de aceºtia.
Asemãnarea este foarte micã la chip,
deºi ideea cu „chinezii” a fost o plasã
de siguranþã, ºi aici e meritul actorilor.
Prin prestaþia lor, Cerasela Iosifescu ºi
Claudiu Bleonþ au fãcut uitatã aceastã
clamatã asemãnare. Ei apar, alternativ,
cu alt chip, fãrã nicio umbrã de îndoia-

lã. Claudiu Bleonþ este încã mai credibil ºi mai spumos în postura de Barney. ªi asta nu doar pentru cã, mai totdeauna, un personaj „turmentat” e mai
ofertant, ci pentru cã acolo s-a simþit
mai în voie. Ca Stephen, a fost parcã
mai rigid, haina, mai nepotrivitã, la
propriu ºi la figurat. De aici parcã ºi
rostirea, o tonalitate mai sus, mai tare.
Ca Barney, ochii sãi spun totul. Este
alt om. Cu tristeþe, cu bucurie, cu bune
ºi rele. „Simte-te ca acasã!” îl îndeamnã Jo, conducându-l în bucãtãrie, singur, adicã taman cum este acasã.
Cerasela Iosifescu este, în schimb,
explozivã, amintind de „Scandal la operã”, spectacolul de la Nottara în care a
fost principalul flux de energie comicã.
Ca Jo, în „Chinezii”, poate fi vãzutã,
lucru rar, într-o posturã de femeie „obiºnuitã”, contemporanã nouã, cu care te
poþi întâlni oricând la o cinã cu prieteni. Aceastã nouã montare a piesei, în
sala „Ion D. Sîrbu”, avantajeazã publicul, care poate vedea mai bine chipurile actorilor. Poate pãrea un risc într-o
montare bazatã pe interpretarea alternativã a mai multor personaje, dar cu
asemenea actori, nicio reþinere. Dimpotrivã, este un atú. Pe Cerasela Iosifescu o vezi în propria ei sufragerie,
dirijând totul cu cap limpede, cu grimase ºi atitudini de mare efect, împingând lucrurile spre dezlegarea tuturor
nodurilor.
„Unde sã mã duc? Cã m-aº duce!”
zice Jo la un moment dat. Dar trebuie
sã ducã lucrurile la capãt. Cu bine.
Chipul ei, când acceptã sã stea pe genunchii lui Barney, este ilustrativ pentru eforturile doar de ea ºtiute.
Dacã în postura de Bee ºarjeazã,
ca pentru un final spumos, în postura
de Alex este cu totul altfel. Tânãrul
care-ºi descrie partenera drept „o pasãre ciudatã cu care ies acum” e un
amestec de adolescenþã ºi maturitate
hârºitã de cele prin care a trecut. E jucat cu consistenþã, cu personalitate, cu
ticuri ºi cu gesturi de mare efect comic,
încât pare un personaj principal, a cãrui poveste se cere continuatã.
Regia lui Mircea Corniºteanu are
în vedere, în primul rând, ca totul sã
decurgã „ceas”, o datã mai mult într-un
spectacol de acest gen. Astfel, sunt
foarte bine gândite secvenþele în care
unul dintre cei doi actori trebuie sã-ºi
schimbe înfãþiºarea. Încât nu doar cã
spectatorul nu simte vreun timp mort,
dar are surpriza de a descoperi apariþia
noului personaj atât de firesc, de parcã, o clipã, uitã cã e vorba de acelaºi
actor ce tocmai a ieºit din scenã un
minut mai devreme.
Poate ar fi fost benefic sã existe
mai multe elemente în decor, de la un
tablou pe perete la o piesã de mobilier,
caz în care actorii aveau mai multe
puncte de sprijin pentru efecte comice

suplimentare. Pereþii sunt goi ºi cenuºii, iar Jo ajunge adesea în proximitatea
lor. Aºa cum fereastra ºi draperia au rol
funcþional, în jurul uºilor, mai ales a
celei din stânga, unde se petrece destul
timp de joc, cred cã ar fi mers câteva
elemente în plus. Mai ales cã noi trãim
într-un timp al abundenþei de obiecte,
mai mult sau mai puþin utile, la modul
general.
Uneori observãm mai întâi obiectele ºi abia apoi oamenii.
„Doar n-o sã pretinzi cã noi semãnãm cu ei?” se rosteste pe scenã în
discuþiile dintre Stephen ºi Jo. ªi pe
mãsurã ce ei doi se apropie, spaþiul se
pustieºte. Ca dupã furtunã. Rãmâne
doar un scaun cu un picior rupt. De
altfel, spectacolul are mai multe momente de poezie. Barney, frãgezit de
la berãrie, ajuns în casa prietenilor sãi,
unde are atâtea amintiri, e copleºit: „Ce
oameni minunaþi!” E înduioºãtor cum
un om îºi proiecteazã versiunea pe care
se amãgeºte a o crede adevãratã.
Michael Frayn a declarat cã e mai
amuzat de ceea ce se petrece în culise
decât la vedere, pe scenã, ºi aºa s-a
fãcut cã a scris o piesã taman despre
asta: „Noise Off”.
În spectacolul craiovean se intuieºte aºa ceva. Privind chipurile celor
doi actori, când sunt la limita de vizibilitate a spectatorilor, ori percepând
pulsaþia ºi sunetele tehnice de dupã
decor. Ori, pur ºi simplu, imaginând
miºcarea protagoniºtilor de la un costum la altul.
De altfel, frumos gestul de a invita
la aplauzele de final ºi pe cei care au
însufleþit din culise, personaje vãzute
ºi nevãzute.

Marius DOBRIN
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Cerasela
Iosifescu

29

30

SpectActor

Ultimul amant
fierbinte
de Neil Simon

Traducerea: Petre Bokor

Regia, ilustraþia muzicalã, versiunea
scenicã: Mircea Corniºteanu
Scenografia:
Viorel Peniºoarã-Stegaru
Distribuþia:
Adrian Andone – Barney Daycash
Gabriela Baciu – Alana Navazio
Iulia Colan – Boby Michele
Geni Macsim – Jeanette Foster
Premiera: 13 martie 2013

Foto: Florin Chirea

Regia tehnicã: Mircea Vãrzaru
Sufleur: Bogdana Dumitriu
Sunet: Valentin Pârlogea
Lumini: Dodu Ispas
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Geni Macsim,
Adrian Andone

Ritm, umor ºi
spontaneitate

U

ltimul amant fierbinte”, recenta premierã montatã de
„
Mircea Corniºteanu la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, este o comedie clasicã, dupã
o reþetã verificatã de Neil Simon pe
Broadway ºi în câteva filme, între care
mai cunoscutele la noi „Desculþ în parc”
ºi „Adio, dar rãmân cu tine”. Spectacolul se construieºte în jurul lui Barney Daycash (Adrian Andone), patron
de restaurant cu specific pescãresc,
aflat în plinã crizã a vârstei mijlocii. El
încearcã, într-o succesiune de trei aventuri nefinalizate, sã spargã monotonia
unei vieþi trãite sub calapodul previzibilitãþii ºi sã îºi înºele pentru prima
datã soþia.
Prima tentativã o are ca protagonistã pe Alana Navazio, interpretatã
cu toate atuurile suflându-i în pânze
de Gabriela Baciu, care pune în scenã o
femeie atrãgãtoare, cu o sexualitate frustã ºi intimidantã, ce-l surprinde nepregãtit pe presupusul Don Juan. Ea ºtie
ce vrea ºi nu o sperie „un pic de contact fizic”, tot aºa cum ºtie ce nu vrea:
discursuri despre nevasta blândã, caldã ºi bunã pe care el o iubeºte foarte
mult, povestea lacrimogenã a unei fi-

delitãþi ce dureazã de 23 de ani, devoalarea tentaþiei de a fi cu o femeie o singurã datã, mustrãri de conºtiinþã, mãrturisiri despre gândul la moarte ivit,
tot pentru întâia oarã, la 44 de ani, conversaþii prelungite în exces, mai ales cã
întâlnirea din garsoniera mamei lui este
una contratimp. Gabriela Baciu ne propune nu doar o Alana ce îºi expune
nonºalant frumuseþea maturã, dar ºi o
persoanã inteligentã, de o sinceritate
ce devine adesea ironicã ºi, în câteva
rânduri, cinicã. De la tachinãri ce vizeazã grija lui de a nu lãsa urme sau
reflexul de a-ºi adulmeca mâinile cu
miros de stridii, ea devine nemiloasã,
pierzându-ºi interesul pe mãsurã ce îi
înþelege pasul înapoi, cãci despre asta
e vorba – în ciuda unui sãrut pasional,
care îi sparge buza, lui îi e teamã sã
treacã la fapte ºi tot amânã, desfãºurând un ceremonial al învãluirii cu totul inadecvat, fãrã efect seductiv, ba
dimpotrivã, menit sã taie cheful. Alana
nu se vrea duhovnic ºi nici nu a venit
sã se spovedeascã, discursul lui patetic o plictiseºte, considerã cã un bãrbat
care îºi doreºte o zi de dragoste, „ceva
sublim, ceva curat”, nu poate fi decât
„deviat sexual sau întârziat mintal”, aºa
Gabriela Baciu ºi
Adrian Andone
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Iulia Colan
cã renunþã la primul patron de pescãrie
din viaþa ei ºi-i doreºte „Baftã în urmãrirea unui vis imposibil”. Gabriela Baciu este perfect conectatã la un rol solicitant, ºi din punct de vedere fizic în
scenele mai „încinse”, în care impresioneazã însã mai ales prin trecerea gradualã de la aºteptãrile fireºti la o resemnare lucidã.
În ciuda promisiunii rostite dupã
acest amor neconsumat – „N-am sã mai
fac asta niciodatã”, Barney recidiveazã într-un alt anotimp, în aceeaºi încremenitã garsonierã a mamei (reuºitã
scenografia lui Viorel Peniºoarã-Stegaru), cu fotografii de familie pe pereþi.
Personajul pe care ni-l oferã Adrian
Andone este amuzant prin simpla apariþie, prin pregãtirile cuibuºorului de
nebunii, repetate identic, prin similitudinea gesturilor ºi a situaþiei, doar
minciuna spusã la telefon unui colaborator diferã, acum nu mai pretinde cã e
la cumpãrãturi de Crãciun, în mall, ci la
dentist. Adrian Andone dã credibilitate unui bãrbat ºters, neexperimentat,
hotãrât ca pentru o scurtã dupã-amiazã „sã schimbe ºablonul”, dar, în acelaºi timp, incapabil sã iasã de pe propriile ºine, în ciuda progreselor pe care

le face de la o întâlnire la alta (la prima
nu avea þigãri, la urmãtoarea vine cu
mai multe pachete, de diferite mãrci).
Cea de-a doua femeie pe care vrea
sã ºi-o treacã în palmares „amantul fierbinte” este Bobby Michele (Iulia Colan), o tânãrã sexy, provocatoare în
blugii ei scurþi, cu tatuaje pe picioare ºi
pe gât ºi cu o atitudine degajatã, doar e
o zi de varã, iar termometrele aratã 40
de grade Celsius. Iulia Colan stãpâneºte
cu atenþie ºi tact trecerile bruºte dintro stare în alta ale unei june care se dovedeºte prostuþã, confuzã, fermecãtoare ºi aiuritã. O prezenþã senzualã, cu
momente lascive ºi intenþii neclare: el
sã fie un bãrbat sincer, drãguþ, nu „un
cãcãnar”, ca alþii care au tot agresat-o,

Scenografia conceputã de
Viorel Peniºoarã-Stegaru
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nette Foster (Geni Macsim), prietenã de
familie ºi cea mai bunã amicã a soþiei lui
Barney. Cu o înfãþiºare de femeie habotnicã, înfofolitã ºi cu ochii acoperiþi de ochelari de soare, ea pare a-ºi lua nesfârºite
precauþii, dar are ºi momente când ar fi
dispusã sã-ºi trãdeze soþul care, la rândul
lui, o înºealã. Geni Macsim creeazã o Jeannette melancolicã, depresivã, mulþumitã de
viaþa ei doar în proporþie de 8,2 la sutã, o
femeie ce nu simte gustul mâncãrii: „N-ai
cum sã te distrezi cu mine”. Se aratã, în
schimb, preocupatã de cãderea lumii, de
promiscuitatea înconjurãtoare. ªi ea e confuzã, dezamãgitã, cu idei fixe, dar ºi capabilã sã accepte ºi sã recunoascã adevãrul
cã oamenii greºesc ºi cã, dacã o fac, din
slãbiciune, nu înseamnã cã sunt neapãrat
necinstiþi. Ajunge la aceastã concluzie pe
parcursul unei dispute ca un dans pãtimaº, când vehementã, când alintatã ori
pasionalã, cu un Barney mai implicat ºi în
largul lui decât la precedentele întâlniri,
mai hotãrât, dar care ºi el se regãseºte în
urma dialogului cu efect de duº rece.
Finalul este previzibil: Barney îºi
sunã, cu proxima ocazie, nevasta ºi o invitã la o întâlnire clandestinã în garsoniera mamei lui, dar spectacolul pus în scenã de Mircea Corniºteanu, care a ales inspirat ºi ilustraþia muzicalã, are ritm, umor
ºi spontaneitate. „Ca-n viaþã!”, cum se
spune.
Adrian Andone

„Nu eu provoc chestiile astea. Mi se
întâmplã”, pare a crede apetisanta „lolitã” care, pe cât de magnetic îl atrage
fizic pe Barney, pe atât îl þine la distanþã cu halucinante poveºti despre
foºti iubiþi ºi actuala proprietãreasã
nazistã la care stã cu chirie, despre
meseria ei, scena – „Eu n-am nevoie
decât de un contract. Talent am cãcãlãu” ºi neajunsurile profesiei – „Dacã
nu eºti negresã, nu ai nicio ºansã”. Barney face acelaºi joc, ar îndrãzni, dar
clipa potrivitã nu se aratã, Bobby pare
convinsã cã „Bãrbaþii însuraþi nu pot fi
vicioºi. Prea se simt vinovaþi”. Iulia
Colan îºi creioneazã personajul în tuºe
tot mai groase, bine dozate, scoþând la
ivealã semne noi, mai clare decât labilitatea, ale bolii psihice: mania persecuþiei, mici crize de isterie calmate, terapeutic, de câteva fumuri. Bobby nu
fumeazã însã „þigãri din alea”, le are pe
ale ei, „jumãtate tutun turcesc, jumãtate iarbã”, care te fac „sã decolezi” ºi
aventura lui Barney se terminã în clipa
în care le încearcã el însuºi.
Nici la al treilea demers, ce are loc
toamna, în condiþii ºi cu pregãtiri asemãnãtoare, eroul nu are mai mult succes. Aleasa este, de aceastã datã, Jea-

Cornel Mihai UNGUREANU
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Sãrbãtoarea de argint
a Convenþiei Teatrale
Europene
25 de ani de existenþã ca organizaþie pan-europeanã de promovare a activitãþii teatrelor publice este un bun
motiv de a sãrbãtori.
Convenþia Teatrealã Europeanã –
ETC –, devenitã în prezent cea mai
mare organizaþie europeanã, numãrând
25 de þãri ºi 42 de teatre membre între
care ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craiova, a organizat cu ocazia acestei importante celebrãri un turneu de
primãvarã (18-24 aprilie 2013) în opt
oraºe din ºapte þãri europene.
Am luat parte, ca reprezentant al
teatrului nostru, la acest proiect – ETC
Spring Theatre Tour – ce a adus laolaltã un numãr restrâns de artiºti ºi creatori de teatru, importanþi reprezentanþi în mass-media, actori culturalicheie invitaþi sã se alãture într-o cãlãtorie transeuropenã cu autocarul, pentru a fi martori nu numai cum teatrul
ca formã de artã participã în agendele
politice ºi sociale, dar ºi pentru a vizita unele dintre teatrele care fac acest
lucru posibil.
S-a dorit oferirea posibilitãþii de a
examina rolul pe care teatrul îl joacã în
acest moment de incertitudine ºi crizã
pe care Europa îl strãbate ºi crearea
unei platforme de dialog pentru cei

invitaþi. Astfel, în relaþie cu fiecare dintre locaþiile vizitate, s-a urmãrit promovarea muncii, culturale ºi politice,
dar de multe ori necunoscute, pe care
teatrele de repertoriu finanþate din fonduri publice din Europa o desfãºoarã.
Debutul cãlãtoriei a avut loc la Teatrul
de Stat din Stuttgart, Germania continuînd dinspre vestul cãtre estul Europei – Théâtre de la Place Liège, Belgium, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Germania, Schauspielhaus Zürich,
Elveþia, Teatro Metastasio din PratoStabile della Toscana, Prato, Italia, Teatrul Naþional Maribor, Slovenia, Teatrul Naþional Bratislava, Slovacia ºi
Teatrul de Tineret Zagreb, Croaþia.
Programul turneului a fost deosebit de aglomerat, fiecare zi presupunând, pe lângã dezbaterile de la bordul
autocarului, vizionarea unui spectacol
precum ºi conferinþe propuse de fiecare dintre teatrele vizitate, pe teme ce
reflectã sau pun sub semnul întrebãrii
o consideraþie centralã relevantã, pentru fiecare dintre ei, în contextul culturii europene de astãzi.
Spectacolele vizionate, departe de
a fi reprezentative pentru viaþa artisticã a respectivelor teatre, au avut totuºi meritul de a oferi o diversitate ar-

tisticã. Astfel, la Stuttgart am avut ocazia sã vedem spectacolul „Revolverele
excesului”, semnat de René Pollesch,
dramaturg ºi regizor, a cãrui premierã
mondialã a avut loc la 12 aprilie 2013.
Considerat unul dintre cei mai neconvenþionali ºi radicali regizori, Pollesch
este la a 9-a colaborare cu Teatrul de
Stat din Stuttgart. Principala particularitate a regizorului-dramaturg constã
în faptul cã piesele lui sunt scrise pentru anumiþi actori, odatã cu ei, acesta
neacceptând ca piesele lui sã fie montate de altcineva sau cu altã distribuþie
decât cea care a inspirat piesa.
În cadrul conferinþei cu tema Teatrul & Politica, s-a vorbit despre interdependenþa teatrului ºi politicului în
Stuttgart, despre rolul social ºi mai ales
despre modalitãþile de a atrage publicul tânãr. Directorul artistic Hasko
Weber a trasat aceastã problemã ca fiind o provocare permanentã a teatrului: „A face tinerii sã fie entuziaºti când
vine vorba de teatru este la fel de dificil
astãzi cum era acum 100 de ani. Poate
vremurile erau diferite dar niciodatã nu
s-a subînþeles cã tinerilor le-ar fi plãcut
sã stea într-o camerã închisã sau întrun spaþiu pentru a viziona o poveste
spusã pe o scenã. Aceastã formã colectivã ºi democraticã de experienþã va
trebui întotdeauna sã se redefineascã
ºi sã se reinventeze” .
La Liège, am luat parte la deschiderea celei de a 5-a ediþii a festivalului
Émulation, iar tema propusã de Théâtre de la Place ºi Ecole Supérieur d’Acteurs Conservatoire, a vizat problematica promovãrii ºi integrãrii tinerilor
artiºti, calea de la ºcoala de teatru la
scena profesionistã. Menirea festivalului este de a sprijini ºi încuraja spectacolele companiilor tinere, de a urmãri
cum tinerii artiºti reuºesc sã facã aceastã dificilã tranziþie de la securitatea ºcolii
de teatru la nesiguranþa creatorului de
teatru profesionist. Spectacolul vizionat „Blackbird”, semnat de o regie colectivã, trebuie menþionat datoritã textului excepþional al lui David Harrower, de altfel câºtigator în 2008 al premiului Laurence Olivier pentru cea mai
bunã piesã.
În sud-vestul Germaniei, la Karlsruhe, spectacolul ºi dezbaterea au
fost despre strategiile ºi abordãrile artistice în ceea ce priveºte teatrul pentru copii ºi tineret. Directorul artistic
al teatrului, Peter Spuhler a iniþiat în
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2011 înfiinþarea unui nou departament
al cãrui repertoriu – de dramã, de operã ºi de coregrafie – sã se adreseze segmentului de vârstã 2-18 ani. Spectacolul „O cãlãtorie meteorologicã – de
la þinuturile reci la plajele fierbinþi”,
creat de coregrafa Barbara Fuchs, ai
cãrui spectatori aveau numai 3 ani, a
stat mãrturie cât de important este
pentru aceastã comunitate sã educe
copii pentru teatru, dar nu doar ca formã de divertisment ci ºi ca o platformã pentru dispute social-politice.
Educaþia artisticã duce la formarea unui
cetãþean responsabil, la fel de mult cum
ºi libertatea în predarea artelor duce la
o formã de teatru mult mai deschis.
Ambele sisteme funcþioneazã în moduri misterioase, în speranþa cã posibilitãþile create ar putea duce la o evo-

luþie care merge dincolo de teatru. Sau,
pentru a reveni la subiectul din prima
zi, cãtre noi concepte care ar putea argumenta de ce încã mai credem cã teatrul este o oglindã a societãþii.
Mergând mai departe, la Zürich am
vãzut montarea modernã a unei piese
clasice: „Pisica pe acoperiºul fierbinte”, de Tennessee Williams. Se pare cã
ºi în acest caz, alegerea spectacolului
nu a fost cea mai reprezentativã pentru regizorul Stefan Pucher, cu toate
cã producþia în sine poate fi descrisã
ca o compoziþie de atmosferã în care
muzica ºi video-proiecþia sunt parteneri egali actorilor. Oricum, spectacolul a subscris cu certitudine temei propuse spre dezbatere, respectiv: Teatru & Media. La finele unei zile foarte
lungi, în care am vãzut douã spectaco-

le ºi am strãbãtut aproape 600 de km,
vinul bun ºi delicatesele gazdelor au
fost mai mult decât binevenite. Totuºi,
seara nu s-a prelungit prea mult, în ziua
urmãtoare aºteptându-ne nici mai mult
nici mai puþin de 580 km.
Drumul cãtre Teatrul Metastasio
din Prato a fost un bun prilej de a organiza în autocar o lecturã a piesei pe
care urma sã o vedem: „Hotel Belvedere”, de Õdõn von Horváth. Regia
semnatã de Paolo Magelli surpinde
foarte bine situaþia actualã, principalul
motiv pentru permanenta criza europeanã: ciocnirea diferitelor scopuri ºi
obiective între þãri diferite – „Este credinþa mea profundã cã teatrul este locul pentru vis, un spaþiu liber, un loc al
libertãþii unde utopia este posibilã, trebuie sã arãtãm oamenilor cã mintea ar
trebui sã fie liberã”.
Urmãtoarea tezã a pãrut sã rezume situaþia din Europa: „Cuvintele sunt
cele mai la îndemânã arme ºi ating iar
situaþia de astãzi, fiind o crizã a valorilor, este, de asemenea, un rãzboi verbal. Cãutaþi cuvintele ºi veþi gãsi violenþa care a dus Europa deoparte” .
Acesta este modul în care Zeffiro Ciuffoletti, profesor ºi filosof, a rezumat
conflictele din Europa propunând o
nouã politicã de percepþie, totul în cadrul comunicãrii Teatrul ºi decadenþa
Europei. Practic, aceastã idee ºi citirea
textului ne-au pus faþã în faþã pe noi,
participanþii turneului, cu urmãtoarea
întrebare: Cum poate generaþia de astãzi, venind din diferite þãri europene,
sã abordeze cuvintele unui tânãr dramaturg (Horváth avea numai 22 de ani
când a scris aceastã piesã!) care a prezis acum 100 de ani ce avea sã se întâmple ºi a încercat sã tragã un semnal
de alarmã prin intermediul teatrului?
Cum sunt influenþate munca ºi arta
noastrã de actuala crizã ºi cum percepem Europa de azi?
Mariborul ne-a oferit spectacolul
„Legãturi primejdioase”, de Chorderlos de Laclos, adaptat pentru scenã de
Christopher Hampton în regia lui Aleksander Popowski. Deºi aparent piesa
nu avea nimic în comun cu tema propusã: Teatrul în Clãdirea Naþionalã,
am înþeles cã pentru partenerii sloveni
a fost foarte important cã au putut
participa folosindu-ºi propria limbã.
În contextul european al globalizãrii
culturale, economice ºi politice, cel mai
important pentru Slovenia este sã îºi
pãstreze identitatea naþionalã prin limba slovenã. Singurul teatru profesionist din Slovenia, Teatrul Naþional din
Maribor, îºi bazeazã producþiile în
special pe cuvântul vorbit ce exprimã
– mai puternic decât alte genuri artistice – caracteristicile naþionale ºi locale.
Astfel, locuitorii acestei þãri se pot recunoaºte ºi, bineînþeles, auzi. În cei
peste 90 de ani de existenþã, Teatrul

35

36

SpectActor

Naþional din Maribor a jucat un rol crucial în conservarea ºi dezvoltarea identitãþii naþionale ºi a limbii slovene.
Bratislava ºi Teatrul Naþional Slovac ne-au adus Paradoxul Vechiului ºi
Noului, ca temã de dezbatere ºi ca spectacol propus – „Orestia”, de Eschil, în
regia lui Ratislav Ballek. Deºi interesant ca montare, spectacolul mi-a amintit mult de „stilul” lui Silviu Purcãrete
ºi de reprezentaþia aceleiaºi piese întro viziune mult mai fericitã pe scena
teatrului nostru. Probabil, tocmai din
aceastã cauzã nu pot spune cã m-a
atins, impresionat ori miºcat în mod
relevant ceea ce am vãzut. Totuºi, am
înþeles cã dupã evenimentele petrecute în 1989, dupã ruperea de Cehoslovacia, pentru cultura slovacã aceastã
problematicã a interogãrii a ceea ce este
cu adevãrat nou/ vechi reprezintã o
provocare constantã. Azi, într-o clãdire nouã ºi modernã, pe scena Teatrului
Naþional Slovac, sunt montate piese
clasice considerate comori ale culturii
europene, principala preocupare constând în alegerea repertoriului care sã
rãspundã acestei provocãri ºi în gãsirea celei mai bune modalitãþi de a-l
pune în scenã.
Penultima zi a turneului nostru a
strecurat în paradoxul vechiului ºi noului, prin bunãvoinþa gazdelor Miriam
Kièiòová, dramaturg ºi directorul general al teatrului, regizorul …Pollak,
primul ºi singurul nostru moment de
respiro. Timp de douã ore, pe lângã
vizitarea vechiului teatru, am putut sã
respirãm efectiv aerul oraºului-gazdã,
sã interacþionãm cu actorii ºi chiar sã
ne bucurãm de savurarea unei cafele la
o terasã situatã pe malul Dunãrii, în
imediata apropiere a teatrului.
Cãlãtoria prin þinuturile culturale
europene s-a încheiat la Zagreb, la Teatrul de Tineret. Principalele obiective
ale acestui teatru, odatã cu numirea în
funcþia de manager ºi director artistic
al teatrului a doamnei Dubravka Vrgoè,
de asemenea preºedinte al ETC, au
devenit orientarea cãtre Europa ºi montarea pieselor contemporane ºi a proiectelor de autor. Obiectivele sunt certificate atât de tema comunicãrii: Piesa Contemporanã, cât ºi spectacolele
propuse – „Da, totul se întâmplã chiar
acum”, scrisã ºi regizatã de Ola Lozica, ºi repetiþia deschisã pentru „Patru
oraºe, patru poveºti - Europa”, regia
Janusz Kica, proiect al ETC între patru teatre (Teatrul de Tineret Zagreb,
Tetrul de Repertoriu Birmingham, Teatrul de Stat Dresden ºi Teatrul Polonez Bydgoszcz). Preocuparea pentru
problemele actuale cu care se confruntã Europa (terorismul, insecuritatea,
anxietatea, sentimentul solitudinii extreme într-o societate guvernatã de restricþii) este surprinsã în piesele alese
pentru repertoriul teatrului. Piesele

sunt montate în spectacole realizate în
coproducþii cu partenerii din Europa.
Aceastã politicã repertorialã a înlesnit
mobilitatea artisticã, Teatrul de Tineret reuºind sã strãbatã dincolo de graniþele locale, devenind cel mai important export cultural.
Motivul pentru care consemnarea
este atât de formalã îl constituie reflectarea percepþiei asupra cãlãtoriei.
Structura ºi precizia nemþeascã ale organizãrii ne-au adus pe noi, participanþii, în situaþia de a experimenta „sindromul turistului american” (dacã este
marþi, este Stuttgart!), aºa cum, cu
umor, l-a numit Ivor Davies, consilierul cultural independent invitat de
ETC. Într-un final, s-a dovedit chiar
mai rãu decât atât, la un moment dat
fiindu-ne imposibil sã identificãm în
ce zi suntem. În cei peste 3000 de km
estimaþi am trecut împreunã prin câteva faze de conºtientizare ºi de relaþii.
Astfel, încã din prima zi, repeziciunea
cu care s-a trecut prin activitãþile programului, fãrã posibilitatea realã de a
chestiona cu adevãrat problemele fundamentale puse în discuþie, ne-au adus
multe întrebãri legate de rostul nostru
acolo, dar la acea vreme nu atinsesem
încã nivelul de înþelegere ºi încredere
mutualã, ca grup, pentru a discuta toate acestea deschis. Deºi cãlduros întâmpinaþi pretutindeni, lipsa timpului
fizic de a primi toate activitãþile propuse, ne-a condus la concluzia cã pe
tot parcursul turului a existat o problemã de bazã: din cauza finanþãrii ºi a
structurii organizatorice aceastã experienþã nu a putut fi un exerciþiu comun,
ci ceva împãrtãºit doar între noi, oamenii din autocar. Aºteptãrile noastre
pentru turneu nu s-au potrivit, în practicã, cu cele ale gazdelor teatrelor vizitate, fiecare dintre ei dorind sã ne prezinte ce au mai bun, mai curând decât a
împãrtãºi un schimb deschis ºi sincer.
Aceastã combinaþie între „ce am mai
bun” ºi incredibila vitezã cu care s-a
petrecut totul a pus pentru un timp în

pericol întregul potenþial al turneului –
noi perspective, noi timpuri.
Din fericire, a existat ºi faza în care,
undeva prin estul Europei, teatrul a
luat conducerea în grupul nostru. Culmea ironiei, s-a întâmplat în autocar ºi
nu în teatru. Dupã ce ni s-a comunicat
cã la sfârºitul cãlãtorieise aºteaptã un
rãspuns artistic din partea noastrã, deºi
nici spaþiul ºi nici timpul necesar pentru a crea ceva nu au fost oferite, dramaturgul Anne Habermehl a scris o
scenã pe care eu am interpretat-o în
autocar. A fost momentul în care, în
modul cel mai direct ºi simplu al emoþiei artistice am început sã înþelegem cã
singura realitate cu sens pentru noi, în
interiorul acestei extraordinare experienþe, era a noastrã înºine – ca grup ºi ca
individualitãþi.
Astfel , „jail bus”, cum l-am numit, a devenit deodatã un spaþiu al libertãþii, al iniþiativelor ºi al planurilor.
Am început sã funcþionãm ca un grup
ºi ne-am gãsit propria noastrã cale în
interiorul structurii turneului. Din acest
moment s-a lucrat la conceperea unui
manifest al turneului, la conceperea
unei propuneri de proiect pentru o
eventualã continuare, în condiþiile pe
care noi le-am descoperit a fi necesare
unei asemenea experienþe.
Îmi este imposibil sã mã opresc
chiar ºi numai cu un rând asupra fiecãreia dintre persoanele cu care am reuºit
sã intru în contact în acest turneu, numãrul participanþilor ridicându-se la 43,
dar îi voi numi (alãturi de cei deja menþionaþi) pe cei care mi-au dat încrederea
unor „perspective noi, pentru timpuri
noi”: Anne Habermehl (dramaturg,
Germania), Daniel Hengst (video artist, Germania), Deborah Stevenson
(poet, Marea Britanie), Susannah Tresilian (regizor, Marea Britanie), Gherardo Vitali Rosati (critic, Italia).

Gina CÃLINOIU

SpectActor

Emil Boroghinã
cu Shakespeare
la Erevan,
în Armenia

Î

ntre 6 ºi 13 aprilie a avut loc la
Erevan, în Armenia, Festivalul
Internaþional de Teatru Shakespeare, care a inclus spectacole din
Armenia, Franþa ºi Italia, Rusia, Polonia ºi România. Alãturi de „Regele
Ioan”, de la Teatrul Naþional Academic
din capitala Armeniei, care a deschis
Festivalul de la Erevan, de spectacolul
„A douãsprezecea noapte”, montat la
Teatrul Dramatic Ulyanovsk din Rusia, de recitalurile lui Armen Santrosyan (Armenia) – „Shylock”, Piotr Kondrat (Polonia) – „Simply Shylock”,
Luigi Cerri (coproducþie Franþa-Italia)
– „Othello”, ºi de spectacolul de dans
al Natalyei Wilk (Polonia), directorul
Festivalului Shakespeare de la Craiova, Emil Boroghinã, de data aceasta în
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calitatea sa de actor, a încheiat Festivalul cu spectacolul-recital „Recitindu-l pe Shakespeare”. Cu aceastã ocazie, a fost prezentat pentru prima oarã
peste hotare, la invitaþia directorului
Festivalului, Hakob Gazanchyan. La
înfiinþarea sa, manifestarea era dedicatã doar spectacolelor-recital, transformându-se, cu timpul, într-un festival
ce devine mai amplu, de la un an la
altul, ºi în cadrul cãruia au loc spectacole, recitaluri, întruniri, prezentãri de
filme, seminarii, expoziþii.
Seria de recitaluri, concepute de
Emil Boroghinã cu peste 40 de ani în
urmã, au prins viaþã din nou, într-un
proiect ambiþios, prin care acesta îºi
propune sã transmitã tuturor versul în
stare purã, sobru ºi direct. Fiecare din-

tre aceste recitaluri are traiectoria sa,
dãruind fie versul eminescian („Recitindu-l pe Eminescu”), fie verbul ionescian („Eugene Ionesco – Berenger”),
fie versul popular („Vârstele omului”),
sau pe cel shakespearian („Recitindu-l
pe Shakespeare”), publicului din þarã
sau de peste hotare, spectacolele fiind
prezentate iubitorilor de poezie de pretutindeni, criticilor de teatru ºi specialiºtilor, elevilor, studenþilor sau audienþelor alese. Recitalul „Recitindu-l pe
Eminescu”, de exemplu, a fost prezentat la Bruxelles în 1996 la prestigiosul
Teatru Poème, unde evenimentul a fost
organizat de Casa de culturã belgo-românã. Între spectatori s-au aflat Majestatea Sa Regina Ana ºi Alteþa Sa Regalã Principesa Moºtenitoare Margareta, iar în faþa publicului, alãturi de
Emil Boroghinã, actorul, pe atunci,
Radu Duda, în prezent Alteþa Sa Regalã Principele Radu al României. Emil

Teatrul Dramatic
de Stat din Erevan

Recital Emil
Boroghinã

38

SpectActor

Boroghinã îºi împarte cu generozitate
comoara de versuri în sãli obiºnuite de
teatru, în sãlile de spectacol ale liceelor ºi universitãþilor sau în spaþiile amenajate special în cluburile tinerilor artiºti (cum ar fi Café Teatru Play, din
Craiova, unde au putut fi vãzute, pânã
acum, „Vârstele omului” ºi „Eugene
Ionesco – Berenger”).
„Recitindu-l pe Shakespeare” urmãreºte meditaþia shakespearianã asupra rostului existenþei ºi asupra umanitãþii în toatã complexitatea ei, prin
spusele personajelor din „Hamlet”,
„Cum vã place”, „Visul unei nopþi de
varã”, „Romeo ºi Julieta”, „Othello”,
„Neguþãtorul din Veneþia”, „Iuliu Cezar”, „Richard al II-lea”, „Henric al Vlea”, „Henric al VI-lea”, „Richard al IIIlea”, „Regele Lear”, „A douãsprezecea
noapte”, „Furtuna” ºi prin Sonete.
Recitalul „Recitindu-l pe Shakespeare” a fost prezentat (la reluarea sa dupã
reprezentaþia unicã din anii ’70), în
premierã, în cadrul Festivalului Internaþional Shakespeare de la Craiova, la
ediþia din 2012. A doua prezenþã internaþionalã a avut loc pe 13 aprilie 2013,
la Festivalul Shakespeare de la Erevan.
Spectatorii prezenþi la încheierea Festivalului de Teatru Internaþional Shakespeare de la Erevan au ascultat cu fascinaþie desfãºurarea de solilocuri ce alcãtuiesc scenariul spectacolului-recital
al lui Emil Boroghinã. Timp de o orã ºi
jumãtate, actorul le-a transmis simplu
ºi vibrant prietenilor lui apropiaþi, spectatorii, mãrturii ale harului marelui
Bard. Publicul a fost alcãtuit din actori, regizori, directori de teatre ºi festivaluri, critici ºi istorici teatrali, jurnaliºti, reprezentanþi ai posturilor de
radio ºi televiziune, precum ºi studenþi
ai ºcolilor de teatru, iar aplauzele entuziaste de la final au confirmat o datã
în plus cã universalitatea celui mai mare
dramaturg al tuturor timpurilor depãºeºte orice bariere, fie ele lingvistice
sau culturale. Cãldura, respectul ºi
aprecierea gazdelor s-au manifestat ºi
dincolo de actul artistic cuprins în festival. Directorii de teatre au þinut sã îl
invite pe actorul Emil Boroghinã, dar
ºi director al Festivalului Shakespeare
de la Craiova, sã le viziteze instituþiile
ºi sã vadã fragmente din producþiile lor
shakespeariene, cum ar fi „Regele
Ioan”, de la Teatrul Naþional Academic
din Erevan, spectacol prezentat la Londra cu ocazia manifestãrilor din cadrul
Olimpiadei din 2012, „Macbeth” ºi
„Iuliu Cezar” de la Teatrul Dramatic
de Stat din Erevan, spectacole mult
apreciate ºi premiate pe plan naþional
în Armenia.
Festivalul Shakespeare de la Erevan este membru al Reþelei Europene a
Festivalurilor Shakespeare, din care
face parte ºi Festivalul Internaþional
Shakespeare de la Craiova, ca membru

fondator. Una dintre caracteristicile
acestei asociaþii este cã spectacolele
vãzute la unul dintre festivaluri au
ºansa sã poatã fi prezentate ºi la celelalte festivaluri-membre, datã fiind comunicarea permanentã între acestea,
precum ºi schimbul de informaþii din
cadrul întrunirilor anuale. Aºa se face
cã recitalul „Recitindu-l pe Shakespeare” îºi va continua parcursul internaþional la Festivalul Shakespeare de la
Gyula, unde va fi prezentat în iulie
2013 ºi la Festivalul Shakespeare de la
Gdansk, la începutul lunii august. Între timp însã, acelaºi spectacol a fost
prezentat, la sfârºitul lunii mai, la Gala
Star de la Bacãu în cadrul secþiunii „recitaluri extraordinare”, deschisã de

Afiºul manifestãrii

spectacolul realizat cu participarea excepþionalã a sopranei de faimã mondialã Angela Gheorghiu ºi a pianistului
Dan Grigore, iar la începutul lunii iunie, la Festivalul de Teatru de la Caracal, ºi va continua, cu siguranþã, sã încânte ºi alþi iubitori ai lui Shakespeare,
dat fiind cã invitaþiile la diferite evenimente ºi manifestãri, atât naþionale cât
ºi internaþionale, vin necontenit.

Iolanda MÃNESCU
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Dramatists
Without
Borders

T

eatrul scris, probabil forma
de literaturã cu cel mai intens caracter social – ºi cu
cea mai mare orientare cãtre om –, este
ºi cel mai puþin lecturat gen. Caragiale
ne-a sfãtuit, totuºi, sã nu confundãm
teatrul cu literatura. Deºi la greci teatrul era entertainment-ul poporului, al
sãracului, el a devenit pânã în prezent
o artã elitistã pe alocuri. În acelaºi timp,
este fãcut mai mult pentru a fi savurat
vizual, pentru a fi trãit, iar sã-l citeºti
ºi sã îl înþelegi necesitã un efort de imaginaþie prea greu pentru cei care nu sunt
obiºnuiþi cu descifrarea simbolurilor
sale.

La asta (ºi la multe altele) s-a gândit poate Ana-Maria Nistor – lector
universitar doctor la Facultatea de Teatru din cadrul UNATC „I.L. Caragiale” – atunci când a gândit/scris cartea
Cele mai frumoase 100 piese de teatru
povestite pe scurt. Teatrul, mai ceva
decât poezia, eseul sau romanul, are o
responsabilitate directã în educarea
publicului ºi în crearea unei conºtiinþe
colective. Dorind sã ajute la dezvoltarea acestui statut, Ana-Maria Nistor a
scris o carte în care publicului larg îi
sunt sumarizate o sutã din cele mai
frumoase ºi mai importante piese de
teatru european. Autoarea clarificã din
start faptul cã aceste texte au fost alese dupã criterii mai degrabã subiective: „Nu am avut în vedere un singur
criteriu de selecþie, ci mai degrabã o
încrengãturã care, sper, sã fi devenit o
urzealã numai bunã de aºezat lectura
pe ea. Nu am urmãrit numai valoarea
intrinsecã, ci ºi aura operei, nu doar ce
a reprezentat o piesã, ci ºi ecourile sale.
Am încercat sã împac axiologia cu marketingul, lucru care mi se pare ºi mie o
nebuneascã îndrãznealã.” (pag. 12)
Cu toate acestea, tind sã cred cã
selecþia de faþã este mai comprehensivã ºi poate cumva mai sincerã decât
alte manuale sau antologii, iar experienþa în domeniu a autoarei nu poate
decât sã recomande cartea ºi mai mult.
Pentru cei care nu ºtiu – cãci aceastã
carte le este dedicatã –, Ana-Maria
Nistor este ºi scenarist, critic de teatru, ºi autoare a mai multe cãrþi ºi articole de specialitate. Din „didascalia”
introductivã reies clar pasiunea autoarei pentru teatru, dragostea sa pentru
tot ce e legat de teatru ºi puternica dorinþã de a împãrtãºi toate acestea. Aºa
cum citim acolo, Cele mai frumoase
100... nu a fost scrisã pentru critici de
teatru, regizori, actori, profesori sau
alte tipuri de intelectual, ci pentru toatã lumea ºi mai ales pentru omul de
rând. Cartea nu urmãreºte un anumit
fenomen din teatru, nu încearcã sã aducã ceva nou ºi nu este specializatã, iar
singurul ei scop este acela de a-i introduce pe toþi oamenii în lumea teatrului
ºi de a-i familiariza cu unele din cele
mai reprezentative opere din cuprinsul sãu.

În opinia autoarei, „Fiecare generaþie de spectatori duce cu sine imaginea personajului x sau y lipitã de fruntea unor anume actori. Acum o sutã de
ani – unii, secolul viitor – alþii, personajele – aceleaºi. Textele rãmân: hranã
pentru scenã, visare pentru salã. Dramaturgia, cred, e busolã ºi termometru
pentru publicuri din orice timp.” (pag.
11) Teatrul are într-adevãr magia sa,
dar, cu toate calitãþile, este greu de accesat pentru mulþi. În învãþãmânt se
pune prea puþin accentul pe el, rãmânând la latitudinea fiecãruia dacã vrea
sã afle mai multe sau nu. Cartea despre
care vorbim aici ar putea foarte bine
sã-ºi facã loc în programa ºcolarã ºi
chiar în cea universitarã, ca manual introductiv sau material opþional de studiu. Pentru cei care ar putea-o dojeni
cã a omis cutare operã sau cã a introdus-o pe cealaltã, Ana-Maria Nistor
are câteva cuvinte: „Cine vrea sã mã
acuze ori vine la ºcoalã, ori se face autodidact. Aceastã carte nu e o istorie a
dramaturgiei, chiar dacã pare într-un
fel; am scris-o cu gândul la câþiva copii
dragi care sper cã se vor duce de la ea
mai departe. Acolo s-ar putea sã descopere cã cel puþin teatrul european se
brodeazã pe câteva teme ºi mituri ºi
croºeteazã pe marginea unei urzeli de
motive ºi subiecte.” (pag. 12)
Pentru cã selecþia este mai liberalã
ºi fãcutã dupã criterii proprii autoarei,
aceasta a ales sã aranjeze piesele în ordine cronologicã. În acest fel, cititorul
are dreptul la o perspectivã neîngrãditã, din care îºi poate trage propriile
concluzii: „Uite de aceea am vrut o ordine cronologicã, simplã ºi cinstitã,
pentru cã m-a interesat forfota operelor prin istorie, felul în care se aºazã,
magic ºi aparent fãrã legãturã, una lângã alta.” (pag. 12) Dramaturgii români
îºi au ºi ei locul în aceastã colecþie ºi
Ana-Maria Nistor i-a pus laolaltã cu
cei consideraþi geniali universal. Ea
motiveazã aceastã alegere simplu, fãrã
a lãsa loc de îndoialã: „Autorii români,
aºa cum sunt ei dintr-o culturã minorã,
am preferat sã-i includ în cronologia
fireascã a pieselor, pentru cã eu cred cã
pânã nu ne vom valoriza noi înºine, nu
ne va aºtepta nimeni cu flori la aeroportul culturii europene. Nu e aroganþã, e gest firesc atunci când cineva meritã. Dacã nu mã credeþi, citiþi comparativ textele.” (pp. 12-13)
Cu încrederea ºi convingerea date
de experienþã, autoarea face deci rezumatul atât unor piese cunoscute de toatã lumea – deºi nu neapãrat citite –, cât
ºi al pieselor mai puþin cunoscute cititorilor neavizaþi. De la Grecia anticã la
commedia dell’arte, de la britanici la
spanioli, de la teatrul istoric la cel abstract, de la cel realist la cel psihologic,
piesele se înºirã clar ºi desluºit sub ochii
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cititorului. Începând de la marile tragedii greceºti, autoarea explicã miturile de la care acestea porniserã, dar ºi
motivele ºi simbolurile care le fac unice ºi care totuºi mai apoi se regãsesc în
întreaga literaturã europeanã. Fiecare
piesã de teatru este prezentatã simplu, limpede, iar conceptele care ar
putea fi noi pentru unii sunt explicate
cu rãbdarea proprie unui profesor. Un
exemplu este capitolul dedicat commediei dell’arte – care putea fi cu uºurintã omisã pentru cã nu poate fi vorba de rezumatul unei piese anume –,
ale cãrei rãdãcini ºi fundamente sunt
prezentate pe scurt. Iatã cã deºi este
mai greu de gustat, cititorul are totuºi
ocazia sã afle despre aceastã parte mai
obscurã – dar importantã – a teatrului,
care are savoarea ei specialã.
Shakespeare e nelipsit, desigur –
prezent aici cu cele mai multe piese –,
dar ºi alþii la fel de importanþi ca el,
precum Lope de Vega, Molière, Goethe, Byron, Ibsen, Wilde, Cehov, Gorki, Pirandello, Eugene O’Neill, Samuel
Beckett, Dürrenmatt sau G.B. Shaw.
În ceea ce-i priveºte pe autorii români,
printre ei se numãrã Caragiale, Alecsandri, Delavrancea, Cezar Petrescu,
Mihail Sebastian, Eugen Ionescu sau
Marin Sorescu. Rezumatele sunt însoþite ºi de fotografii revelatoare din
spectacole renumite sau reprezentând
motive ºi simboluri esenþiale ale anumitor curente.
Cele mai frumoase 100... este întradevãr o colecþie preþioasã ºi este probabil unul din cele mai bune vehicule
pentru artã din ultimii ani. Pe când unii
ºi alþii se bat cu pumnii în piept cã arta
este a poporului pentru popor, ºi cã
ceva trebuie fãcut pentru a apropia cele
douã entitãþi, Ana-Maria Nistor, de la
tihna mesei sale de scris, chiar face
ceva. Nu cã asta ar fi o misiune uºoarã,
ºi nimeni nu trebuie acuzat, dar iatã un
exemplu de Yes We Can de care ne putem bucura cu toþii ºi pe care trebuie sã
îl încurajãm.
„Pânã la urmã, cartea mea se adreseazã publicului obiºnuit care vrea sã
afle ceva în plus ºi, cine ºtie?, poate
viitorilor spectatori care, îndrãgostindu-se de o poveste sau alta, vor dori sã
o vadã pe viu.” (p. 13) Aºa îmi doresc
ºi eu – ºi alþii la fel, cu siguranþã – sã se
întâmple ºi poate, încet-încet, vom reîntâlni o epocã de aur a literaturii ºi a
culturii la noi în þarã. O epocã în care
„forma fãrã fond” va fi doar o amintire
indiferentã ºi în care valorile unei generaþii vor depãºi statutul de eu, mie,
pentru mine. ªi dacã nici teatrul nu
poate fi una din cele mai potrivite arme
pentru a câºtiga aceastã luptã mutã,
atunci care?

Lia BOANGIU

„Cartea
sacrã” a
teatrului Nô

Î

ntr-o vreme în care, în Europa,
teatrul se afla în etapa „misterelor”, jucat în bâlciuri ºi cu diferite prilejuri în spaþii improvizate,
teatrele profesioniste apãrând mult mai
târziu, înainte, aºadar, cu aproape douã
secole de crearea commedia dell’arte,
în Japonia se practica un tip de spectacol foarte bine fixat, gustat de categorii largi ºi variate de public, astfel
încât sã fie posibilã inclusiv o gândire
asupra fenomenului teatral ºi artei actorului.
Nu este de mirare cã, în acest context, apare un autor precum Zeami
(1363-1443), actor, regizor, dramaturg
ºi teoretician al teatrului Nô, cel care ia urmat tatãlui sãu, Kan’ami, la conducerea ºcolii Kanze ºi a devenit una dintre personalitãþile cele mai proeminente ale acestei arte. Nu putem decât sã

ne bucurãm cã scrierile sale au apãrut
ºi în traducere româneascã sub titlul
ªapte secrete de teatru Nô (Ed. Nemira, 2011, trad. de Irina Holca), beneficiind de prefaþa regizorului Andrei ªerban, una dintre personalitãþile teatrale
cele mai influenþate de teatrul oriental.
De altfel, mulþi dintre cei care au revoluþionat teatrul european au avut contact cu teatrul japonez, descoperind
aici un tãrâm diferit ºi o înþelegere foarte rafinatã a artei actorului. Comparat,
în postfaþa volumului, de cãtre Carmen Stanciu, ca importanþã a demersului, cu Aristotel, care, prin Poetica sa,
a oferit bazele înþelegerii teatrului antic, influenþând toatã desfãºurarea fenomenului teatral pânã în secolul XX,
Zeami este teoreticianul fundamental
al teatrului Nô. Mai mult, aº îndrãzni
sã spun cã Zeami este mult mai interesant ºi mai important pentru cei care
practicã teatrul pentru cã el se referã în
scrierile sale mai ales la aspectele materiale ale acestei arte: pregãtirea ºi devenirea actorului, stilul ºi modalitãþile
expresive, tehnici de antrenament specifice artei actoriceºti, scrierea ºi adaptarea pieselor (trebuie menþionat cã
Zeami a scris aproape jumãtate din
piesele care constituie, ºi astãzi, în diferite variante, repertoriul Nô), interacþiunea cu publicul ºi înþelegerea psihologiei publicului etc. Trebuie, de asemenea, spus cã toate tratatele lui Zeami
erau dedicate doar membrilor ºcolii, ele
fiind secrete ºi trebuind a fi pãstrate în
interiorul ºcolii sale ºi transmise pe calea
maestru – discipoli.
Conceptul central în scrierile lui
Zeami privitoare la arta actorului este
floarea (hana). Acest concept metaforizant, în bunã tradiþie budistã (la 60
de ani, Zeami chiar devine cãlugãr zen),
cuprinde în sine tot spectrul de semnificaþii pe care reuºita unui actor le poate conþine: talent, inspiraþie, expresivitate, o anumitã stare de graþie, în care
actorul devine încântãtor ºi atinge apogeul artei sale. Jocul îi înfloreºte, iar el
este admirat pentru frumuseþea ºi perfecþiunea sa, la fel cum o floare trezeºte încântare în momentul deschiderii
sale maxime. Dar nu trebuie uitat cã
floarea este trecãtoare, iar efortul de ai pãstra prospeþimea este unul pe care
doar cei cu adevãrat talentaþi ºi riguroºi
îl pot face. La baza florii stau seminþele, adicã practica, studiul, repetiþiile
permanente pentru a ajunge la desãvârºire. Zeami teoretizeazã aceste lucruri în Învãþãturi despre stil ºi floare
(1400-1418), dar nu în abstract, ci cu
referiri exacte la fiecare etapã a devenirii unui actor, de la vârsta de 7 ani,
când ar trebui sã înceapã „antrenamentul” ºi pânã la bãtrâneþe, când este recomandat ca actorul sã joace doar roluri uºoare, pe care le poate juca întrun mod desãvârºit, fãrã ca vârsta sã

punã prea mult amprenta pe jocul sãu.
Este extraordinarã înþelepciunea echilibratã de care dã dovadã Zeami în tratarea tuturor acestor probleme specifice ºi maniera în care înþelege fiecare
aspect al artei actorului. Tot în acest
mic tratat descrie, pe scurt, principalele personaje ce apar în piesele Nô,
stabilindu-le exact atât importanþa, cât
ºi maniera în care trebuie interpretate.
În fine, dupã aceste expuneri urmeazã
o secþiune în care, prin întrebãri ºi rãspunsuri, Zeami încearcã sã lãmureascã
ºi mai bine câteva aspecte legate de tot
ceea ce teoretizase anterior, în celelalte douã secþiuni. Autorul se referã apoi
la originea divinã a teatrului, la apariþia
legendarã, trimiþând la povestea zeiþei
Amaterasu, la „secretul teatrului Nô”,
lansând un alt concept central în înþelegerea sa: yugen (graþia), calitatea jocului actoricesc, la scrierea ºi interpretarea pieselor Nô, la modul în care floarea poate fi pãstratã.
Alte scrieri despre floare sunt:
Calea spre floare (1420), în care se
face referire la cele douã arte ºi cele trei
stiluri din teatrul Nô: cântecul ºi dansul, respectiv cele trei categorii de roluri; Floarea ºi oglinda, în care se discutã aspectele practice ale pregãtirii
actorului, de la respiraþie ºi folosirea
simþurilor ºi pânã la elemente de miºcare ºi de tehnicã a interpretãrii, toate
însã corelate cu starea interioarã a actorului ºi cu construcþia de sine, doar o
armonie perfectã putând sã ducã la frumuseþea desãvârºitã, care are la bazã
conceptul de graþie; Cele nouã niveluri, în care este stabilitã ierarhia diverselor flori, de la cea trivialã, pânã la
Floarea Fãrã Seamãn, cea adevãratã,
singura care are capacitatea de a se
pãstra nealteratã pe parcursul evoluþiei unui actor.
Ca orice „director de companie”,
Zeami ºi-a expus ºi principiile privitoare la componenþa unei trupe ºi rolul
fiecãruia în interiorul sãu, într-un text
numit Detalii despre Cale.
De o bogãþie, complexitate ºi coerenþã extraordinare pentru epoca în care
au fost scrise, de unde ºi rezistenþa lor
în timp, textele lui Zeami reprezintã
un extraordinar manifest al artei teatrale, o sursã inepuizabilã de inspiraþie, sintetizând cu eleganþã ºi luciditate
toate aspectele esenþiale ale dramaturgiei. Nu putem ºti cum era Zeami ca
actor sau regizor – deºi faima lui ajunsã pânã la noi spune multe despre calitatea artei sale –, însã putem afirma,
fãrã niciun fel de dubiu, cã în ceea ce
priveºte scrierile-i teoretice, acestea nu
ºi-au pierdut floarea, expresivitatea
care încântã ºi luciditatea care îþi impune adevãruri fundamentale.

Mihai ENE
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Un
Shakespeare
upgradat
la nivel
traductologic
William Shakespeare, Opere V.
Negustorul din Veneþia. Troilus ºi Cresida. Timon din Atena, Editura Tracus
Arte, Bucureºti, 2012.

L

a sfârºitul anului trecut a
avut loc lansarea celui de-al
cincilea volum din seria
Opere de William Shakespeare, ediþie
coordonatã ºi îngrijitã de cunoscutul
anglist român George Volceanov, din a
cãrui echipã de traducãtori fac parte în
prezent Horia Gârbea, Lucia Verona ºi

Ioana Diaconescu. Primele douã volume din Operele shakespeariene apãruserã tot sub coordonarea sa, în 2010,
la Editura Paralela 45, iar urmãtoarele
douã volume apãreau un an mai târziu
la aceeaºi editurã.
Se cuvine sã amintim nu doar cã
tânãrul anglist se remarca de acum zece
ani prin entuziasmul ºi acribia de care
dãdea dovadã la diferite simpozioane
ºi conferinþe din sfera limbii ºi literaturii engleze, dar ºi cã în 2003 ieºea pe
piaþa editorialã cu douã traduceri – Doi
veri de stirpe aleasã (de William Shakespeare & John Fletcher, apãrutã la
Editura Polirom) ºi Eduard al III-lea
(de William Shakespeare, Paralela 45)
– ale unor piese ce au ajuns mai târziu
în canonul shakespearian, ele fiind ºi
astãzi contestate de unii cercetãtori ca
fãcând parte din moºtenirea Marelui
Will; dat fiind faptul cã existã unele
elemente inovatoare ce depãºesc universul tipic al dramaturgului englez.
La traducerea primelor patru volume din Operele lui Shakespeare a
existat o echipã ini?ialã coordonatã de
George Volceanov ºi formatã din Violeta Popa, Eugenia Gavriliu ºi Veronica Popescu (Opere I. Sonete. Furtuna,
2010); Violeta Popa ºi Nicoleta Cinpoeº (Opere II. Hamlet, 2010); Violeta Popa ºi Adriana Volceanov (Opere
III. A douãsprezecea noapte. Doi veri
de stirpe aleasã. Nevestele vesele din
Windsor, 2011), iar apoi Violeta Popa
ºi Horia Gârbea (Opere IV. Îmblânzirea scorpiei. Regele Ioan. Vis de-o
noapte-n miezul verii, 2011). În cea
de-a doua etapã echipa de traducãtori
s-a reconfigurat; incluzându-i pe scriitorul Horia Gârbea, pe traducãtoarea
Lucia Verona, pe poeta Ioana Diaconescu ?i pe tânãra traducãtoare Crista
Bilciu.
Cel de-al cincilea volum din Operele lui Shakespeare cuprinde Negustorul din Veneþia (traducere ºi note de
Horia Gârbea, prefaþã de Emil Sîrbu-
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lescu), Troilus ºi Cresida (traducere
de Lucia Verona, prefaþã ºi note de
George Volceanov) ºi Timon din Atena
(traducere ºi note de George Volceanov, prefaþã de Codrin Liviu Cuþitaru).
A fost lansat în luna decembrie a anului trecut la Institutul Cultural Român
în prezenþa lui Andrei Marga, preºedintele instituþiei, ºi a lui Ioan Cristescu, directorul Editurii Tracus Arte.
George Volceanov a subliniat cu aceastã ocazie cã motivul principal al retraducerii lui Shakespeare în limba românã nu îl reprezintã mãrirea numãrului
de traduceri din opera dramaturgului
englez, ci mai ales necesitatea modernizãrii vocabularului folosit în traduceri, actualizarea lui în acord cu limba
folositã în mod curent. În acelaºi timp,
majoritatea textelor traduse în perioada comunistã cuprind mai multe tipuri
de autocenzurã, eufemisme sau exprimãri voalate ce nu erau specifice limbajului shakespearian. Scopul reeditãrii unei integrale Shakespeare este acela de a avea o traducere fluentã ce se
adreseazã în special oamenilor de teatru (fiindcã opera sa a fost scrisã pentru a fi pusã în scenã ºi nu pentru a
deveni obiectul lecturii sau al criticii
literare), de a avea acces la „un mare
producãtor de divertisment, care asemenea contemporanilor sãi, pe toatã
perioada carierei, a fost urmãrit de autoritã?i pentru a suprima acest gen de
divertisment”. Dacã pânã acum exista
tendinþa de a-l traduce pe Shakespeare
fie exclusiv în cuplete, fie în prozã,
George Volceanov a subliniat cã traducerea în pentametri iambici este singura specificã dramaturgiei shakespeariene. De asemenea, traducerile de faþã
au eliminat folosirea abundentã a arhaismelor ºi a inversiunilor stilistice
acolo unde nu era cazul, pentru a nu
îngreuna coerenþa discursului dramatic
ºi interpretarea sa scenicã. „Tragedia
Hamlet a apãrut prima datã în limba
românã, România fiind a doua þarã care
a avut un Hamlet aºa cum a fost el
scris. Avem de a face cu trei versiuni
distincte ale lui Hamlet, pânã acum
necunoscut într-un alt spaþiu decât cel
anglofon.”, a concluzionat George Volceanov.

Petriºor MILITARU

Mai mult de
ºapte motive
pentru a citi
Teatru 7
Radu F. Alexandru, Teatru 7, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti,
2012, 238 pagini

C

el mai nou volum de teatru
semnat de Radu F. Alexandru, Teatru 7, oferã cititorului posibilitatea de a se avânta întrun univers dramatic ce înfãþiºeazã realitatea umanã universalã în toatã pli-

nãtatea ei, surprinzând cu o fineþe ºi
un sarcasm aparte acele laturi întunecate ale fiinþei umane ºi imanenþa eºecului, îndemnându-ne la reflecþie la fiecare pas. Autorul mãrturiseºte chiar în
prefaþa volumului cã cifra „7” din titlu
este „predestinatã celor care vor sã fie
cercetãtorii adevãrului”, ea reprezentând nota distinctivã a dramaturgiei
sale, o dramaturgie care se ghideazã
dupã un anume sistem de valori, dupã
anumite criterii etice, menite sã þinã
treazã conºtiinþa individului.
Volumul cuprinde piesele de teatru Labirint (Love’s stories), Românica (Tsunami) ºi Gertrude, un trio de
excepþie, care ne provoacã, ne þine
atenþi, ne implicã, ne surprinde ºi nu în
ultimul rând face apel direct la spiritul
nostru critic, prin capacitatea de redare a unor scene variate, complexe ºi
uneori contradictorii, în care protagoniºtii sunt supuºi hazardului, oscilând
între bine ºi rãu, între moral ºi amoral.
Piesele au o structurã simplã ºi clarã,
dialogul este incisiv, viu, iar replicile
personajelor trãdeazã o stare de nevrozã continuã, justificatã de „adevãrul” fiecãruia, mai mult sau mai puþin
amendabil, de universul spinos în care
îºi duc existenþa fãrã a putea gãsi o soluþie de ieºire. Tumultul lor emoþioneazã tot mai mult pe mãsurã ce prinde
contur ºi se acutizeazã, determinând
raportarea noastrã aproape imediatã la
prezentul pe care îl trãim - un prezent
crud, anost, paradoxal - ºi imposibilitatea de a rãmâne indiferenþi în faþa unor
aspecte reprobabile.
Piesa Labirint (Love’s stories) –
„Cea mai bunã piesã a anului 2010” la
Concursul UNITER - deschide acest
volum. Ea redã povestea emoþionantã
a douã cupluri din generaþii diferite,
Dana ºi Cristian, respectiv Giulia ºi
Dan, care trãiesc într-un labirint al dramelor lor existenþiale, din care nu pot
evada. În centrul piesei se aflã ideea de
adevãr - acel adevãr care ºocheazã, care
depãºeºte limite ºi tabuuri, pendulând
între acceptare ºi dezaprobare. Tabloul
existenþial al personajelor este cât se
poate de autentic, replicile lor sunt în
general aluzive, tãioase ºi devastatoare, trãdând într-un fel viziunea auctorialã asupra iubirii ºi asupra relaþiei de
cuplu în general. Tipologia personajelor dezvãluie avataruri interesante ale

fiinþei umane ce pulseazã din interiorul lor, asemenea
unor forþe misterioase ºi distructive, care le determinã
sã acþioneze în conformitate cu eul reprezentat. Dana,
o mamã autoritarã ºi nefericitã, ºi Cristian, tatãl, profesor universitar ºi filosof, sunt surprinºi de decizia fiului lor, Dan, bãiat bun, dar vulnerabil, de a se cãsãtori
cu Giulia. Giulia este personajul care în aceastã piesã
apare cu o aurã de mister, pentru cã face un copil fãrã
a ºi-l dori, ulterior se cãsãtoreºte cu Dan, tatãl acestuia,
pentru ca apoi sã dezvãluie înclinaþiile ei sexuale: este
lesbianã, fapt datorat experienþelor sale de viaþã dramatice; este orfanã de mamã, iar tatãl ei se sinucide într-o
camerã de hotel cu ea alãturi; gãseºte alinare lângã o
fiinþã de acelaºi sex, care empatizeazã cu suferinþa sa; îi
mãrturiseºte lui Cristian, care, deºi iniþial pare stãpân
pe situaþie ºi raþional, ajunge sã se sinucidã. Intervenþia
autorului pe tot parcursul piesei prin intermediul povestitorului care relateazã de la faþa locului, din Albena,
aratã relaþia specialã dintre acesta ºi personaje, fapt
care ar putea fi asociat cu ideea de relatare a unei poveºti cel puþin parþial trãite de instanþa auctorialã. Atmosfera creatã este apãsãtoare, marcatã de sarcasm,
evidenþiind un cotidian la care suntem, voit sau nu,
martori vii.
Piesa Românica (Tsunami) este o comedie a cãrei
temã þine de viaþa politicã ºi moravurile ei, care, cu acel
iz satiric, lasã uneori impresia de tragicomedie ºi ne
aminteºte de lumea lui Caragiale. În viziunea lui Radu
F. Alexandru, aceasta capãtã chiar noi valenþe. Piesa
þinteºte amuzamentul, dar mai presus de acest lucru
vrea sã surprindã într-un mod cât se poate de natural
societatea româneascã - imoralã ºi coruptã. Cele douã
cupluri ale piesei, Virgil ºi Delia Neacºu, respectiv Doru
ºi Puºa Maxim, par dispuse la orice gen de artificiu
pentru a-ºi asigura bunãstarea. Piesa începe brusc,
printr-o salvã de gloanþe, care nu rãnesc victima. Scena are loc într-o încãpere în care ochiul divin vegheazã
din perete, acolo unde se aflã o icoanã poleitã cu aur.
Personajele se constituie ca elemente ale cotidianului
aflat sub semnul iminenþei dezastrului - acesta se poate
produce oricând dacã lucrurile sunt lãsate sã scape de
sub control. De pildã, în acestã piesã, dacã adulterul
este lãsat sã iasã la ivealã, cariera lui Virgil Neacºu este
iremediabil compromisã.
Cea de-a treia piesã a volumului, Gertrude, este o
dramã pe cât de emoþionantã, pe atât de provocatoare,
deoarece dezvãluie cine este adevãratul ucigaº al regelui Danemarcei. Prinþul Hamlet este nevoit sã se confrunte cu un adevãr crud: tatãl sãu este ucigaºul tatãlui
sãu. Unchiul Claudius se dovedeºte a fi de fapt tatãl lui
Hamlet, dar ºi ucigaºul celui pe care acesta l-a considerat tatã, iar în acest fel se face vinovat de fraticid. Problema care se pune în acest caz este dacã ar fi posibilã
iertarea unei asemenea fapte sau nu. Hamlet alege sã se
sinucidã, fiind depãºit de situaþie ºi chinuit de zbuciumul sãu lãuntric. Radu F. Alexandru oferã o nouã perspectivã asupra operei lui Shakespeare, pe care o reinterpreteazã, atribuindu-i noi sensuri, ce meritã decriptate ºi analizate în profunzime.
Teatru 7 este, din punctul meu de vedere, o binemeritatã porþie de teatru de calitate, care atrage ºi convinge cititorul, îl face, cu sau fãrã voia lui, pãrtaº întrun univers aflat sub greutatea adevãrului simplu ºi
transparent, îi antreneazã mintea ºi spiritul critic ºi îi
oferã, cu siguranþã, mai mult de ºapte motive pentru a
întoarce fiecare paginã pânã la capãtul lecturii.

Anca ªERBAN
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