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Festivalul Internaþional
Shakespeare, Craiova, 2014

Am sãrbãtorit prin muncã anul acesta ºi cea de
a IX-a ediþie a Festivalului Internaþional
William Shakespeare. Nãscut din dorinþa,
ambiþia ºi competenþa lui Emil Boroghinã, unul
dintre cei mai importanþi promotori de teatru
european, festivalul a prins ºi ploi ºi soare în
anul în care s-au împlinit 450 de ani de la
naºterea marelui dramaturg ºi s-au aniversat 20
de ani de la prima ediþie. Susþinut de Mircea
Corniºteanu, Lari ªtefãnescu, Al. Boureanu ºi o
echipã sudatã în mai multe ediþii, festivalul a
avut o cotã pe care vã invit s-o regãsiþi în
cronicile pertinente publicate în reviste de
specialitate din toatã þara: „Cultura”, „Yorick”,
„22”, „Teatrul azi”, „Dilema veche”, „Ramuri”,
„Mozaicul”, „Argeº” etc.

F

estivalul s-a desfãºurat sub
genericul, democrat, „Shakespeare al tuturor” ºi a cuprins o serie de spectacole de referinþã
sau show-uri individuale de certã clasã: Teatrul „Shakespeare’s Globe”

(Marea Britanie), „Vahtangov” (Rusia),
Compania „Propeller” (Marea Britanie), „Cheek by Jowl” (Marea Britanie), Teatrul Naþional din Beijng (China), Teatrul Naþional Budapesta (Ungaria),Teatrul Municipal OKT, Vilnius

Michel
Michel Vais,
Vais, Lia
Lia Olguþa
Olguþa Vasilescu,
Vasilescu,
Emil Boroghinã,
Boroghinã, Mircea
Mircea Corniºteanu
Corniºteanu
Emil

(Lituania), „A.M. Production” (Africa de Sud), Teatrul Dramatic din Erevan (Armenia), Teatrul Academic „Voskreseniya”, Lvov (Ucraina), Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” (Craiova),
Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe, Teatrul „Colibri” (Craiova, regizor Gavril Cadariu), Filarmonica Oltenia (Craiova), Opera Românã (Craiova, regizor Rareº Zaharia), Departamentul de
Teatru din cadrul Facultãþii de Litere a
Universitãþii din Craiova (regizor Alina Rece), show-urile individuale „Shylock” (Piotr Kondrat, Polonia), „Venus ºi Adonis” (Valentina Zaharia, Teatrul „Mignon”, Bucureºti).
Importanþi regizori români ºi strãini
au contribuit la aceastã reuºitã ediþie:
Silviu Purcãrete, Declan Donnellan, Max
Webster, Yuri Butusov, Laszlo Bocsardi, Janusz Wiœniewski, Edward Hall,
Wang Xiaoying, Armen Khandikyan,
Fred Abrahamse. Reputatului shakespeareolog britanic Michael Dobson,
director al Institutului Internaþional
Shakespeare de la Stratford-upon-Avon,
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P

rima ediþie a Festivalului a avut loc în
anul 1994 ºi s-a desfãºurat sub semnul patronului sãu literar, dar ºi sub
acela al regizorului Silviu Purcãrete: la Naþionalul craiovean se montase marele lui spectacol
cu Titus Andronicus, un spectacol cu ªtefan
Iordache în rol principal ºi care a fãcut carierã
în întreaga lume.
Emil Boroghinã a þinut ca, de atunci, primul
gong al fiecãrei ediþii sã batã la data de 23 aprilie, ziua în care lumea întreagã sãrbãtoreºte ziua
de naºtere a lui Shakespeare, iar lumea creºtinortodoxã ziua Sfântului Gheorghe.
Reputatul om de teatru Paul Taylor a salutat prima ediþie într-un entuziast articol publicat în „The Independent”, iar John Elsom a
conchis: „noi nu avem în Marea Britanie festivaluri internaþionale Shakespeare de valoarea
celui de la Craiova”.
George Banu definea Festivalul Shakespeare drept unul de focalizare: „Este un festival
extrem de curajos, extrem de radical. Dacã festivalul de la Sibiu este unul de deschidere, cel
de la Craiova este unul de focalizare. Ceea ce
câºtigã în deschidere Sibiul, câºtigã în concen-

trare Craiova.”
Michel Vais scria în amplul sãu articol din
revista canadianã „Le Jeu”, cã „este, fãrã îndoialã, cel mai important festival din lume de acest
fel, consacrat bardului englez într-o þarã nonanglofonã”, iar Maria Shevtsova, în revista „New
Theatre Quarterly”, de la Cambridge University Press, spunea cã este „un festival uluitor”.
Mai întâi trianual, Festivalul Shakespeare
se desfãºoarã din anul 2006 o datã la doi ani.
Organizat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova, de Fundaþia „Shakespeare”, iar din
2006, adicã de la a cincea ediþie, ºi de ArCuB,
Festivalul ºi-a asociat cu începere din acel an ºi
„etapa Bucureºti”, lãrgindu-ºi astfel publicul ºi
îmbogãþindu-ºi paleta manifestãrilor. Odatã cu
ediþia din 2010, Festivalul Internaþional Shakespeare, „opera vieþii lui Emil Boroghinã”, dupã
cum nota Alice Georgescu în revista „Dilema
veche”, nr. 326/ 2010, a cãpãtat o ºi mai proeminentã tentã tematicã.
Ediþia din anul 2010 s-a desfãºurat cu subtitlul Constelaþia Hamlet (Shakespeare ºi noua
realitate teatralã), cea din anul 2012 s-a numit
Lumea-i o scenã ºi toþi oamenii actori.

i-a fost conferit de cãtre Universitatea
din Craiova titlul de Doctor Honoris
Causa, iar marele specialist în Shakespeare, Stanley Wells, a primit Premiul
Internaþional Shakespeare, sponsorizat
de British Council România.
În programul festivalului au avut
loc Sesiunea de shakespeareologie, patronatã de Asociaþia Internaþionalã a
Criticilor de Teatru, ºi Conferinþa Internaþionalã Shakespeare, organizatã în
colaborare cu Asociaþia Europeanã de
Cercetare Shakespeare. Au fost, de asemenea, organizate expoziþii de artã fotograficã ºi artã plasticã, lansãri de cãrþi

de shakespeareologie ºi DVD-uri, încercându-se a se realiza, la aceastã ediþie, o paralelã, o privire comparatã asupra creaþiei celor douã genii poetice
naþionale ºi universale, Shakespeare ºi
Eminescu.
Organizatorii – Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” Craiova ºi Fundaþia
W. Shakespeare –, împreunã cu Centrul de Proiecte Culturale ARCUB
Bucureºti, respectiv ICR, ºi-au propus ca din acest an sã lãrgeascã aria de
prezentare a festivalului. Astfel, cel
puþin câte un spectacol din cele jucate
la Craiova au fost programate ºi în ora-

ºele din judeþele Olteniei: Caracal, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, dar ºi în Portul
Cultural Cetate.
Publicul a fost cald, numeros, entuziast, fermecat inclusiv de faptul cã
actorii au coborât în Piaþa William
Shakespeare, din centrul oraºului, pentru a juca Shakespeare ca la el acasã.
Festivalul Internaþional William
Shakespeare a beneficiat de susþinerea
logisticã ºi financiarã extraordinarã a
Primãriei Municipiului Craiova, a primarului Lia Olguþa Vasilescu, fãrã de
aportul cãreia nu s-ar fi depãºit stadiul
intenþiilor. Este prima ediþie în care oraºul îºi asumã decisiv, la nivel financiar
ºi uman, susþinerea acestui brand naþional ºi internaþional. Astfel, ediþia din
2014 a fost un eveniment cultural major în cadrul strategiei Primãriei Craiova ºi a întregii regiuni Oltenia pentru
dobândirea calitãþii de Capitalã Culturalã a Europei în anul 2021.
Finanþatori ai festivalului au fost
Primãria Craiova, Consiliul Local Municipal Craiova, Asociaþia „Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã 2021”,
Consiliul Judeþean Dolj, Uniunea Teatralã din România, British Council
România, ARCUB, ICR.
În anul 2016, când se vor împlini
400 de ani de la moartea lui William
Shakespeare, va fi organizatã ediþia cu
tema „Shakespeare pentru eternitate”
(14-23 aprilie).

Nicolae COANDE
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Despre constructori –
Festivalul Internaþional
„Shakespeare”
Cu pãrul alb de când
îl ºtiu, vorbeºte cu
aceeaºi pasiune
despre cum va evolua
festivalul. Reprezintã
ecuaþia de succes a
constructorilor din toate
timpurile: viziune,
efort, forþã, modestie ºi
entuziasm. Plus
respect pentru valoare.

D

ouãzeci de ani de Festival
„Shakespeare”. Directorul
sãu, Emil Boroghinã, are cu
ce se lãuda. A fãcut, poate, cea mai
impunãtoare construcþie din teatrul
românesc. A început ca director la Teatrul Naþional din Craiova când, mai
cu seamã datoritã parteneriatului cu regizorul sãu iubit, Silviu Purcãrete, a
purtat teatrul românesc pe unde nici
gândul n-a gândit. Cele mai importante festivaluri din lume au fost onorate
sã aducã în faþa publicului lor spectacolele Naþionalului din Craiova. Emil
Boroghinã, care nu ºi-a pierdut niciodatã modestia, ar trebui omagiat ºi rãsomagiat. Sunt rari asemenea constructori în spaþiul românesc, indiferent de
domeniu.
ªi efortul lui nu s-a oprit aici. A
avut o viziune, Festivalul Internaþional „Shakespeare”, a crezut în ea ºi
continuã cu aceeaºi forþã ca la început.
Nu a obosit, nu s-a plictisit, nu s-a
sleit, nu s-a lãsat dezgustat de limitele
pe care le impune realitatea româneascã. Va rãmâne un model pentru toþi cei
ce vor sã punã piatrã peste piatrã, în
orice domeniu, în orizontul cultural
românesc. Cu pãrul alb de când îl ºtiu,
vorbeºte cu aceeaºi pasiune despre cum
va evolua festivalul. Reprezintã ecuaþia de succes a constructorilor din toate timpurile: viziune, efort, forþã, modestie ºi entuziasm. Plus respect pentru valoare. A fãcut parteneriate, a fãcut proiecte ºi, sã nu ne ascundem
dupã deget, a fãcut rost de bani. ªi-a
vãzut de drum. Timp de douãzeci de
ani a adus în faþa publicului românesc
spectacole ºi creatori despre care citiserãm doar în cãrþi: Robert Wilson (care
acum pregãteºte un spectacol la Craiova), Ostermeier, Declan Donnellan,

Wooster Group, Nekrosius, Korsunovas. ªi lista ar putea continua mult ºi
bine. La ediþia aceasta jubiliarã mi-a
mãrturisit cã singurul pe care nu l-a
putut aduce, din cauza unor condiþii
obiective, a fost Robert LePage. O altã
legendã despre care am citit doar prin
bibliografii.
Nici acum nu s-a lãsat mai prejos,
evident, susþinut de Naþionalul din Cra-

iova ºi de actualul sãu director, Mircea
Corniºteanu. Africa de Sud, China,
spectacole de peste mãri ºi þãri ºi, nu în
ultimul rând, o companie care ºi-a consolidat renumele de vreo sutã de ani
încoace: Teatrul „Vaghtangov”. Varietatea rãmâne marea calitate a Festivalului „Shakespeare”.

Cristina RUSIECKI

3

SpectActor
Clipe de Festival z Clipe de Festival z Clipe de Festival z Clipe de Festiva
4

“Apocalipsa dupã Shakespeare”, spectacol prezentat
de Teatrul Naþional ,,Marin Sorescu” Craiova

Decernarea premiului internaþional Shakespeare, ediþia a IV-a,
profesorului emerit Stanley Wells

Sesiuni de shakespeareologie organizate în colaborare cu Asociaþia Internaþionalã a Criticilor de Teatru

“Shylock” –
recitalul
actorului Piotr
Kondrat din
Varºovia

“Yes, I Will” - spectacol prezentat de Compania OKaua
de la Liceul ,,A.I Cuza” din Bucureºti
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Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din
Craiova profesorului Michael Dobson

Concert de muzicã renanscentistã prezentat de “Muzicienii
de la Globe” din Londra

Othello de Giusepppe Verdi, spectacol prezentat de Opera Românã Craiova

Statuia lui Shakespeare, realizatã de
sculptorul Rodion Gheorghiþã
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“Eu sunt Shakespeare”, spectacol prezentat de
Teatrul de Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova

Foto: Maria ªtefãnescu

Expoziþia de artã fotograficã Sorin Radu ºi Maria ªtefãnescu

Soþii Dinescu, întotdeauna gazde primitoare ale Festivalului la Cetate

Foto: Florin Chirea
Lansare de carte - “De ce surâde Shakespeare?”
de Dan Vasiliu. De la stânga: Octavian Saiu,
Nicolae Coande, Ioana Moldovan, Dan Vasiliu
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Shakespeare ºi Hector Berlioz - concert susþinut de Orchestra simfonicã ºi
Corala academicã ale Filarmonicii de Stat “Oltenia” Craiova

Conferinþa internaþionalã Shakespeare, organizatã în colaborare cu
Asociaþia Europeanã de Cercetare Shakespeare (E.S.R.A.)

8

SpectActor
Cum vã place
Regia: Silviu Purcãrete
Traducere: Jánosházy György
Consultant literar: Kulcsár Edit
Muzica: Vasile ªirli
Design costume: Dragoº Buhagiar
Coregrafia: Baczó Tünde
Scenografia: Helmut Stürmer

Cum vã place –
cu Shakespeare
ºi Purcãrete la
Budapesta

DISTRIBUÞIA
Ducele Surghiunit/ Ducele Frederick – Újvári Zsoltá
Rosalinda – Trill Zsolt
Jaques – Udvaros Dorottya
Amiens, Dennis, Curtean – Kristán Attila
Celia – Fehér Tibor
Le Beau, Curtean – Schnell Ádám
Tocilã – Reviczky Gábor
Olivier, Curtean – Tóth László
Orlando – Szatory Dávid
Adam – Bodrogi Gyula
Corin, Curtean – Szarvas József
Silvius, Curtean – Rácz József
Phebe, Curtean – Farcas Dénes
Audrey – Eperjes Károly
William, Jaques de Bois – Köleséri Sándor
Charles – Horváth Attila

Foto: Florin Chirea

Hymen, Curteni, Muzicieni, Zâne, Mãºti – Söptei Andrea, Tóth
Auguszta, Ács Esyter, Katona Kinga, Kiss Emma, Mikecz Estilla,
Roehnelt Zsuzsanna
Pianista – Komlósi Zsuzsanna
Saxofonistul – Kéringer Dávid

„Memoria e cel mai bun critic” –
fraza des citatã a unui eseist spaniol,
care mã însoþeºte de mult ºi în care,
adesea, m-am recunoscut. Cu vârsta,
declinul memoriei se profileazã cãci ea
îºi pierde puterea de selecþie, dar aceasta priveºte, o ºtim, trecutul recent, evenimentele de ieri, ºi nu cele vechi, înscrise în sine ca într-un seif personal.
Ce e un spectator dacã nu un Diogene
cu ale cãrui bunuri se identificã ºi de
care nu se desparte? Butoiul sãu le conþine ºi de aceea poate declara: „omnia
mea cum porto”, „duc cu mine tot ce
am”. Convingere pe care mi-am confirmat-o vãzând la Budapesta ultimul
spectacol al lui Silviu Purcãrete, „Cum
vã place” de Shakespeare, piesa pe care
Patrice Chéreau - spre surpriza generalã - îºi propusese sã o monteze fãrã
sã izbuteascã: moartea l-a împiedicat.
Contrast baroc între natura operei ºi
destinul artistului... voia oare Chéreau,
bolnav, sã-ºi facã adio-ul senin graþie
acestui text ludic ºi dezinvolt?
Silviu Purcãrete îmi mãrturiseºte
cã nu-i place sã punã în scenã piese
care incitã la comparaþie ºi competiþie,
el vrea sã se aventureze pe terenuri rar
frecventate, puþin explorate. Regia e
pentru el creaþie ºi doar în mod subsidiar „variaþie” – variaþia marilor regizori care s-au confruntat cu textele de
referinþã, „Hamlet”, „Livada de viºini”...
Însã „Cum vã place” nu se afiliazã
acestei categorii. ªi totuºi pentru spectatorul ce sunt, câteva repere decisive
se deseneazã pe harta memoriei proprii; ele sunt motivate totodatã biografic ºi artistic. Putem oare sã le disociem? Orice experienþã culturalã decisivã rãmâne legatã de un moment, de o
situaþie, de o adunare de prieteni. Dacã
nu uit opera, nu uit nici contextul...
Cultura ca act - ºi teatrul mai cu seamã
- produce însemne de neºters, satisfacþii comunitare ºi nu doar artistice.
Aceste duble „noduri” teatrale ºi afective se fixeazã asemeni unor clipe de
viaþã indisociabile de împliniri artistice, ai cãror martori am fost.
Tânãr fiind, descopeream într-o
grãdinã un „Cum vã place” având-o ca
protagonistã pe Beate Fredanov...
amintire ce-mi evocã rãcoarea plãcutã
a unei shakespeariene „nopþi de varã”
petrecute în compania pãrinþilor mei
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Foto: Florin Chirea

veniþi de la Buzãu ºi care, astfel, profitau de un inaccesibil spectacol bucureºtean. Câþiva ani mai târziu, de astã
datã, eu însumi provincial recent admis la Institutul de Teatru pentru o
carierã de actor, ulterior infirmatã datoritã flagrantei mele inaptitudini, vedeam „Cum vã place” în regia lui Liviu
Ciulei. Spectacol-rãscruce al teatrului
românesc care s-a liberat de autoritatea dogmaticã a realismului ºi a afirmat
drepturile convenþiei scenice. Victorie
a teatralitãþii ce a suscitat o agresivã
dezbatere polemicã. Tinerii iubesc asemenea dezbateri. De aceea m-am bucurat sã fiu martorul a tot ceea ce acest
spectacol a produs ca rupturã ºi consecinþe teoretice.
Încerc sã i-l povestesc lui Silviu
Purcãrete. Îi evoc decorul stilizat ce
relua spaþiul elisabetan cu balcon pentru orchestrã, costumele renascentiste
ºi asimilarea tinerei eroine, Rosalinda,
cu „Primavera” lui Botticelli. Prezenþa
mãºtilor la curte ºi absenþa lor în pãdure, semn teatral pentru a opune spaþiul
socializat ºi protocolar spaþiului autentic ºi lipsit de reguli al pãdurii. Subiecte de discordie ºi de acuzare a lui
Ciulei, care descoperea puterea semnelor ce puteau fi citite, ºi nu doar reduse la panoplia stereotipatã a scenei
ca „icoanã” a lumii. El a revelat puterile proprii limbajului scenic.
Descopãr un mecanism al memoriei când revãd mintal spectacolul. Nu
toþi actorii reînvie ºi în distribuþie rãmân pete albe ca acelea care indicã pe
hartã un tertoriu necunoscut: actorii
care m-au marcat apar asemeni unor
fantome ce mã însoþesc ca într-o nuvelã de Adolfo Bioy Casares unde personajele „imateriale” se configureazã
pe marginea unei piscine ce le reflectã
dublul. Eu sunt acela care, de astã datã,
le servesc, peste timp, de oglindã: ea
reflectã amintirea neuitatei perechi de
actriþe unice, Clody Berthola ºi Ileana
Predescu, a tânãrului Victor Rebengiuc,
pe care-l descopeream, a lui Dorin

Dron, extraordinar bufon de o precizie
fãrã de seamãn, a lui Liviu Ciulei, care
fãcea din Jacques melancolicul un fel
de alter ego dezabuzat. Cine sunt ceilalþi? Îi caut zadarnic, nimeni nu reînvie. Evaluare criticã în timp! Sancþiune
a memoriei!
În anii de început ai emigraþiei, în
Bretania, la marginea splendidului port
La Rochelle, Andrei ªerban punea în
scenã comedia shakespearianã în colaborare cu scenografii Radu ºi Miruna
Boruzescu. Personajele se perindau
printre arbori ºi pajiºti sau se cãþãrau
pe acoperiºuri de castele ca în neuitata
apariþie a Rosalindei, jucatã de Priscilla Smith. Andrei ªerban exalta resursele unei echipe de tineri care-i erau total
dãruiþi. Sãrbãtoare generaþionalã ºi reuniune de emigranþi lipsiþi de nostalgie.
Shakespeare ne consola. „Cum vã place” – binevenitã sãrbãtoare luminoasã
într-o varã a iubirilor ºi a împlinirilor.
A urmat apoi „Cum vã place”, celebrul spectacol care a marcat apariþia
lui Declan Donnelan pe scena europeanã. Aici, cel dintâi, el revenea la
practica shakespearianã originarã a distribuþiilor integral masculine. ªi, în serile în care am vãzut, revãzut, acest
„Cum vã place” s-a revelat creaþia
splendidã a lui Adrian Leicester în Rosalinda. Nu numai bãrbat, ci ºi negru,
actorul se confrunta cu douã obstacole
pe care le-a depãºit cu o graþie ironicã
de nedescris. Leicester se juca ºi rãsfãþa, purta o pãlãrie de pai ºi ochelari cu
ramã de metal, dansa, seducea, exacerba puterea de metamorfozare absolutã
a unui interpret. El nu etala o virtuozitate profesionalã, ci, subtil, degaja o
sensibilitate fizicã, o disponibilitate
teatralã, o satisfacþie de joc! Vãzândul mai târziu în „Hamlet”-ul lui Brook,
fãrã încetare îmi aminteam nostalgic
eleganþa liricã a Rosalindei sale, performanþã de nedepãºit.
Dar despre ce-i vorba în „Cum vã
place”, acest text graþios ºi dezinvolt?
Într-un regat imaginar, fratele cel mare,

Olivier, prigoneºte mezinul, Orlando,
ce îl înfruntã într-o luptã iniþialã pe
colosul Charles, care în principiu trebuia sã-l zdrobeascã. Însã, spre surpriza generalã, Orlando câºtigã ºi tocmai datoritã succesului care îi exaspereazã fratele e obligat sã se exileze. Pe
de altã parte, în pãdurea Ardenilor se
vor refugia douã prietene, Rosalinda ºi
Celia, refugiate în urma unei dispute
familiale cu ducele tatã, care le expulzeazã. Ele se retrag, de asemeni, în pãdure unde Jacques îºi peroreazã reflecþiile melancolice, iar Rosalinda, travestitã în bãrbat, cautã sã-ºi tempereze
pasiunea brusc resimþitã pentru Orlando. Dar dincolo de evenimente, ceea ce
seduce aici sunt extraordinarele broderii lingvistice, jocuri de cuvinte ai cãror
maeºtri sunt bufonii ºi servitorii.
Aceasta-i sursa plãcerii, ea provine din
relativitatea argumentelor ce neobosit
se contestã, se criticã ºi se modificã,
din spectacolul inteligenþei pe fond de
dragoste care în final va triumfa împãcând duºmanii ºi instaurând pacea
amanþilor. „Cum vã place”... piesa, chiar
din titlu, se plaseazã sub semnul „plãcerii”, plãcere a iubirii contrariate ºi
pânã la urmã reconciliate, a sexului
pãrãsit ºi, în final, regãsit, a logodnei
cuvintelor înlãnþuite în dansuri subtile,
jucãuºe ºi permanent seducãtoare.
O întrebare însã o formulez: de ce
nimeni nu pune în scenã motivul „uzurpãrii”, tratat de fiecare datã ca o convenþie superficialã. Aici însã totul, ca
ºi în alte opere shakespeariene – „Furtuna”, îndeosebi – motivul, e constant.
Conflictele familiare se convertesc în
conflicte politice cu tot ce comportã
ele ca tulburare a relaþiilor ºi perspectiva finalã de pacificare. Pãdurea e refugiul securizant cãci la curte deciziile
sunt fãrã apel, sancþiunile intransigente. Puterea perverteºte legãturile familiare, când înnegreºte sufletele ºi ponegreºte cuvintele. Aceastã pistã îmi lipseºte de câte ori se monteazã „Cum vã
place”. Eu îi aºtept odatã tratarea.
În spectacolul lui Silviu Purcãrete,
motiv drag lui, teatrul se constituie în
motiv privilegiat ºi cortina se deschide
surprizând actorii ce se machiazã în
faþa oglinzilor. Teatrul e un loc al metamorfozei. Al incertitudinii sexuale asimilate azi condiþiei moderne a omului:
sexul ni-l ignorãm, ni se spune de dimineaþa pânã seara, trebuie sã ni-l alegem
ºi sã ni-l construim. Existenþialismul ºi
Sartre, acum o jumãtate de secol, afirmau aceeaºi idee, dar ei vizau construcþia
unei identitãþi umane globale, ºi nu doar
sexuale. Teoriile „genului” nu sunt decât „modernizarea” pe un alt plan a
vechilor proiecte sartriene. ªi cine, în
mod explicit ºi profesional, îºi compune o nouã identitate, dacã nu actorul?
Travestiul, cel pe care îl va adopta
Rosalinda, e expresia absolutã a tea-
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tralitãþii. Dar Silviu Purcãrete nu cautã
sau nu reuºeºte – poate amândouã – sã
parvinã la dispariþia diferenþelor fizice
ºi de comportament între bãrbat ºi femeie. De aceea emoþia provine, în spectacol, din persistenþa „masculinului” în
jocul Rosalindei (Trill Zsolt), din imposibilitatea de a-ºi schimba prealabilul „genului”. Actorul e neputincios. ªi
aceastã neîmplinire capãtã o realã dimensiune dramaticã.
Scenografia lui Helmut Stürmer
divizeazã platoul în douã planuri. Unul,
în prim-planul scenei, ce evocã un teatru ºi o cafenea, un spaþiu cotidian, identificabil, ºi un altul secund, spaþiu deschis, separat de un perete de plexiglas
ºi mãrginit de stuf ca undeva într-o
deltã improbabilã, unde sunt instalaþi
o pianistã bãtrânicã ºi un tânãr saxofonist. Aceasta-i varianta actualã a pãdurii Ardenilor. Pe fundal vor apãrea,
din când în când, viziuni policrome ale
unei alte naturi, agresive ºi poetice,
natura mintalã. Personajele circulã ºi
traverseazã comod frontierele, se confruntã cu noaptea agitatã ºi acced, în
final, la pacea luminii, se folosesc de
lanterne sau, dimpotrivã, devin transparente, fluide, aproape ireale. Nicio
separaþie nu e definitivã, fiecare se aflã
succesiv când de o parte, când de alta.
Aparþinem a douã lumi, spune spectacolul. ªi, metaforã superbã, el se încheie cu imaginea ce aliazã libertatea
„deltei” cu identitatea teatralã a „cabinelor” de machiaj. Ele apar în planul
secund ºi astfel cercul se închide.
Aceastã incertitudine e confirmatã
ºi de costumele semnate de Dragoº Buhagiar, costume improvizate, costume
recuperate, costume care au trãit, dar
nicicum costume desemnând o duratã
precisã. Modernitatea nu se impune
agresiv, explicit, ea e generalã, dispersatã ºi istoric neprecizatã. Ceea ce produce ansamblul de costume e sentimentul
unui timp prezent, totodatã familiar ºi
strãin. Costumele nu intimideazã istoric, dar nici nu agreseazã prin contem-

poraneitate explicitã.
Spectacolul acordã o importanþã
particularã muzicii, semnatã de Vasile
ªirli. Muzica, în prezenþa noastrã, e
cântatã la pian ºi saxofon: instrumentiºtii sunt atât parteneri ai personajelor, cât ºi ai spectatorilor ce-i ascultã.
Ei au un statut intermediar cãci sunt
înscriºi în ficþiune ºi totodatã liberi de
constrângerile sale. Agenþi intermediari
a cãror libertate poeticã captiveazã. Dar
ei nu confiscã resursele muzicii ce intervine ºi altfel, pentru a crea un climat, a intensifica o stare, a se asocia
unui personaj. O muzicã a iubirii de
texte ºi de teatru, amintind importanþa
pe care, încã de la origine, o avea de
asemenea la Shakespeare.
Purcãrete se amuzã exacerbând ironia teatrului legatã de apariþiile animaliere care traverseazã pãdurea ºi insistând asupra prezenþei cerbului pe care
Shakespeare însuºi o accentueazã. Mai
întâi, un cerb jucat de un actor danseazã, ne amuzã ºi devine simpatic, dar,
puþin mai târziu, el va fi ucis. ªi atunci
intervine una din acele invenþii regizorale care acordã teatrului o putere particularã ºi produce asupra spectatorului un efect inedit, simbolic ºi afectiv.

Purcãrete ne confruntã cu oroarea animalului omorât ale cãrui intestine se
devarsã, ale cãrui hãlci de carne se expun, ai cãrui ochi plâng! Labiº a scris
„Moartea cãprioarei”, Purcãrete scrie
„Moartea cerbului”! Nu o pot uita! În
asemenea momente de inspiraþie, teatrul e unic.

Teatrul în regia lui
Purcãrete, un loc al
metamorfozei
Purcãrete iubeºte demultiplicãrile
ºi o confirmã din nou. Celebrul monolog al celor ºapte vârste, pronunþat de
Jacques – echivalent în teatru al unei
arii celebre –, e spus ºi cântat, dar constant întrerupt, refractar la solitudinea
unei voci. Extraordinara interpretã
Udvaros Dorottya adoptã un stil fizic, agresiv, lupta cu „timpul” ce ne
divizeazã viaþa ºi conduce cãtre inevitabilul final. Un personaj mitologic
devine cor de femei, iar un personaj
secundar se înrudeºte vestimentar cu
Arlechino. Lui Purcãrete îi place sã
voiajeze printre forme ºi referinþe scenice; fãrã nicio urmã de misiune arheologicã, ele accentueazã poezia care-i
defineºte arta ºi raportul cu lumea.
„Cum vã place” – un spectacol pe
care publicul craiovean ºi cel bucureºtean îl vor putea vedea în cadrul Festivalului Shakespeare.
ªi acum „Noapte bunã”, cum încheie bufonii reprezentaþiile invitândune sã pãrãsim sala ºi sã visãm ceea ce
am vãzut. La Shakespeare, spectacolul ºi somnul comunicã, se înrudesc, se
aseamãnã. Mã întreb, în acelaºi spirit:
a povesti un spectacol vãzut doar de
sine nu e oare echivalentul narãrii fragmentare a unui vis, ºi el tot atât de
solitar? Cum sã povestim teatrul, cum
sã ne povestim visele?

George BANU

Î

Aºa cum nu
prea vã place

n ultimii ani, spectacolele lui
Silviu Purcãrete mi s-au pãrut
rafinate, melancolice ºi cam lipsite de energie. A douãsprezecea noapte, rebotezatã Noaptea de la spartul
târgului ºi Furtuna (la Craiova), D’ale
carnavalului (la Sibiu) erau, cu toate,
redate în tonalitate minorã, activând
nostalgia ºi sugerând elegia. Acum, la
ediþia din 2014 a Festivalului Shakespeare de la Craiova, Purcãrete revine
cu un spectacol dur ºi actual, dupã Cum
vã place, cu trupa Teatrului Naþional
din Budapesta.
Sunt unul dintre privilegiaþii care
au vãzut piesa în regia lui Liviu Ciulei,
o montare care a marcat un punct de
cotiturã în istoria teatrului românesc.
Am revãzut-o relativ recent, într-un
spectacol antrenant al unei trupe britanice, desfãºurat în Piaþa Revoluþiei,
pe fundalul zgomotelor de maºini care
parcurgeau Calea Victoriei. Mi-au rãmas în amintire poetica mizanscenã a
lui Dan Micu, la Teatrul Nottara, ºi
irezistibil de amuzanta înscenare a lui
Declan Donellan, cu Adrian Lester în
rolul Rosalindei. Am revãzut de curând ºi frumosul spectacol de televiziune al Olimpiei Arghir, cu localizarea în peisaje naturale.
Douã au fost direcþiile de regie ale
acestei piese. Prima insistã asupra contrastului dintre viaþa coruptã de la curte ºi cea bucolicã, din pãdurea Ardenilor. A doua se concentreazã asupra
ambiguitãþii sexuale dintre cupluri. De
la Jan Kott citire, am înþeles cu toþii ce
însemna, pe vremea lui Shakespeare,
faptul cã actori adolescenþi, distribuiþi
în roluri de femei, se travesteau în bãrbaþi, astfel încât relaþiile cu partenerii
deveneau tulburi. Silviu Purcãrete adoptã a doua sugestie ºi o refuzã pe
prima. Avem de a face cu toatã masca-

rada deghizãrilor: Trill Zsolt, ca Rosalind, se sãrutã focos cu Szatory David,
ca Orlando; Racz Jozsef, ca Silvius,
alearga dupã Farcas Denes, un efeb
sexy, care o interpreteazã pe Phoebe.
Audrey, cea disputatã între bufon ºi
Corin, este jucatã de Eperjes Karoly,
un bãrbat demn, care preferã urâþenia,
deoarece ajutã la pãstrarea cinstei. Relaþiile dintre personaje nu sunt deloc
amiabile: bufonul, care o doreºte pe
Audrey, îl omoarã pe rival cu un foc de
pistol. Dialogurile amoroase dintre
personaje sunt reconsiderate într-o
manierã insolitã. Îndrãgostiþii se rãstesc unul la celãlalt, astfel încât replicile poetice capãtã dimensiuni morbide. Chiar ºi faimoasa „for ever and a
day” este deconstruitã astfel încât sã
submineze adoraþia. Surprinzãtor, Jacques Melancolicul este jucat de o actriþã, Udvaros Dorottya, care pune
mult mai multã tensiune în rol decât se
obiºnuieºte. Jacques se opune colonizãrii codrului, din raþiuni ecologice. El
este un militant pentru drepturile animalelor ºi, în aceastã calitate, îi mustrã
pe toþi pentru distrugerea faunei ºi florei. Este revoltat când descoperã arborii scrijeliþi de versurile lui Orlando.
Când este adus pe scenã copacul cu
scrieri poetice în loc de frunze, parcã
am vedea „pomul cu dorinþe”, instalaþia lui Yoko Ono. Monologul lui Jacques asupra deºertãciunii vieþii umane
este excelent acompaniat de intervenþia grupului întãrâtat. Apariþia a tot felul de hoituri de animale sacrificate
produce mai curând dezgust. Scena în
care Orlando înfometat intervine cu
bruscheþe la masa ducelui exilat, înfulecând animalic, este tipicã pentru demersul regizoral. Ajungem astfel la
opþiunea lui Purcãrete de a refuza orice idilism, arãtând pãdurea Ardenilor
ca un loc de pradã ºi de cruzime. Scenografia lui Helmut Stürmer este per-
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fect adecvatã intenþiilor regizorale.
Marele panou de lemn din fundal se
desface, lãsând sã se vadã, printr-un
perete transparent, pãdurea, în care
fiarele lipsite de apãrare sunt sacrificate nevoilor umane. Soluþia scenograficã nu uimeºte prin originalitate. Mai
mult, fundalurile pictate ca într-o dioramã nu sugereazã vreo pãdure, ci mlaºtini sau coaste sterpe de munþi, probabil pentru a pune în evidenþã procesul
de deºertificare. Rãmâne de neînþeles
felinarul foarte citadin, plantat în mijlocul pãdurii. Dar toate acestea contribuie la efectul de entfremdung, soluþie
brechtianã întotdeauna la îndemânã. În
schimb, costumele concepute de Dragoº Buhagiar sunt interesante, ele nu
sunt nici frumoase, nici pitoreºti, ci
provocatoare. Muzica lui Vasile ªirli
este, la rândul ei, mai mult neliniºtitoare decât încântãtoare.
Rãmân multe detalii de regie discutabile. Apariþia repetatã a oiþelor reprezentate de tinere fete care pasc cu delectare este simpaticã, dar prea aduce
aminte de multiplicarea Margaretelor
din Faust. Soluþia scurtcircuitelor simulate din prima parte este interesantã,
pentru cã permite ecleraje rafinate de
detaliu, dar ele trimit la metoda demult
consacratã de André Engel. De asemenea, prezenþa insistentã a meselor de
machiaj intens luminate (ele paradeazã,
la un moment dat, ºi în fundal) nu poate
sã nu ne aminteascã de spectacolul
Hamlet al lui Korsunovas, vãzut la o
ediþie anterioarã a Festivalului Shakespeare, tot la Craiova. De acord, marile
spirite se întâlnesc, dar ar fi mai bine sã
evite asemenea întâlniri.
Shakespeare ºi-a întitulat piesa
cum grano salis. Cum vã place vouã,
care sunteþi niºte superficiali, niºte neiniþiaþi. Voi nu vedeþi cruzimea care se
ascunde în spatele idilei, nici ferocitatea care se acoperã de „dulci nimicuri” rostite graþios. Meritul lui Silviu Purcãrete ºi al admirabililor actori cu care a lucrat este acela de a
ne fi dezvãluit adevãrul mascat de
poveste.

Adrian MIHALACHE

Foto: Florin Chirea
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Teatrul,
cu talent ºi
bucurie

Mult zgomot
pentru nimic
Regia: Max Webster
Scenografia: James Cotterill
Muzica: John Barber
DISTRIBUÞIA:
Simon Bubb (Benedick/ Sexton),
Emma Pallant (Beatrice/ Verges),
Gemma Lawrence (Hero/ Conrade),
Sam Phillips (Claudio), Jim
Kitson (Don Pedro), Robert
Pickavance (Leonato/ Ursula),
Chris Starkie (Don John/
Dogberry), Joy Richardson
(Margaret/ Borachio/ Friar Francis)

Î

n faþa Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, teatrul The Globe din Londra ºi-a
montat o scenã din lemn, simplã, cu
douã intrãri ºi cortine din catifea roºie.
S-a jucat Mult zgomot pentru nimic,
iar spectatorii au asistat la prima ieºire la public a unei producþii care, în
urmãtorii trei ani, va colinda lumea
întreagã. Jucat în aer liber, în luminã
naturalã, fãrã ajutorul efectelor speciale sau al unui decor sofisticat, spectacolul a mizat doar pe efervescenþa
textului ºi bucuria actorilor. A fost un
spectacol-magnet, care a oprit viaþa
stradalã a oraºului. Fãrã sã beneficieze
de supratitrare, deºi jucat în limba englezã, spectacolul a reuºit sã strângã
un numãr record de spectatori. Puþini
au fost cei care, trecând din întâmplare pe lângã teatru, sã nu se opreascã ºi
sã aleagã sã rãmânã pânã la final. S-a
stat pe scaune, s-a stat pe trepte, s-a
stat pe jos, s-a stat în ploaie sau sub
umbrelã. Nimic nu a oprit spectacolul
ºi nimic nu a alungat publicul. Dacã
cineva se întreba de ce este în stare
Teatrul când e fãcut cu bunã-credinþã,
cu talent ºi cu bucurie, nimeni nu putea sã o arate mai bine decât cei de la
The Globe, pãstrãtorii tradiþiei shakesperiene.
Shakespeare nu poate fi înþeles
decât dupã o vizitã la The Globe, o
reconstituire la scarã de 1/1 a celebrului teatru londonez ars în 1613, dupã
doar 14 ani de funcþionare – dar 14 ani
care au schimbat istoria teatrului universal, îmbogãþind-o într-atât, încât ºi
azi se trãieºte din aceastã avere, ca
dintr-un corn al abundenþei inepuizabil. Deschis în 1997 la aproximativ 230
de metri faþã de ruinele adevãratului
Globe, instituþia pusã pe picioare de
un actor american uimit de dezinteresul londonezilor pentru recuperarea
propriei istorii (Sam Wanamaker) cutreierã lumea cu spectacole care, spre
deosebire de alte teatre din lume, educã spectatorii ºi pãstreazã vie memoria unuia dintre cele mai glorioase momente din istoria teatrului. Lumea lui
Shakespeare, deºi stratificatã ºi cu reguli stricte, se reunea la teatru. Globe
a fost primul parlament adevãrat al
lumii, locul unde fiecare clasã socialã
era reprezentatã ºi prezentã, unde analfabeþi ºi oameni fini râdeau ºi lãcrimau la aceleaºi replici, stând unul în
vecinãtatea celuilalt, învãþând despre
celãlalt din reacþiile sincere la jocul actorilor.

Ioana MOLDOVAN

Foto: Maria ªtefãnescu
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Dulcele stil clasic...
„Thou and I are too wise to woo
peaceably” (Benedick)

tori, efectul este complet datoritã implicãrii integrale a actorilor, interpretarea lor dã înþeles, semnificaþie spectacolului.
Reprezentaþia propusã de Shakespeare’s Globe reaminteºte încã o datã
cã teatrul este o zonã extrateritorialã
unde e posibil sã comunici ºi sã te bucuri în limbajul universal al emoþiei artistice.

scu

Daniela FIRESCU

: Ma
ria ª
tefã
ne

îndrãznealã de Emma Pallant, între serafica Hero ºi infamul Conrade trecerea e mai abruptã pentru Gemma Lawrence, în schimb Don John ºi Dogberry („the night constable”) capãtã identitãþi distincte prin Chris Starkie ºi prin
accentul scoþian al jandarmului de
noapte. O oarecare confuzie se produce cu perechea Margaret/ Borachio alocatã aceluiaºi actor, de fapt actriþei Joy
Richardson (pentru cã în intrigile piesei Borachio trebuie sã o seducã pe
Margaret). Cu toate astea tranziþia
între personaje, intrãrile ºi ieºirile din
scenã se produc în vitezã, jocul este
alert, nici ploaia uºoarã nu întrerupe
ritmul, încet se lasã seara, se aprind
luminile, atmosfera e minunatã, totul
se terminã cu bine.
Mult zgomot pentru nimic este consideratã piesa lui Benedick ºi a Beatricei, ºi chiar dacã cuplul lor aparþine
intrigii secundare, vechea lor discordie,
jocul subtextelor, ciocnirile de replici
cuprind perfect tot acel „zgomot pentru nimic” în care e perceputã dragostea
de aceºti falºi optimiºti. Emma Pallant
în rolul Beatricei ºi Simon Bubb în cel al
lui Benedick nu înºalã aºteptãrile publicului, performance-ul oferit de cei doi
actori e pe mãsurã: înfruntare, sfidare,
vorbe de duh, rãspunsuri prompte, energetice în duelurile lor verbale prin care
combat atacurile adverse. Dincolo de
barajul lingvistic, chiar ºi atunci când
numai câteva cuvinte ajung la specta-
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„Shakespeare al tuturor”, experimente interculturale, exerciþii de admiraþie, filtrãri ideologice, reinterpretãri,
muzici ºi mariachi... ºi totuºi, în deschiderea festivalului, Shakespeare a
fost Shakespeare, montare clasicã, de
tradiþie elisabethanã ce se sprijinã pe
virtuozitatea actorilor ºi magia textului, poate cea mai mare provocare, aceea de a cuceri spectatorii fãrã „prea
mult zgomot”, fãrã prea multe trucuri.
Cu mici excepþii, dar cu efecte peste
masurã... cum ar fi descinderea actorilor pe ritmuri tradiþionale (mandolinã,
chitarã ºi acordeon) ce introduc în spaþiul uneia dintre cele mai vesele piese
shakespeariene, scurte intermezzo-uri
muzicale revenind pe parcurs pentru a
puncta spiritul allegro, menit sã vindece melancolia, cum observã ºi Benedick: „Is it not strange that sheep’s
guts should hale souls out of men’s
bodies?”.
În Mult zgomot pentru nimic, una
dintre „comediile înalte”, Max Webster reuºeºte o performanþã rarã, repune în drepturi limbajul, spectacolul vizual nu e neglijat, însã impactul auditiv e cel care persistã, prezenþa actorilor e susþinutã prin declaraþii, argumente, jocuri de cuvinte, în aceastã confruntare a spiritelor - skirmish of wit,
în care Beatrice ºi Benedick exceleazã.
La fel ca ºi în alte comedii shakespeariene, „The course of true love
never did run smooth” (A Midsummer
Night’s Dream) ºi pentru a se împlini
iubirea traverseazã capcane, deziluzii,
disperare. Reîntors în glorie, în Messina, Don Pedro îºi exerseazã mãiestria
strategicã în arta amorului ºi îi propune mai tânãrului sau aghiotant Claudio
sã-l ajute în seducerea frumoasei Hero
(precum un Cyrano de Bergerac avant
la lettre); apoi, cu ajutorul lui Claudio
ºi al lui Leonato sã-l convingã pe Benedick de iubirea Beatricei, veriºoara
lui Hero. Simultan, Hero intervine cu
propria capcanã pentru a o convinge
pe Beatrice. Elementul disturbator în
aceastã comedie de amor este provocat de Don John (fratele bastard al lui
Don Pedro) ºi de înscenarea prin care
distruge relaþia Hero- Claudio.
În toatã aceastã succesiune de farse, manipulãri, aranjamente, deghizãri,
regizorul complicã ºi amplificã conflictul prin distribuirea rolurilor într-un
cast restrâns, în care fiecare actor joacã
douã-trei roluri, uneori în travesti: Leonato dispare ºi apare Ursula, Beatrice
ºi Verges sunt interpretaþi cu aceeaºi
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Tragedia lui
Richard al III-lea
Regie/ Scenografie & Lumini:
Fred Abrahamse
Design costume:
Marcel Meyer
Compozitor:
Charl-Johan Lingenfelder
DISTRIBUÞIA
Richard III/Lady Anne/
Regina Margaret –
Marcel Meyer
Clarence/ Lady Anne/
Buckingham/ Regina
Margaret/ Edward IV/
Ducesa de York/ Ducele de
York – David Dennis
Lord Hastings/ Regina
Elizabeth/ Asasin/ Catesby/
Prinþul Edward/ Henry
Tudor, Conte de Richmond
– Nicholas Dallas

ihai Rãdulescu îºi începe
volumul intitulat „Shakespeare – un psiholog modern” (Ed. Albatros, 1979) cu o mãrturisire despre adolescenþã, ca vârstã a
primelor întrebãri. Dascãlul cãruia i sa confesat cã vrea sã se cunoascã pe
sine i-a recomandat sã-l citeascã pe
Shakespeare. „Pubertatea constituie
una dintre vârstele pe care le-a îndrãgit
cel mai mult, iar maturizarea timpurie,
o predilecþie.[...] Nimeni n-a cunoscut
mai bine decât el sufletul tânãrului.”
În fond, chiar personajul real, istoricul rege al Angliei, a cãpãtat funcþii în
stat în adolescenþã, la 19 ani era implicat în campania militarã, a cunoscut
exilul, la 20 de ani s-a cãsãtorit, la 31
de ani a devenit rege pentru ultimii sãi
doi ani din viaþã.
De la bun început, Richard III interpretat de Marcel Meyer, co-fondator al Companiei AM Productions,
apare cu un chip adolescentin. Cumva
suprinzãtor pentru aºteptãrile comode. Alura actorului este de supleþe, infirmitatea ca indicaþie de scenã este
restrânsã, dar imaginea veche a interpretãrilor clasice iscã aºteptãri. Locul
comun al rãutãþii mai mici sau mai mari
din pricina infirmitãþii, în fond din pricina atitudinii nechibzuite a societãþii
faþã de infirmitate, nu se regãseºte în
atitudinea lui Meyer. Chipul sãu este
al unui adolescent, este fraged, privirea pare a fi de victimã. Este în apãrare, clameazã parcã o agresiune asupra
sa, deºi cuvintele-i devin tot mai apãsat malefice în descrierea planului de
satisfacere a propriei ambiþii.
Scenã cu scenã, privirea devine tot
mai durã, capãtã o crustã, sfredeleºte.
Tonalitatea este mai asprã ºi mai ales
fermã. Pânã la încoronare totul se desFoto: Florin Chirea

fãºoarã precum un mecanism bine proiectat, bine construit, bine uns. Este o
eficienþã a rãului ce ocupã spaþiul mai
mult sau mai puþin vulnerabil.
Scena încoronãrii are un impact
vizual remarcabil. Richard priveºte
spre coroana care e deasupra sa, parcã
în suspensie un timp nemãsurat. Este
un statu-quo în care se poate gândi orice, de la o remuºcare de ultimã clipã ºi
pânã la extazierea atingerii visului vital.
Impactul vizual este dat ºi de culoare, acel roºu sângeriu al pânzei din
coroanã, coroborat cu fluxul de luminã, ca un fascicul divin. De altfel, întreg spectacolul este gândit în baza
acestor douã elemente. Permanent în
scenã atârnã opt frânghii roºii, de cârligul cãrora atârnã, succesiv, capetele
celor uciºi conform planului diabolic al
lui Richard. Roºul sângelui ºi albul de
lunã al fascicolului de luminã sunt ca
un continuu memento ºi, totodatã, ca
un semn al apropierii deznodãmântului fatal. Scenografia ºi proiectarea luminilor sunt creaþie tot a regizorului
Fred Abrahamse, al doilea co-fondator
al companiei. Decorul include ºi douã
tapiserii semnificative. Pe de-o parte,
pe un perete de fundal, emblema modelului real, din istoria Angliei, un vier
alb, reprezentat multiplicat prin doi,
ca în cãrþile de joc. Cu adevãrat emble-

matic. Apoi, pe podea, o reproducere
întinsã a omului vitruvian al lui Leonardo da Vinci. O trimitere regizoralã
cãtre omul ideal, perfect proporþionat.
Care devine reper în evoluþia spectacolului, pe mãsurã ce Richard comenteazã despre propria sa acþiune asupra
oamenilor. Despre reacþiile acestora. Cu
cinism ºi zâmbet diabolic pânã la declicul care întoarce balanþa. De la ezitarea lui Buckingam. O scenã-cheie în
economia acestui spectacol. De altfel,
atunci are impact privirea lui David
Dennis. El apare de multe ori pânã la
aceastã scenã, dar în postura de executant eficient al ordinelor lui Richard. În
clipa în care primeºte poruncã sã-i
omoare pe cei doi copii se trezeºte din
mecanicismul crud ºi capãtã o înfãþi?are umanã. Ezitarea îi este fatalã, o fatalitate ce se reflectã, ca dintr-o oglindã,
exact asupra declanºatorului. Davind
Dennis face un rol excelent, transmite
încãrcãtura sufleteascã ºi face din Buckingam un rol esenþial pentru piesã.
Am amintit de cei doi copii ce ajung
sã cadã victime în seria implacabilã a
unchiului lor. Soluþia regizorului surprinde ºi, dupã cum se va vedea, nu
este singura surprizã. Micii prinþi sunt
reprezentaþi de douã marionete, mânuite cu abilitate de David Dennis ºi
de Nicholas Dallas, dupã toate regulile
acestui tip de teatru.
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ªi dacã în aceastã piesã crimele nu
se produc la vedere, în cazul marionetelor e tulburãtor când este tãiatã aþa
de care atârnã, care le ghideazã. Este,
la propriu ºi la figurat, aþa vieþii lor.
Dupã cum se vede, David Dennis
apare în dublã ipostazã. Destul de repede, spectatorul desluºeºte situaþia
rolurilor partajate de acelaºi actor, de
când apar personajele feminine în joc.
Remarcabil joc al acestora. Trupele
englezeºti de la aceastã ediþie a festivalului au oferit un Shakespeare jucat în
exclusivitate de bãrbaþi, o pliere pe istoria teatrului. În cazul celor de la AM
Productions a fost vorba de joc în travesti în cheie serioasã. Actorii ºi-au
modelat adecvat vocile (în general trebuie elogiatã rostirea actorilor, în acest
spectacol ºi în toate celelalte) dar, totodatã, au fost ajutaþi de costume (create de Marcel Meyer) ºi de mãºtile extinse cu piept. Au conferit personalitate distinctã fiecãrui personaj feminin ºi în relaþia cu Richard se creeazã
scene impresionante vizual ºi dramatice prin text ºi joc. Atât relaþia cu Lady
Anne, prilej de comentarii dupã ce o
cucereºte aproape nesperat, dar mai
ales când insistã îndelung pentru cãsãtoria cu fiica Reginei Elisabeth, într-un
final al crimelor, când spectatorul este
adus la saþietate de tiradele sale în care
promite orice. ªi totuºi, face o demonstraþie de cum se poate înmuia rezistenþa unui om.
Gradat, spre final, Marcel Meyer
începe sã confere accente umane, de
disperare ºi spaimã. Jocul devine mai
dens, mai cald, aparent mai rapid, e o
rostogolire a destinului.
Finalul este ca la o simfonie. De
altfel, muzica lui Charl-Johan Lingenfelder, vechi colaborator al regizorului, însoþeºte discret ºi omogen toatã
aceastã curgere a faptelor.
Publicul se ridicã, se simte în aer
încãrcãtura acestui joc, iar surpriza cea
mare este cã actorii ieºiþi la aplauze
sunt doar trei! Era de bãnuit cã sunt
mai puþini decât rolurile implicate în
piesã, dar sã fie doar trei, asta da surprizã!
AM Productions, creatã în 2006,
în Cape Town, a venit pentru prima
datã în Europa ºi a fãcut-o cu brio.

Marius DOBRIN
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Richard al III-lea
Regia: Wang Xiaoying
Producãtor executiv: Li Jiaou
Planificator literaturã: LuoDajun
Instructor XiQu: Chen Tao
Scenograf de Prim Rang: LiuJianzhong
Scenograf: LiuKedong
Designer Machiaj de Rang Secund: Shen Miao
Designer muzicã: ChengJiajia
Designer muzicã/percuþionist: Wang Jianan
Designer sunet: Zhou Tao
Designer caligrafie square-word: Xu Bing
Designer costume: PengDinghuang
DISTRIBUÞIA
Richard III (Duce de Gloucester) – ZhangDongyu
Duce de Buckingham – WuXiaodong
Edward IV/ Episcop/ Primar – Chen Qiang
Bãtrâna Reginã Margaret/ Vrãjitoare – SheNannan
ReginaElizabeth/ Vrãjitoare – ZhangYifang
Lady Anne/ Prinþul de Wales/ Vrãjitoare – Zhang
Xin
Hastings – Wang Nan
Asasin/ Tyrell/ Mesager – Xu Mengke
Asasin/ Tyrell/ Mesager – Cai Jingchao
Richmond/ Cãpitan/ Negustor ambulant –
Li Jianpeng
Ducele de Clarence/ Stanley/ Negustor ambulant
– Wang Lifu
Casspi/ Reeves – Chang Di
Toboºar – Wang Jianan

Richard ºi Tao

„To kill is unwise,
And not favored by Heaven.
Tao embraces all”
(Tao Te Ching, 73)

A

m vãzut spectacolul Teatrului Naþional din China
la puþin timp dupã ce s-a
terminat cel al companiei din Africa de
Sud. Aceeaºi piesã, „Richard III”, douã
filosofii, un fel de „o þarã, douã sisteme”, dacã tot e vorba de China. Cum
actorii de la AM Productions au urmat
riguros textul, cu o rostire limpede, cum
jocul lor a fost dublat de titrarea în
limba românã, replicile erau încã vii în
minte ºi atunci mi-am propus ca mai
degrabã sã privesc tablourile miºcãtoare. Încât, chiar abia mai târziu am reali-

zat cã, în cazul acestui spectacol, titrarea a oferit doar un sinopsis al fiecãrei
scene. În schimb am avut prilejul sã
surprind privirile actorilor, sã desluºesc asperitãþile costumelor dintr-o
pânzã modestã, sã observ agilitatea ºi
delicateþea cu care pãºeau pe scândurã.
Jucat în chineza standard (numitã ºi
putonghua sau mandarinã), spectacolul regizat de Wang Xiaoying oferã chinezilor un text fundamental din cultura europeanã ºi oferã europenilor elemente din specificul Þãrii de Mijloc.
Richard, acest Cain amplificat ºi
elaborat, este redat prin filtrul Chinei.
Cu un mix de elemente din cele douã
zone (un chip mai aproape de Europa)
dar, ca ºi la toate celelalte personaje,
cu un bemol în privinþa tonului dramatic. Este în jocul tuturor o anume liniºtire a replicilor, ca având un rãgaz de
contemplare. De altfel, arhetipul este
universal dar în spaþiul chinez este o
întruchipare a nerespectãrii sistematice a principiilor Tao.
Richard Wilhelm, în cuvântul înainte al cãrþii sale „Yi Jing – Cartea prefacerilor” (Ed. Herald, 2012), sublinia-

zã introducerea în ecuaþia destinului a
propriilor noastre atitudini în faþa previziunilor. „Din ziua când s-a gãsit cineva în China, care nu a fost mulþumit
cu semnele prezicând viitorul ºi s-a
întrebat: «Ce trebuie sã fac?», cartea
de divinaþie s-a transformat într-o carte de înþelepciune.” Previziunea vrãjitoarelor, împrumutate de regizor din
Macbeth, a fost instrumentatã fatal de
cãtre Richard. Cu fiecare crimã, abaterile sale sunt sancþionate de o instanþã
a acelui spaþiu. Bãtrâna reginã Margaret, interpretatã de She Nannan, cu
autoritate, apare pe un plan mai înalt
dincolo de un perete cu ºase fâºii de
hârtie, de unde vitupereazã la adresa
celui care a mai nesocotit o datã armonia lucrurilor.
Cele ºase fâºii sunt, în acest spectacol, un puternic simbol al culturii
chineze ce ilustreazã arta caligrafiei. Pe
ele sunt imprimate douãsprezece cuvinte în englezã (Kill, Benefite, Power,
Curse, Conspiracy, Lie, Appetite, Having, Nightmare, War, Pretense, Destroy) precum ºi echivalentele lor în
chinezã (transpuse în aºa- numitul sistem square-word, inventat de artistul
Xu Bing, care s-a bazat pe asemãnarea
unor caractere chinezeºti cu literele alfabetului latin). Cuvintele sunt, dupã
cum se vede, ispite ºi pãcate, surse ale
rãului, toate piedici în calea spre armonie. Ne-o spune în atâtea feluri, aproape oricare dintre cele 81 de versete Tao.
„Cel care doreºte sã stãpâneascã
lumea,
Dându-i amprenta sa, nu poate reuºi.
Cãci lumea este sacrã, nu poate fi
schimbatã permanent.
Fiind siguri de ceva, putem oricând
sã pierdem.”
(Versiunea Octavian Sãrbãtoare)
Cu fiecare crimã, cu fiecare pãcat
comis de Richard, peste fâºiile caligrafiate se varsã cerneala roºie sau neagrã,
firul ei se prelinge de sus pânã jos, îºi
schimbã culoarea în timp. La scena
coºmarului dinaintea bãtãliei fatale,
Richard se zbate, cu palmele înroºite,
strãjuit de acest perete caligrafiat ºi
pãtat, mustrãtor.
În relaþiile cu celelalte personaje,
Richard, interpretat de Zhang Dongyu,
se aratã fãrã vreo diformitate, agil ºi cu
un chip tineresc, aparent zâmbitor. Este
un zâmbet înºelãtor, cu urme de viclenie, dar într-o dozã la limita dintre a
sugera simpatie ºi teamã. Ori de câte
ori trece în plan secund, la rampã evoluând alte personaje, Richard se transformã. Cocârjat, cu trupul contorsionat ca de spasme, caligrafiind, parcã,
din trup, din degetele sugestive ale palmelor.
Zhang Xin vine cu graþia din opera
clasicã a Chinei, cu miºcãri de dans ºi
cu o imponderabilã plutire, atât ca Lady
Anne cât ºi, într-o luminoasã ºi colora-

tã apariþie, ca prinþ de Wales. Chipul
ei, aidoma chipului fiecãrui personaj,
are simplitatea cuceritoare a unui chip
de copil care vrea sã-ºi ia diferite înfãþiºãri. Copii, ca simbol al unei seninãtãþi intrinseci, care, atunci când nu zâmbesc ºi se joacã, exprimã mirarea de a
întâlni lucruri rele, uimirea în faþa a ceea
ce perturbã pacea clipei.
Ce diferenþã între, sã zicem, Buckingam sau Primar, între interpretarea clasic europeanã, dramaticã, din
spectacolul companiei sud-africane, ºi
seninãtatea ce-ºi pune masca reprezentativã a unei trãiri, din spectacolul chinezesc. Wu Xiaodong nu are puterea
de impresionare a lui David Dennis,
dar tabloul întreg conceput de Wang
Xiaoying lasã în timp o percepþie cu
atât mai limpede cu cât vine printr-o
detaºare.
Spectacolul insereazã multe alte
elemente din cultura spaþiului în care a
fost creat. Fie cã e vorba de un lampion ori de spectaculosul (ºi cu un
strop de umor) kung fu al asasinilor,
un cuplu care apare ºi în alte posturi:
Xu Mengke ºi Cai Jingchao.
Ca stegari, au fãcut o demonstraþie
de coregrafie cu cele douã bucãþi de
pânzã, una albã ºi una roºie, simboluri
ale celor douã roze în conflict: York ºi
Lancaster.
Aproape fiecare spectacol din festival a adus muzica pe scenã, într-o
interpretare live. Chinezii au venit cu
un sistem de percuþie, tobele fiind ºi
ele purtãtoare de culoare roºie, toboºarul Wang Jianan acompaniind prin
ritm miºcãrile coregrafice.
Cu acest spectacol au mers, în
2012, la Londra, în cadrul festivalului
din timpul Jocurilor Olimpice, au jucat chiar la Globe. Un Shakespeare trecut prin filtrul culturii chineze ºi adaptat pentru publicul contemporan.
Privind afiºele teatrului din Beijing,
observãm atât promovarea propriilor
tradiþii cât ºi masiva preluare a marilor
opere europene, o infuzie pentru spectatorii chinezi ºi, totodatã, o ofertã
pentru europeni.
Este de remarcat cã în fiºa tehnicã
a spectacolului regãsim detalii ce vin
din vechea Chinã: exista un scenograf
dar înaintea lui este un Scenograf de
Prim Rang, aºa cum este un Designer
Machiaj de Rang Secund. În CV-ul regizorului apare, printre alte premii,
unul purtând parfumul poeziei acelui
spaþiu: Premiul Wenhua (Premiul
Splendorii pentru opere teatrale profesionale). Wang Xiaoying este totodatã ºi vicepreºedinte al teatrului, întro structurã în care, dupã preºedinte,
este menþionat secretarul de partid. De
altfel, în prezentarea teatrului, regãsim
o formulare ce emanã izul exprimãrii
comuniste, adaptatã noului sistem
politic: „NTC se concentreazã pe pro-
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ducerea de spectacole excelente, dând
o mare importanþã cultivãrii talentului
ºi dezvoltãrii determinate a pieþei”.
„Richard III” se terminã cu celebra
replicã: „A horse! a horse! my kingdom
for a horse!” caligrafiatã în roºu, pe
trei uriaºe fâºii de hârtie, în englezã, în
chinezã ºi, între cele douã limbi, în calea de mijloc, a artei, în square-word.
Peste toate, Lao-Tzu, senin:
„Truth is not beauty,
Beautiful words are not truth.
Tao is effortless.”

Marius DOBRIN
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Richard-ul
chinezesc ºi
istoria esenþialã
„Ceea ce în cultura europeanã – în perspectiva shakespearianã – pare a fi burlesc,
grotesc, hazard, detaliu întâmplãtor sau dezordine, în mentalitatea orientalã (de care
aceastã piesã ne-a fãcut în mod
grav conºtienþi) este ritualitate, necesitate, esenþialitate.”

Foto: Florin Chirea

C

u adevãrat descumpãnitor
(pentru spectatorul european) debuteazã punerea în
scenã a celebrei piese shakespeariene
Richard al treilea realizatã de Teatrul
Naþional din Beijing (una dintre cele
mai prestigioase ºi emblematice instituþii de stat teatrale din China, afiliate
Ministerului Culturii.)
Pregãtiþi sã (re)gustãm înalta frumuseþe a dialogurilor shakespeariene,
ne lovim încã de la început de bariera
unei sumare traduceri, ce expediazã
textul poetic într-un (pe alocuri) odios
rezumat.
Neliniºtea debutului acestui spectacol (uneori disconfortabilã) nu se
opreºte însã aici: obiºnuiþi cu risipa de
substanþã plasticã a punerilor în scenã
europene, Richard-ul chinezesc vine
cu o propunere asceticã ce te poate
prinde nepregãtit: conceptul regizoral
se deruleazã cu mijloace minime, cu o
economie de efecte plastice în primã
instanþã deconcertantã. În plus, melodicitatea familiarã a limbii engleze,
transpusã în sonoritatea specialã a limbii chineze, pare stridentã; poziþia þeapãnã, excesiv ritualizatã a actorilor te
trimite cu gândul la o reprezentaþie
omagialã mistico-politicã; declamaþiile
actorilor par rigide ºi lipsite de emoþie
(de acel enthousyasmos grecesc ce presupune o angajare puternicã a subiectivitãþii, în detrimentul unei ascetici a
artei, a ritualitãþii sale).
Ce se întâmplã, te întrebi alarmat
constatând cã, dupã câteva zeci de minute, nu s-a clintit nici mãcar un scaun
din scenã? Unde este Richard-ul cel
familiar, risipa de mijloace cu care ni se
prezenta de obicei povestea (paradigmaticã de altfel) luptei pentru putere,
a crimelor, trãdãrilor, înlocuirilor, ce o
însoþesc?
Nu trebuie însã prea mult timp
pentru ca acest Richard sã te cucereascã (sfârºind prin a o face definitiv) ºi
sã te facã pãrtaº la rafinatele sale structuri stilistice. Rar îþi este dat sã urmã-

reºti un spectacol care se construieºte
atât de metodic, cãrãmidã cu cãrãmidã
(dând uneori impresia cã poate face
asta de unul singur, fãrã solicitarea
emoþionalã a spectatorului), pânã la un
soi de finalitate plasticã atât de rafinatã, pânã la esenþe pe care nu le anticipai.
Dar care este ingredientul secret
prin care Wang Xiaoying (nu numai un
regizor celebru, dar si un reputat teoretician), împreunã cu întreaga echipã
regizoralã, a reuºit o distilare atât de
rafinatã a poveºtii de putere shakespeariene?
Ideea de putere, ca dominantã paradigmaticã a comportamentului uman
(ºi, în cele din urmã, ca necesitate ºi
esenþialitate a accidentalului ce face istoria) se structureazã în jurul unui construct regizoral formulat cu o simplitate solidã ºi urmãrit cu o tenacitate
aproape mecanicã. Decorul are ca elemente dominante un panou central (pe
care faptele par a fi inscripþionate de
un penel al destinului, ca o fatalã ideogramã ºi care se însângereazã periodic
ca o maºinã mecanicã ce marcheazã fiecare nouã crimã, ca un alt nivel al fatalitãþii) ºi tronul auriu (deasupra cãruia
revin blestemele reginei Margaret ºi ale
vrãjitoarelor.)
În acest cadru, personajele înveºmântate în straie medievale chinezeºti
executã miºcãri ample, uneori sãrituri
acrobatice, construind cu migalã minuþioasã fiecare detaliu al sângeroasei ºi
paradigmaticei poveºti shakespeariene.
Fiecare crimã, reprezentând totodatã momente temporale distincte în
economia epicului, este reprezentatã
aici ca un fel de semne-rãboj ale ineluctabilei autodevorãri ale puterii în istorie (uneori aceastã lichidare insaþiabilã
a pãrþilor secunde pare cã va duce la
autodevorarea întregului, cã nu va mai
rãmâne niciun personaj activ pe scenã,
cã ele se vor lichida reciproc ca într-un
odios ecosistem format din scorpioni
închiºi într-o sferã). Fiecare astfel de
moment, care marcheazã încã un pas al
ascensiunii spre putere a tiranului (regizorul a construit de altfel un Richard
al treilea extrem de eficient în vocaþia
lui, dinamic ºi lipsit de defecte fizice,
aºa cum deja s-a remarcat), este parcurs imperturbabil, cu o exactitate nu
de ceasornic elveþian, ci de prãbuºire
orientalã în detaliu, pânã la atingerea
unei stãri de graþie în care istoria pare a
fi un distilat final, imponderabil.
Senzaþia acestei extreme distilãri (o
formulã plasticã deliberatã, aproape
materialã) este potenþatã de ritualitatea gestualã a personajelor, de sunetul
grav al unui instrument de percuþie ce
marcheazã sonor momente decupate
din lanþul ororilor. Percepem cumva
difuz dimensiunea economicã ºi asce-

ticã a miºcãrilor corporale ale actriþei
Zhang Xin (care interpreteazã cele
douã personaje, Lady Ann ºi prinþul
de Wels, exclusiv prin limbajul gestual),
suntem seduºi de modulaþiile atingând
tonalitãþi aproape inumane ale vocii lor.
Este o esteticã asceticã ºi concisã,
obþinutã prin eliminarea redundanþei ºi
retragere, o formulã minimalistã cu care
de altfel nu suntem complet nefamiliari, cãci ºi alte forme plastice moderne
le-au experimentat. Dar pentru spectatorul european, dedat unor voluptãþi
burleºti (cãrora însuºi Shakespeare lea concedat), impactul direct al acestei
formule de expresie aleasã de regizor
constituie o barierã culturalã ºi perceptivã serioasã pânã la urmã. Înþelegem (poate la început fãrã sã ne placã,
fãrã a ne abandona senzorial) acest
minimalism estetic oriental care face
din constructul plastic un rafinat perfect al realitãþii – acestea sunt lucruri
pe care le integrãm intelectual, le gustãm exotismul ºi savoarea, dar nu avem
garanþia cã instrumentele noastre critico-estetice (contaminate de un iremediabil raþionalism) le pot comensura cu
adevãrat.
De asemenea, privim cu plãcere
oarecum exoticã jocul actorilor Xu
Mengke ºi Cai Jingehao, salturile lor
care ne par a fi un soi de acrobaþie, dar
miºcãrile lor ample fac parte dintr-un
alt fel de exprimare coregraficã a lumii
cu care spiritul oriental e mai familiarizat (în treacãt spus, modernitatea europeanã încearcã reabilitarea limbajului simbolic prin conceptul de „raþionalitate semnificantã” etc.).
La un moment dat ai impresia cã,
suspectând un soi de incapacitate a
spectatorului de a se racorda la succesivele ºi rafinatele distilãri ale poveºtii
în structuri plastice din ce în ce mai
simbolice, formale, din care viaþa pãrea a fi fost abstrasã pânã la uscãciune,
regizorul Wang Xiaoyng a introdus în
mod deliberat (nimic nu poate fi suspectat de arbitrariu ºi gratuitate în
aceastã demonstraþie orientalã ºi universalã de tehnicã dramaticã ºi plasticã), ceea ce a fost deja remarcat ca „excepþii glorioase”: e vorba de asasinii
profesioniºti, plãtiþi de Richard, care
sunt mai degrabã personaje europene
burleºti, un soi de corsari/bandiþi – de
altfel, printre singurele concesii la marginalitate ºi detaliul individual.
Întreaga piesã se deruleazã implacabil spre finalul sãu, care este pânã la
urmã acela cã istoria trebuie sã fie la fel
de precisã ºi exactã ca ºi piesa construitã din detaliul ceasornicului ce-i
mãsoarã timpului frivolitatea. Ceea ce
în cultura europeanã – în perspectiva
shakespearianã – pare a fi burlesc, grotesc, hazard, detaliu întâmplãtor sau
dezordine, în mentalitatea orientalã (de
care aceastã piesã ne-a fãcut în mod
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grav conºtienþi) este necesitate, esenþialitate. Adicã evenimentele (criminale
ºi deci vinovate, ca sã folosim un termen european, în natura lor) se „întâmplã” (pânã ºi în tragicul sau grotescul lor) dintr-o anume necesitate.
Dar dincolo de aceste diferenþe culturale, constatãm cã, fie ºi numai pentru faptul cã Richard al treilea reuºeºte sã fie cât se poate de chinezesc, e o
dovadã cã Shakespeare însuºi a fost un
mare manipulator. Tot ceea ce þine de
detaliul burlesc e pânã la urmã moneda
de schimb pe care Shakespeare o lasã
la marginea teribilei sale vocaþii esenþialiste ascunse: chiar dacã l-ai face mai
bogat în detalii ºi libertãþi individuale,
mesajul shakespearian e în ultimã instanþã unul puternic esenþializat (deci
ºi cu o teribilã conotaþie orientalã – ceea
ce face sã nu mai fim deloc diferiþi):
istoria continentelor culturilor noastre
are pânã la urmã aceleaºi trãsãturi,
obrazul sãu se structureazã dupã aceeaºi fizionomie, accidentalul ºi esenþialul sunt în cele din urmã, din perspectiva englezã – europeanã ºi cea orientalã, chestiuni de dozaj.
Richard al treilea e în China un
ins de-al casei, mai la el acasã decât în
altã parte a lumii, o lume care îºi probeazã încã o datã prin Shakespeare o
teribilã fraternitate.

Horia DULVAC
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Visul unei nopþi de varã
Regia, ilustraþia muzicalã ºi scenografia: lect. univ. dr. asociat Alina Rece
Asistent coregrafie: prep. univ. drd. Laurenþiu Nicu
Lupte scenice: lect. univ. dr. Antonie Mihail
Regie tehnicã, lumini ºi sonorizare: Ionel Dumitriu
Tehnicã de scenã: Emil Slãvulete

DISTRIBUÞIA

THESEU, ducele Atenei: Baptiste Febvre, master anul I
HIPOLITA, regina amazoanelor: Pauline Decaux, master anul I
LYSANDER: Claudiu Mihail, master anul I
HERMIA: Diana Gherasim, anul III
DEMETRIUS: Lucian Dincã, anul III
HELENA: Anca Badea, anul III
PUCK: Ingrid Neacºu, anul III
OBERON, regele zânelor: Bruno Noferi, master, anul I
TITANIA, regina zânelor: Alina Triþã, anul III
FUNDULEA: Eduard Cotoarã, anul III
FLAUT: Bruno Noferi, master, anul I
GUTUIE: Sorin Voica, anul III
BLÂNDU, TÂNÃRUL: Emil Trybalski, anul II
EGEU: Eduard Cotoarã, anul III
ZÂNA: Anca Badea, anul III

Vise...
studenþeºti

v. dr. asociat Alina Rece
Nicu
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I

plãcutã surprizã, în cadrul
festivalului, a fost spectacolul „Visul unei nopþi de
varã”, prezentat în premierã de Departamentul de Arte din cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii Craiova.
Plãcutã deoarece aºteptãrile în cadrul
ºcolilor teatrale sunt de regulã modeste. Or, în faþa unui spectacol reuºit,
care captiveazã audienþa, efectul este
mult mai mare ºi prejudecãþile sunt repede uitate.
Aº spune cã douã sunt mizele acestei montãri. Prima este chiar textul
shakespearian – o comedie cu încurcãturi ºi rãsturnãri de situaþii care are întotdeauna prizã la public. A doua este
amprenta adâncã a regiei semnate de
Alina Rece – ºi autoarea scenografiei ºi
a ilustraþiei muzicale. Performanþa regizoralã începe cu un decor minimalist, dar care, folosit cu imaginaþie ºi
efecte de lumini, reuºeºte sã spargã
monotonia fundalului întunecat obiºnuit pieselor cu buget foarte restrâns
ºi sã reconstituie feeria tematicã. Apoi
ilustraþia muzicalã – o adevãratã performanþã prin montajul complex ce dã
piesei efecte dramatice. În fine, partiturile actoriceºti sunt inteligent repartizate studenþilor care nu beneficiazã
de o mare experienþã, astfel încât sã
obþinã beneficiul maxim din interpretare. Doi studenþi strãini aflaþi la master – Baptiste Febvre ºi Pauline Decaux – imprimã, prin accentul lor, caracteristici exotice rolului Theseu, ducele Atenei, ºi al Hipolitei, regina amazoanelor. Nãzdrãvãniile celor patru
meºteri – Gutuie, Blându, Fundulea ºi
Flaut, în interpretarea lui Sorin Voica,
Emil Trybalski, Eduard Cotoarã ºi Bruno Noferi – sunt de departe cele mai
comice momente ale spectacolului,
chiar dacã ele pãstreazã un aer de amatori, dar probabil cã asta a ºi fost intenþia regizoralã în reprezentarea unui
teatru muncitoresc. Diana Gherasim
(Hermia), Anca Badea (Helena), Claudiu Mihail (Lysander), Lucian Dincã
(Demetrius) ºi Bruno Noferi (Oberon)
susþin pãrþile grele ale interpretãrii, în
timp ce Alina Triþã, într-un rol mai
puþin ofertant (Titania), reuºeºte sã lase
o impresie puternicã spectatorilor. Fãrã
îndoialã, personajul-cheie al întregului
spectacol este Puck, în interpretarea
lui Ingrid Neacºu. Creionat ca un alien,
venit din altã lume, el pãtrunde în joc
de undeva din afara scenei, evolueazã
aerian în unele momente ºi dispare la
finele spectacolului în lumea exterioa-
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rã teatrului. O menþiune specialã pentru cele o mie ºi una de chipuri ale actorului Bruno Noferi, aflat în multiple
roluri ºi ipostaze în acest spectacol.
Montarea beneficiazã de multe alte
atuuri, de la dansuri ºi jocuri de umbre,
pânã la dueluri de spadã bine instrumentate de Antonie Mihail.
ªi Alina Rece se pliazã conceptului de interpretare contemporanã a
operei shakespeariene, doar cã aceste
„modernizãri” nu fac obiectul transpunerii temporale a subiectului, ci doar
o actualizare a mentalitãþilor. Exemple:
Helena, la nervi, mãnâncã ciocolatã, ritmurile lui Elvis Presley servesc drept
motiv de portretizare, prin popularul ºlagãr „Adio” o falsã
moarte împarte ipocrizia cu publicul...
Realizat cu risipã de imaginaþie, spectacolul studenþesc s-a
ridicat la nivelul calitativ impus
de tradiþionalul festival ºi ar merita sã treacã ºi testul publicului larg,
pentru cã, pânã la urmã, spectacolele teatrale se nasc ºi existã
numai ºi numai pentru public.

Viorel PÎRLIGRAS
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Cu ochii ºi cu ochii minþii

Î

n douã dimineþi consecutive,
Secþiunea ªcoli de Teatru, a
Festivalului Shakespeare, a prilejuit publicului o eºantionare a ceea ce
va fi într-un viitor nu chiar îndepãrtat
pe scena mare.
Cum ediþia 2014 a fost mai tânãrã
ca niciodatã, prin mulþimea de voluntari ºi de actori liceeni ºi de actori studenþi, mai ales în postura de spectatori
dornici sã vadã, sã acumuleze, Aula
Buia a avut un aer cu atât mai zglobiu.
Iar ‘Visul unei nopþi de varã’, opþiunea ºcolii craiovene, chiar este un prilej tare nimerit pentru imaginaþie în joc.
Ceea ce fericit s-a potrivit cu echipa
Departamentului de Arte a Facultãþii
de Litere din Craiova. O echipã ca-n
viaþã, cu novici, cu stângaci (la figurat)
despre care e greu de spus în ce mãsurã
vor creºte ca actori, cu studenþi talentaþi ºi cu masteranzi care ºi-au dovedit
valoarea, cu o deja actriþã a cãrei carierã
începe sã se contureze. Dar când imaginaþia creatoare construieºte un cadru
stimulator, când plãcerea de a juca se
aratã mai consistentã decât altceva, rezultatul este pe mãsurã. O micã feerie,
antrenantã ºi cu mult umor. Tinerii actori s-au antrenat unii pe alþii în scenã,
cooperând pragmatic dar în primul
rând însufleþind spectacolul. Astfel
creºte ritmul jocului, cufundarea lor în
pielea personajelor, tot mai vizibil în
priviri.
‘Visul...’ studenþilor craioveni este,
dincolo de orice, o creaþie reuºitã a regizoarei Alina Rece. În primul rând prin
rezolvarea magiei din codrul Ardenilor.
Manevrarea scriepetelui cu acel raft ca
un centru de comandã pentru Oberon,
s-a dovedit mai inspiratã decât construcþia similarã dar imobilã ºi mai puþin integratã ideatic în spectacol a celor
de la Propeller. ªi mai îndrãznesc o
comparaþie în favoarea spectacolului
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de la Aula Buia, în faþa celui de la Naþional: floarea magicã cu care Oberon,
ajutat de Puck, vrãjeºte într-ale dragostei. Alina Rece alege o floare roºie,
cu firul verde, lung, cu vizibilitate foarte
bunã între costumele preponderent
albe, spre deosebire de floarea englezeascã, practic invizibilã.
Sigur, comparaþiile acestea sunt limitate, pãstrând proporþiile ºi, pe de
altã parte, cu dorinþa de a atrage atenþia, în schimb, asupra jocului desvãrâºit al actorilor englezi. De la calibrarea
vocii (ei au voce!) ºi pânã la mici reacþii
sonore sau gesturi.
Alina Rece a fãcut o bunã alegere
în privinþa distribuþiei, echilibrând experienþa Costinelei Ungureanu, a lui
Claudiu Mihail ºi Bruno Noferi cu necesitatea acumulãrilor pentru ceilalþi.
De altfel piesa e o înºiruire fericitã
de, preponderent, scene de grup, în
care e un continuu schimb de ºtafetã ºi
o stimulare reciprocã încât reuºita nu
poate fi decât împreunã.
Perechile de îndrãgostiþi sunt de
departe cele mai reuºite grupuri. Claudiu Mihail ºi Diana Gherasim, în Lysander ºi Hermia, au ºi romantism au
ºi umor în alternanþa de jocuri ale dragostei. Când li se alãturã ºi Anca Badea (Helena), contrapunctul glumei sau
al mâhnirii se adaugã inspirat. Lucian
Dincã (Demetrius) vine ºi completeazã careul acestor îndrãgostiþi, cu un chip
sobru, bine plasat. Iar scena duelului
dintre el ºi Lysander este o probã de
mãiestrie.
Apoi Bruno Noferi (ca Oberon)
apare echilibrat între jocul bine dozat
al Costinelei Ungureanu (Titania) ºi cel
încã în cãutare al lui Ingrid Neacºu
(într-un rol dificil dar ºi ofertant, Puck).
Spectacolul acesta se aratã ca o
ºansã generoasã pentru Bruno Noferi
care face un Oberon remarcabil, ele-

gant, cu maturitate vizibilã ºi la detalii,
dar ºi posibilitatea de a da un recital
din postura de Thisbe (“Tisbea” în
pronunþia comicã din piesa). El coordoneazã grupul muncitorilor cu valenþe artistice, inspirat costumaþi atât ca
muncitori cât ºi în postura de actori în
piesã. O suitã de gaguri au fost inventate în partitura lor iar apogeul este al
apariþiei lui Bruno Noferi într-o costumaþie suprarealistã ºi pe muzicã japonezã.
Dupã ce Theseu, în interpretarea
ineditã ºi elegantã a lui Baptiste Febvre, masterand venit din Franþa, ca ºi
Pauline Decaux, regina amazoanelor,
încheie povestea, replicile finale rostite de Puck se deruleazã în faþa unui joc
de umbre, amprenta constantã a Alinei
Rece.
A fost visul unei dimineþi de primãvarã.

ªi a fost searã ºi
a fost dimineaþã.
O altã dimineaþã, o altã ºcoalã.
UNATC a venit cu un proiect interesant, într-o colaborare ineditã: cu echipa Teatrului Naþional Radiofonic.
A fost, într-un fel, o împlinire inspiratã a unui proiect mai vechi, încã
de la ediþia Hamlet a Festivalului.
Acum, acel proiect legat de o repetiþie
pentru celebrul spectacol, s-a transformat într-un spectacol de teatru radiofonic, un proiect gândit ºi condus
de regizorul Mihai Lungeanu. Ideea a
fost de a aduce la acest gen de teatru
viitori actori, alãturi de profesorii lor,
de a familiariza o nouã generaþie cu valente speciale ale acestui gen.
Aºa se face cã Lucian Ionescu,
Bianca Popescu, Vlad Trifaº, Dana
Marineci, George Lepãdatu, Cosmain
Panã, Vladimir Purdel au fost de data
aceasta actori de radio, jucând alãturi
de cei care le sunt ºi profesori la
UNATC, Paul Chiribuþã ºi Adrian Titieni.
Textul, ‘Poveste mutã’, este o creaþie a lui Emil Lungeanu ºi descrie o
repetiþie la Hamlet, vãzutã din perspectiva sufleorului. Echipa este completatã prin regia de studio: Janina Dicu,
regia tehnicã: Vasile Manta, redactor:
Domnica Þundrea.
Spectacolul a fost difuzat în premierã radiofonicã la Radio România
Cultural abia în 29 aprilie, aºa cã la
Craiova a fost premiera absolutã.
Pentru cã, inedit, Festivalul Shakespeare a cunoscut în acest an ºi o audiþie a unei piese.
Dar înainte de aceasta, surpriza plã-

cutã a constituit-o prezentarea unui film
care a documentat înregistrarea din studioul de radio. Aºa cum a remarcat Mihai Lungeanu, a fost o dublã premierã,
în care unii dintre protagoniºti au avut
prilejul sã ºi vadã iar alþii sã ºi audã cum
a fost cu spectacolul lor. Iar publicul
din Aula Buia a avut parte ºi de una ºi
de cealaltã. Documentarul a fost foarte
reuºit, pe de-o parte prin faptul cã a
oferit celor care nu ºtiau, imaginea unui
studio de radio, a instrumentelor utilizate, a funcþionãrii tehnicii, iar pe de
altã parte pentru cã a înfãþiºat talentul
ºi pofta de joc a regizorului. Mihai Lungeanu, explicând actorilor ce au de fãcut, a rostit replici cu mare poftã ºi cu o
amprentã cu farmec. Dincolo de peretele de sticlã, în faþa imensului pupitru cu
butoane, ca un comandant de navã, era
totodatã precum un dirijor, prin gesturi, prin mimicã, prin trãirea fiecãrei
secunde de spectacol. De altfel tinerii
actori au avut mult de învãþat din aceastã experienþã, legat nu doar de specificul
teatrului radiofonic, dar în general, despre o anume meºteºugire a rostirii.
Tocmai pentru cã specificul acestui gen
este absenþa imaginii, sunetul devine
esenþial ºi este valorificat la maximum,
cum nici nu ar fi fost de gândit altfel.
Mirajul construirii atmosferei de joc doar
prin sunete, produse dintr-o paletã largã de instrumente, foarte multe de-a
dreptul ciudate ºi, desigur, neconvenþionale. Dar, fireºte, vocea actorului rãmâne miezul unui asemenea spectacol.
I-am vãzut, le-am apreciat aptitudinile
ºi jocul.
Când a început spectacolul radiofonic, am fost sfãtuiþi sã închidem
ochii. Cu ochii minþii construim ca pe
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o scenã realã. Ascultând, dupã cum cu
o zi înainte vãzând ºi ascultând, gândul a zburat spre actorii care au fost
emblematici decenii la rând. Maeºtri.
Care vor mai fi? Vom vedea ºi vom
auzi.

Marius DOBRIN
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Mãsurã pentru mãsurã
Regia: Yuri Butusov
Scenografie: Aleksandr Orlov
Compozitor: Faustas Latenas
Maestru balet: Nikolay Reutov
Designer lumini: Maya Shavdatuashvili
DISTRIBUÞIA
Vincenþio, Ducele Vienei – Sergei Epishev
Angelo, adjunctul Ducelui – Sergei Epishev
Escalus, însoþitorul Ducelui – Aleksei Kuznetsov
Claudio – Vladimir Beldiyan
Isabella – Eugeniya Kregzhde
Juliette, iubita lui Claudio – Mariya Berdinskikh
Lucio – Oleg Lopuhov
Provost – Artur Ivanov
Froth, un gentleman – Valeriy Ushakov
Cãlugãrul Peter – Valeriy Ushakov
Pompey, neruºinat ºi chelner – Eugeniy Kosyrev
Elbow (Coate), poliþist – Leonid Bichevin/ Viktor
Dobronravov
Abhorson, cãlãu - Leonid Bichevin/ Viktor
Dobronravov
Marianna, fosta soþie a lui Angelo – Alexandra
Streltsina
Doamna Overdone, matroana bordelului – Anna
Antonova
Francisca – Anna Antonova
Judecãtor, Barnardine, Mesager – Viktor
Dobronravov

Dând mãsura
actualã

S

hakespeare pentru toþi, dar
mai ales pentru unii, a fost ºi
acela din spectacolul Mãsurã pentru mãsurã, prezentat de Teatrul Vahtangov din Moscova. Povestea ducelui care purcede la o stratagemã parºivã pentru a spiona moravurile
supuºilor, lãsându-l ca locþiitor pe cel
a cãrui principialitate e verificatã cu
aceeaºi ocazie, e adusã, prin costume
ºi spaþiu de joc, dar mai ales printr-o
citire actualizatã a temei corupþiei, în
zilele noastre. Regizorul Yuri Butusov
urmãreºte demonstraþia intelectualã a
autorului în substratul întâmplãrilor,
fãrã forþãri de sens, fãrã simbolisticã
inutilã. Piesa dobândeºte astfel o claritate de cristal ºi-ºi impune ideile prin
soluþii simple, cum ar fi distribuirea în
dublu rol Duce-Locþiitor a aceluiaºi
actor Serghei Epiºev, performant în
ambele ipostaze.
Atât ca rege, cât ºi ca Locþiitor,

care îºi trãdeazã într-un final concepþiile, acesta practicã o rigiditate de faþadã, cãci, pus la încercare de nurii novicei Isabela, devine om, ºi încã unul corupt. Scenele dintre cei doi, în care, în
ciuda fizicului miniatural, Evgeniya
Kregzhde, interpreta Isabelei, îl dominã pe guvernator, sunt confruntãri gradate ce ating paroxismul, într-o adevãratã cursã cu obstacole susþinutã cu
maximã tensiune de cei doi actori. Spectacolul are ºi o poezie aparte, asprã, în
scenele nevinovate de dragoste, de pildã, ale victimelor desfrâului generalizat;
dar are mai ales multe idei bune regizorale, menite sã impunã clar ºi rãspicat
un mesaj pe care aceastã piesã dificilã
shakespeareanã reuºeºte atât de rar sãl transmitã coerent – raportul dintre
lege ºi viaþã, dintre conºtiinþa colectivã
ºi prerogativele statale.

Doina PAPP

Moneda
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eatrul „Vaghtangov”, cu Mã
surã pentru mãsurã, în regia lui Yuri Butusov. Sunt
voci în critica noastrã care gãsesc desuetã afinitatea publicului românesc cu
teatrul rus ºi excesul sãu de emoþionalitate. Uneori, argumentele le sunt pertinente. Dar criticii aceºtia ar fi trebuit
sã vadã spectacolul rus de la Craiova.
Câteva mese, vreo cinci, un maldãr de
stilcle de plastic goale ºi un pumn de
confetti. Vreo douã momente în care sa aplaudat la scenã deschisã. Nu-i puþin lucru când în salã sunt 90% specialiºti. Un spectacol de o simplitate exemplarã. Cum exemplarã i-a fost ºi poezia. Evident, cu actori valoroºi ºi cu o
muzicã ce transporta publicul, pe nesimþite, în straturi de emoþie.
Iar pentru cine simte nevoia sã-ºi
ancoreze ºi mintea într-un concept, nu
doar sã se lase în voia sensibilitãþii, regizorul a creat un spectacol rotund, cu
început ºi sfârºit simetrice. Actorii intrã pe scenã. Le ia doar câteva clipe sã
facã dezordine. Mutã mesele, aruncã
sticlele de plastic cu zgomot în sus, le
împrãºtie peste tot. E haos. Unul biblic, de sorginte medievalã, cãci tolerantul conducãtor al cetãþii pleacã ºi,
odatã cu dispariþia sa, dreapta mãsurã
între libertate ºi stricteþe, între pedepsele rigide ºi zbenguiala viului explodeazã. La sfârºit, când monarhul se întoarce ºi se lasã pradã dorinþelor preaomeneºti, deranjând treburile Cerului,
când, adicã, siderat de virtuþile celei
promise mãnãstirii, vrea sã i-o smulgã,
ciclul se va relua la fel ca la început.
Aceleaºi pet-uri aruncate, aceeaºi dezordine. Hybris-ul conducãtorului va
atrage din nou haosul ºi distrugerea în
cetate.
Dar între aceste douã coperþi viaþa
se desfãºoarã cu toatã puterea. Mai ales
când este reprezentatã de un personaj
mult prea uman, cum e codoºul. Un
actor comic (Eugeniy Kosyrev), supraponderal, cu fizic ºi uneori chiar gesturi desprinse din Stan ºi Bran, fãrã ca
jocul sã-i cadã, însã, în deriziune ieftinã. Faþa bucãlatã, piºicherã ºi mobilã îl
ajutã la gaguri, dar mai ales la tuºele
atât de omeneºti ale personajului. Aceleaºi care se regãsesc la toate caracterele ce se fac vinovate de slãbiciuni: fie
Claudio (tandru ºi jucãuº cu iubita sa,
cum o aratã dansul din închisoare), fie
prietenii lui, fie cel închis de ani buni în
temniþã. Nici vorbã de tragic dostoievskian în interpretarea lor, nici de pãcat
grotesc. Doar limitele firii asumate simplu ºi uman. Acestea sunt îmbrãþiºate
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ºi de autoritãþi, de monarhul deghizat
în cãlugãrul cu statura giganticã a actorului Sergei Epishev, cel ce joacã inclusiv personajul intransigentului locþiitor al ducelui.
Dar adevãrata monedã a omenescului, a pendulãrii confuze, incontrolabile, între chemarea cãtre divinul eterat ºi simplitatea firii pãmânteºti, o
reprezintã personajul feminin (Eugeniya Kregzhde). În scena emblematicã, probabil cea mai izbutitã a spectacolului, prietenii fratelui o smulg din
prima zi de mãnãstire. Menirea sa va fi
sã-l convingã pe magistrat sã-l ierte pe
bãrbatul condamnat la moarte pentru
pãcãtul de a aºtepta de la logodnicã un
copil înainte de cãsãtorie. Cu darul
vorbirii, fata pledeazã cauza fratelui în
faþa potentatului. El o refuzã. Ea se
retrage, nãucitã cum e, între curãþia
monahalã ºi zbaterile firii pentru care
nu se simte pregãtitã. Dar când dã sã
plece, prietenii o suflã înapoi, din direcþii opuse, ca pe o frunzã. Copila se
întoarce, ca trasã cu aþa, sã-ºi continue
pledoaria. Jocul se reia, cu fata suflatã
ca un fulg de voinþele celor din jur. De o
simplitate exemplarã, scena are un impact pe mãsurã. Cam aºa înþelege regizorul Yuri Butusov sã construiascã dimensiunea shakespeareanã pigmentând-o, nu de puþine ori, ºi cu comic de
bun-gust.

Cristina RUSIECKI
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O „mãsurã” ca la
Moscova acasã!

S

pectacolul „Mãsurã pentru
mãsurã”, prezentat de trupa
Teatrului Vaghtangov din
Moscova, sâmbãtã, 26 aprilie, la Opera Românã din Craiova, a fost aºteptat
cu interes, date fiind numeroasele premii ºi prezenþe pe scene europene
prestigioase de care s-a bucurat. ªi nu
a dezamãgit, dimpotrivã, a fost o demonstraþie de profesionalism ºi farmec,
susþinutã de câþiva actori redutabili.
Regizorul Yuri Butusov a conferit montãrii un apãsat iz rusesc, atât prin cre-

area unei atmosfere, cât ºi prin accentuarea problematicii morale, în dauna
dorinþei de putere – principalii vectori
ai personajului Angelo, adjunctul Ducelui.
Distribuirea lui Sergei Epishev atât
în rolul lui Angelo, cât ºi în cel al Ducelui, i-a prilejuit acestuia un tur de forþã,
dar a dus ºi la schimbãri pe text, cea
mai importantã fiind absenþa scenei
confruntãrii dintre cei doi, la final. Actorul a strãlucit în special în rolul unui
Angelo incapabil sã se opunã ispitei,

un bãrbat fãþarnic ce ascunde, sub chipul onorabil ºi aerul de tocilar, un despot destrãbãlat ºi netrebnic, care pozeazã în om al datoriei ºi întrupeazã,
în fapt, ideea cã judecãtorul poate fi
mai ticãlos decât cel pe care îl judecã.
Felul în care picã în mrejele involuntare ale Isabellei („Sfiala ne aþâþã mai dihai decât frivolitatea?”), tremurul mâinilor lui pe trupul tinerei, scena cu ºirul
de mese aºezat între ei, rãsturnate apoi
- instinctul de vânãtor al bãrbatului, în
acþiune - sunt cele mai expresive. Me-

27

Foto: Florin Chirea

SpectActor

ritul este ºi al Eugeniyei Kregzhde (Isabella), prinsã între dorinþele erotice ale
bãrbaþilor din jurul ei, cea a fratelui care
sperã ca ea sã-l scape de la moarte ºi
opþiunea proprie a protagonistei pentru curãþenie ºi un trai pe coordonate
religioase. Relevant pentru îndoielile
în care se zbate personajul feminin (Sãºi pângãreascã trupul acceptând un târg
murdar sau nu? De-ar fi doar viaþa ei,
cu dragã inimã ºi-ar da-o, dar virginitatea? Sã ardã-n Iad?) îmi pare momentul în care actriþa este întoarsã din drum,
din propriile hotãrâri, de suflul altor
personaje. Eugeniya Kregzhde trece cu
uºurinþã ºi firesc de la joaca sororalã
(alergarea în jurul scenei mi se pare deja
„fumatã”, poate cã ar trebui ca personajele sã fugã ºi-n zig-zag sau pe alte
traiectorii), la o femeie în bãtaia vântu-

rilor, dar ºi provocatoare în scena dansului pe masã.
L-aº remarca ºi pe Eugeniy Kosyrev, în rolul simpatic al lui Pompey, un
libertin condus doar de firea lui pãcãtoasã, aº reþine ºi imaginea Annei Antonova, pozând lasciv ºi ademenitor în
rochiile-i lungi, mi-au plãcut ºi momentele în care rãmân doar gesturile, ºi aerul de cârciumã dintr-un colþ de scenã,
ºi luptele din culise, ºi discreþia Juliettei cea micã ºi gravidã (Mariya Berdinskikh), ºi energia lui Claudio (Vladimir
Beldiyan), închis pentru cã a fost prea
liber.
Traducerea lui George Volceanov a
scos în evidenþã umorul popular, grobian, la limita obscenitãþii („Futu-vã-n
gât! Care sunteþi acolo?”), ilustraþia
muzicalã a însoþit adecvat firul acþiu-

nii, trecând de la pacea momentelor de
pronie la tulburarea specificã rãspântiilor morale ºi de la melancolie la un
soi de zgomot, ca un bâzâit al conºtiinþei ori ca un rãpãit de ploaie. Scenografia lui Aleksandr Orlov a fost mai degrabã cehovianã, dar sugestivã – un
exemplu ar fi repetarea „vânãtorii”, cu
mese aruncate în lãturi, ulterior, de un
Duce ºi el copleºit de dorinþã, dar legitimat în demersul lui, în ochii unora, de
pecetea cererii în cãsãtorie. La fel de
puternic este cadrul ciclic, de început
ºi final, în care sunt prezente toate
personajele, iar scena se umple de hârtii, eºarfe roºii ºi pet-uri. Mai ales peturi. Ca o unitate de mãsurã. Sau ca un
simbol, lipsit de ostentaþie, al condiþiei
umane.

Cornel Mihai UNGUREANU

SpectActor

Comedia erorilor
Regia: Edward Hall
Design scenografie ºi costume: Michael Pavelka
Design lumini: Ben Ormerod
Design muzicã: Propeller
Sunet: David Gregory
Editor text: Edward Halland Roger Warren
Regizor adjunct: Dugald Bruce-Lockhart
DISTRIBUÞIA
DUCELE Efesului - Dominic Gerrard
EGEON, neguþãtor din Siracusa - Chris Myles
fii sãi gemeni:
ANTIFOL din Siracusa - Dan Wheeler
ANTIFOL din Efes - Joseph Chance
servitorii lor gemeni:
DROMIO din Siracusa - Will Featherstone
DROMIO din Efes - Matthew McPherson
ADRIANA, nevasta lui Antifol din Efes James Tucker
LUCIANA, sora ei - Arthur Wilson
BALTAZAR, neguþãtor- Lewis Hart
ANGELO, aurar - David Acton
Vocea lui NELL, servitoare - Alasdair Craig
OFIÞER - Richard Pepper
CURTEZAN - Matthew Pearson
PINCH, scamator - Darrell Brockis
EMILIA, Doamna Stareþã Alasdair Craig

Când
Shakespeare e
doar spumos ºi
relaxant

„Comedia erorilor”, prima piesã
adusã la Craiova în ediþia din acest an a
Festivalului Shakespeare de Compania Teatralã Propeller din Marea Britanie a fost un exemplu de montare
orientatã cãtre public. Actorii, toþi bãrbaþi, îmbrãcaþi în tricouri de fotbaliºti,
cu pãlãrii de pai, au creat, încã înainte
ca povestea Marelui Will sã înceapã, o
surprinzãtoare atmosferã sud-americanã, numai bunã de stat la soare pe Copacabana sau în hamac, la umbra unui
mango tree, în ritmuri leneºplãcute de bossanova. Sigur, nu despre asta a fost
vorba, chiar dacã domnii
respectivi au continuat sã cânte ºi pe parcursul piesei, ºi în
pauzã, când au socializat ºi au însoþit muzical spectatorii ieºiþi în foaier, ºi
apoi, întorºi în salã, improvizând, glumind ºi conversând cu publicul - învãþaserã ºi câte-un cuvânt românesc. Niciun moment de plictisealã, aºadar, mai
ales cã ºi spectacolul în sine a fost cât
se poate de alert, fãrã sã îºi propunã
mai mult decât oferea textul: un permanent lanþ al confuziilor care atrage
dupã sine o cascadã de situaþii comice.
Au strãlucit cele douã perechi de gemeni, „stãpânii” – interpretaþi de Dan
Wheeler ºi Joseph Chance, ºi „servitorii” – Will Featherstone ºi Matthew
McPherson („Se presupune cã, deºi sau despãrþit în urmã cu 20 de ani, gemenii se îmbracã în aceleaºi haine”, re-
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marca, lângã mine, Nicolae Coande, un
impas), dar ºi „doamnele” Adriana –
James Tucker ºi Luciana – Arthur Wilson au fost la înãlþime. Printre gaguri ºi
farfurii sparte în cap, textul a curs spumos, în limba lui Shakespeare, spectacolul fiind adaptat însã zilelor noastre
ºi prin unele apariþii „modernizate”: o
cãlugãriþã în fustã mini ºi cu cizme mov
(un travesti cât se poate de reuºit pentru Alasair Craig), un poliþist vivace
(interpretat de Richard Pepper), un
inedit ºi escroc predicator american cu
suita lui Gospel ºi cu abilitãþi în manevrarea cardurilor. Actorii ºi-au pãstrat
dinamismul, legãtura între scene a fost
mereu fireascã, chitarele, saxofoanele
ºi castanietele au trecut de la „Girl From
Ipanema” la soundtrack-ul din „James
Bond”, a mai apãrut, în dispute, vreun
nunceag ori spray paralizant, era ºi un
iepuraº Playboy pe acolo, ºi uite aºa
finalul a venit pe nesimþite, punerea în
scenã nu a pãrut deloc „lungã cât o
iarnã polonezã”, regizorul Edward
Hall, cu actorii lui ºi cu toate trucurile
astea m-au pãcãlit. Facil? Desigur. Dar
succesul a fost vizibil, iar în seara urmãtoare, când Propeller a adus „Visul
unei nopþi de varã”, sala a fost arhiplinã, ca ºi cum unii oameni ar vrea sã se
simtã bine la teatru ºi veniserã atraºi
de ceea ce britanicii oferiserã în „Comedia erorilor”: un spectacol menit sã
binedispunã „ºi atât”. E puþin? Aceasta-i întrebarea.

Cornel Mihai UNGUREANU
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Nuanþa parodicã

Î

n spate, un zid imens, exterior,
plin de graffiti. La atât se reduce decorul din Comedia erorilor, în regia lui Edward Hall, de la Compania Propeller. În faþã, o trupã de
mariachi, cu capetele acoperite de sombrero. Bãieþii cântã frenetic. Costumele le sunt viu colorate, cu pantaloni în
toate nuanþele, dupã cum e moda astãzi. Pe mãsurã ce scenele se deruleazã, nu micã e mirarea spectatorului sã
constate cã fiecare actor îºi joacã momentul, pentru ca apoi sã-ºi reia locul
în band. Cântãreþii sunt, de fapt, aceiaºi
cu actorii. ªi nu e nici pe departe prima
surprizã. Îmbrãcaþi în rochii care iau
ochiul, rolurile feminine sunt interpretate numai de actori. Adicã de bãrbaþi.
Curat ca pe vremea lui Shakespeare!
Pentru un ochi riguros, spectacolul ar
putea trece drept un exemplu de teatru
comercial. Dar nici pe departe în sens
peiorativ! Dimpotrivã, cu situaþii ºi
comic actualizate, cu injecþii de energie
minut cu minut ºi actori de un profesionalism jos pãlãria. Comedia erorilor
aduce un teatru proaspãt ºi amuzant,
cu principala menire de a distra publicul, fãrã a face, însã, rabat de la standardele shakespeareane.
Qui pro quo-ul pe care Marele Will
l-a preluat de la Plaut (ca ºi marea parte a tramei) se aratã ºocant ºi în acelaºi
timp savuros la personajele cu alurã,

gesturi ºi cliºee comportamentale de
azi. Evident, totul se petrece în nuanþã
parodicã. Cei doi servitori confuzaþi,
în interpretarea cãrora textul shakespearean sunã de minune, stareþa mãnãstirii îmbrãcatã în piele neagrã, cu
tocuri interminabile, entuziastã posesoare a unei tuºe sado-maso, apoi cumnata unuia dintre gemeni, care ºtie oleacã
de arte marþiale, evident jucate de bãrbaþi în travesti, unul mai amuzant ca
altul, dialogurile mariachilor cu publicul, toate fac publicul sã râdã, ºi nu o
datã, cu gura pânã la urechi.

Cristina RUSIECKI
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Visul unei nopþi
de primãvarã.
La Craiova.

Visul unei nopþi de varã
Regia: Edward Hall
Design scenografie ºi costume:
Michael Pavelka
Design lumini: Ben Ormerod
Design muzicã:Propeller
Sunet: David Gregory
Editor text: Edward Halland Roger Warren
Regizor adjunct: Dugald Bruce-Lockhart
DISTRIBUÞIA
Theseu, Ducele Atenei - Dominic Gerrard
Hipolita, Regina Amazoanelor Will Featherstone
Egeu - David Acton
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- Demetrius- Arthur Wilson
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Helena, îndrãgostitã de Demetrius Dan Wheeler
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evelaþia acestei ediþii a Festivalului Shakespeare a
fost, fãrã-ndoialã, Compania „Propeller”, cu cele douã spectacole pe care le-a prezentat: Visul unei nopþi
de varã ºi Comedia erorilor. Asta ºi
pentru cã atât pe Purcãrete sau Korsunovas, cât ºi pe cei de la „Cheek by
Jowl” publicul craiovean mai avusese
ocazia sã îi vadã în mai multe rânduri ºi
ºtia la ce nivel trebuie sã se aºtepte.
Reunind actori complecºi, subtili
ºi nuanþaþi, care joacã impecabil, cântã
ºi danseazã, de un dinamism ºi o frenezie fãrã nicio urmã de kitsch, „Propeller” a reuºit sã încânte ºi sã aducã hohote de râs în sala „Amza Pellea” a
teatrului „Marin Sorescu”. O înscenare cu decoruri ºi costume inovatoare,
care te trimite într-o poveste din illo
tempore, a reuºit regizorul Edward Hall
în Visul unei nopþi de varã. O poveste
care te învãluie ºi se construieºte pe
parcurs ce te acapareazã, care vine
dintr-un trecut incert, dar se poate proiecta ºi într-un viitor vag, deºi viitorul
numai o poveste cu zâne nu pare a fi…
Spectacol realizat cu un efort fizic
excepþional, în care numai balet nu se
face, cu o muzicã ce reuºeºte ea însãºi,
ajutatã de zgomote, lumini ºi mici trucuri scenice (de la maºina de aburi pânã
la obscuritatea totalã a scenei, sãgetatã
doar de fasciculele luminoase ale lanternei), sã creeze ea însãºi un spaþiu
figurativ pentru desfãºurarea ºi chiar
hermeneutica poveºtii shakespeariene.
Mutatã într-un orizont de- ºi re-construit, Visul unei nopþi de varã fascineazã prin dinamica perfect îmbinatã a
tuturor elementelor.
Dincolo de anumite gãselniþe regizorale, care au fãcut deliciul publicului, precum trimiterile falice în metamorfoza lui Bottom în mãgar ºi revenirea sa la starea umanã, dincolo de jocul
de lumini ºi muzicã, cred cã ceea ce a
impresionat cel mai mult a fost jocul
actorilor, de o expresivitate extraordinarã. Oberon (Darell Brockis), între
apollinismul unui zeu ºi perversitatea
ludicã a unor delicii omeneºti, cum este
ironia burlescã, se contrapune unei Titanii jucate admirabil de James Tucker,
un fel de eternã Annie Lennox interpretând Sweet Dreams. Hermia (Matthew McPherson) este jucatã cu o delicateþe asumatã ºi cu o „feminitate”
recompusã din mici detalii persiflante,
însã Helena este cea care a smuls la-

crimi de râs, jocul lui Dan Wheeler atingând apogeul în momentele de furie,
când Helena crede cã este þinta unui
complot ironic, dintr-o îndrãgostitã
refuzatã trezindu-se obiectul adoraþiei
tuturor. Ce atrage atenþia este cã travesti-urile (în piesã joacã doar bãrbaþi,
ca în vremea lui Shakespeare) sunt voit
imperfecte, nicio clipã cei care interpreteazã roluri feminine neintenþionând
sã ne facã sã uitãm cã avem de-a face
cu un travesti. De altfel, spectatorul
nu trebuie doar sã adopte aceastã convenþie a feminitãþii, ci este obligat sã o
ºi construiascã ºi sã o aibã permanent
în vedere.
De asemenea, atât Demetrius (Arthur Wilson), cât ºi Lysander (Richard
Pepper) îºi interpreteazã partiturile cu
o flexibilitate ce le permite sã sublinieze perfect diferenþele de personalitate
în momentul în care vraja lui Puck intrã în acþiune. Puck însuºi are ceva din
clovnul „nebun” al regelui, fiind mai
degrabã un ºtrengar pus pe ºotii, decât
un spiriduº inocent ºi cu capul în nori.
Þopãie, se strecoarã, trage cu urechea,
timp în care ne zâmbeºte de multe ori
complice, cu subînþeles, mai ales când
ne aratã cã „inocenþa” sa nu este decât
un joc.

În fine, trupa de amatori alcãtuitã
din vajnicii „meseriaºi”, o adunãturã
de diletanþi evoluând între ridicolul
emfatic ºi nerozia inadecvãrii, furnizeazã sarea ºi piperul acestui festin.
Poate doar „autorul” sã fie prea puþin
studiat, poate cã aici s-ar fi putut contura mai bine un personaj care sã nu fie
doar fad, ci sã aibã suculenþa celorlalte
personaje, cãci textul permite acest lucru. În rest, fiecare dã tot ce are mai
bun, iar „hârjoneala” între bãieþi este
transpusã amuzant printr-o scenã de
grup memorabilã. Cât despre piesa pe
care aceºtia o pregãtesc ºi o prezintã în
final, este mai mult decât o încununare
a acestui spectacol mirific, este o culme a burlescului ºi o deconstrucþie a
trucurilor actoriceºti ºi regizorale, a
convenþiilor teatrale, pe care însuºi
Shakespeare le ironizeazã în starea lor
neprofesionistã. Ironia depãºeºte însã
intenþiile autorului ºi chiar ale textului,
fiind momentul poate cel mai inventiv
al piesei ºi care însumeazã toate calitãþile de comedieni ale acestor actori.
Ca bonus, spectatorii s-au bucurat
în pauza spectacolului de un semi-recital de cântece englezeºti, infatigabilii
protagoniºti demonstrând cã nu se simt
bine în culise, ci printre oamenii care
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sã îi priveascã, sã îi asculte ºi sã-i aplaude, transformând ºi momentul de relaxare dintre cele douã pãrþi ale piesei
într-un alt spectacol, la fel de dinamic,
inventiv ºi emoþionant. ªi aici ajungem
la o altã particularitate care mi se pare
esenþialã în jocul acestor actori: existã
o comunicativitate permanentã cu publicul, emanatã prin toþi porii, un fel
de cãldurã învãluitoare, care nu este
evidentã, dar care se insinueazã în salã
ºi o simþi, difuz, dar permanent atâta
vreme cât îi ai în faþã pe cei de la „Propeller”. Niciodatã parcã n-am simþit
mai puþin falia care se cascã între scenã
ºi salã, chiar ºi atunci când sunt folosite diverse trucuri, precum intrarea personajelor printre spectatori sau adresarea directã cãtre salã. Aici este vorba
de cu totul alt mod de comunicare, mult
mai subtil ºi mai de efect pentru cã
derivã din interioritatea actorilor ºi din
modul în care aceºtia ºtiu sã construiascã un spaþiu afectiv comun. ªi mãcar pentru acest tip de experienþã sper
cã vor reveni ºi la ediþiile urmãtoare ale
festivalului.

Mihai ENE
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Vis împlinit la Craiova

N

u ºtiu când anume i-a venit
ideea lui Emil Boroghinã sã
urzeascã Festivalul Internaþional Shakespeare la Craiova.
Nu ºtiu dacã era noapte, nu ºtiu dacã
era varã, furtunã sau vreme bunã. Cert
e cã Visul i s-a împlinit ºi dãinuie de
douãzeci de ani. Într-o lume smintindu-se pe zi ce trece, în vremuri care-au
luat-o razna, credinþa lui în teatru ºi în
Shakespeare a biruit piedici de orice
fel. A fost, pe rând, rãzboinic luptãtor
cu spada scoasã, dar ºi diplomat în
vorbe, a fost actor, a fost bufon, dar,
mai ales, îndrãgostit ºi mag. Dileme ºi
întrebãri existenþiale l-au chinuit, istoveala ºi-a spus adeseori cuvântul, dar
nu s-a lepãdat de magie. Prin vrãji personale a transformat coºmaruri financiare ºi organizatorice în frumoase vise
artistice pe scenã. Peste doi ani, a zecea ediþie a festivalului va începe cu un
spectacol marca Yukio Ninagawa ºi se
va sfârºi în ziua de 23 aprilie, când se
vor împlini patru sute de ani de la dispariþia poetului. „Shakespeare pentru
eternitate”... Pânã atunci, însã, ne vom
hrãni cu amintirile a ceea ce a fost anul
acesta la Craiova, cu însemnãrile ºi
consemnãrile din revistã.
Într-un top strict personal, pe pri-

mele locuri am plasat – fãrã drept de
apel – spectacolele prezentate de companiile britanice invitate: Cheek by
Jowl cu piesa lui John Ford – „Ce pãcat cã-i târfã” (în ciclul „Contemporanii lui Shakespeare”), Propeller Theatre Company cu „Visul unei nopþi de
varã” ºi „Comedia erorilor”, ºi Shakespeare’s Globe cu „Mult zgomot pentru nimic”. Experienþa, profesionalismul, disciplina ºi, mai ales, umorul
special – manifest sau conþinut – al
creatorilor au transformat cele patru
spectacole în giuvaericale teatrale de
pus la colecþie. Colecþia personalã, caseta pe care o deschizi în acele momente în care simþi cã pierzi încrederea...
Text esenþial al dramaturgiei lui
Shakespeare, „Visul unei nopþi de varã”
ne-a fost livrat la Craiova în varianta
unui spectacol all male, tipic companiei Propeller. Înfiinþatã la mijlocul anilor ’90 de cãtre regizorul Edward Hall
(fiul celebrului Sir Peter Hall, fondatorul nu mai puþin vestitei Royal Shakespeare Company), trupa purtând
nume (ºi, automat, însemn grafic) de
elice se împrospãteazã continuu cu noi
membri. Specializatã în producþii
shakespeariene în interpretarea exclu-

sivã a actorilor bãrbaþi, Propeller Theatre Company exploreazã în profunzime relaþia dintre piesã ºi spectacol.
Abordarea riguroasã a textului se combinã cu o esteticã modernã, de multe
ori bazatã pe fizicalitate, influenþatã
de lucrul cu masca, animaþie, filme clasice ºi moderne, muzici din toate timpurile. Spectacolele sunt regizate de
Edward Hall, scenografia îi aparþine lui
Michael Pavelka, iar designul de lumini lui Ben Ormerod.
Este ºi cazul acestei noi versiuni a
„Visului” – transpus într-o lume de
oriunde, într-un timp de oricând. Îndrãgostiþii se ceartã cu pãrinþii ºi fug
(în pãdure), apoi între ei (c-aºa-i în dragoste). Conducãtorii nu se înþeleg, iar
þara ºi supuºii trag ponoasele. Regina
zânelor, Titania, îi descrie consortului
Oberon schimbãrile de climat, încurcãtura anotimpurilor, bolile, inundaþiile,
aproape cã prezice încãlzirea globalã:
Zglobia primãvarã, / Senina varã,
toamna-mbelºugatã, / Zgârcita iarnã
– îºi schimbarã toate / Veºmântul…
Lumea-ncearcã-nspãimântatã / Sã le
cunoascã, însã nu mai poate / Nici dupã
roadã, nici dupã culoare. / ªi-acest
noian de zãpãceli ºi rele / De unde crezi
cã izvorãºte oare? / Din certurile noas-

Maria ZÃRNESCU
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tre, da, din ele, / Noi suntem vinovaþi
de toate cele… Sunã cunoscut? Regizorul Hall descoperã contemporaneitatea acestor mesaje, valorificând sfada casnicã, furia domesticã ºi implicaþiile lor, în paralel cu elementul miraculos al piesei.
Mult-analizatele ºi comentatele
niveluri pe care e dispusã lumea din
„Visul unei nopþi de varã” (oamenii ºi
spiritele, conducãtorii ºi supuºii – de
varii categorii) se rãsfrâng ºi asupra
publicului cãruia îi sunt adresate diferitele momente ale spectacolului. Ca ºi
în Anglia elisabetanã, spectatorii – de
oriunde ºi oricând – pot fi analfabeþi
sau regi, dar fiecare trebuie sã-ºi regãseascã propriul Shakespeare. Or, aceasta este marea reuºitã a producþiei purtând marca Propeller, una clarã ºi – am
putea zice – lucidã, producþia unei companii ce îºi cunoaºte bine auditoriul,
aºteptãrile ºi capacitãþile sale de înþelegere, verificate în timp ºi spaþii diverse. Rezultatul: un amestec bine dozat,
perfect echilibrat între poezie ºi magie, aducere în contemporaneitate a
unor teme shakespeariene ºi mult, mult
umor (deloc grosier, deloc trivial, în
pofida potenþialului din text – adesea
speculat de unii regizori sau actori
aflaþi în cãutarea succesului facil).
În plan scenografic, nivelurile sunt
delimitate atât de simplu, dar atât de
elegant, de un ºir de scaune dispuse la
jumãtatea înãlþimii scenei. Pãdurea e o
reþea albã, pe care se proiecteazã din
când în când imagini cu verzi arbori ºi
din care rãzbat voci sau picurã sunete
– uneori suave, alteori ameninþãtoare.
Spaþiul sonor e completat de muzica
zânelor (de fapt a… „zânilor”) – când
aducând cu cea a sferelor astrale, când
ascuþitã, de muzicuþe stridente. Farmecele rãsar… ca din cutie (magic box)
sau se petrec sub vãlurile albe ce se
învolbureazã sub fulgere, în miºcãri
unduitoare. (Imaginea m-a trimis direct cu gândul la montarea lui Liviu
Ciulei, de la Teatrul Bulandra…) Albã
ca o mascã este ºi grima personajelor,
albe ºi costumele-pijamale ale zânelor„zâni”. În contrast, elemente negre ca
însemne ale nopþii în þinuta crailor Titania ºi Oberon. Hippolyta, regina
amazoanelor, îºi poartã cu mândrie, ca
pe niºte trofee, blãnurile animalelor
ucise, întru potenþarea (paradoxalã) a
efectului comic, iar meºteºugarii, la rându-le, însemnele breslelor din care fac
parte. Cu aceeaºi mândrie îºi va purta
ºi þesãtorul Bottom semnul distinctiv
– fusul – în faþa prohabului, ca simbol
falic ce îºi schimbã exagerat dimensiunile odatã cu transformarea personajului în mãgar. Intenþia e evidentã, comicul decurge firesc, fãrã (din nou paradoxal) nicio urmã de vulgaritate.
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Cutia albã
cu vise colorate

N

oaptea Visului este aceeaºi
noapte în care Hamlet vede
spectrul tatãlui, este aceeaºi noapte omniprezentã în multe dintre piesele lui Shakespeare ºi, mai cu
seamã, este noaptea cumplitã în care
Macbeth este târât în oroare, urmãrit
de nãluciri ºi spaime pânã la sãvârºirea
crimei odioase, ºi este ºi noaptea iubirii Julietei cu Romeo. Forþa invocãrii
acestui timp inefabil al întunericului
þine de multiplele sale valenþe: negura
incitã ºi adãposteºte, deseneazã un
spaþiu în care eºti ºi nu eºti, un loc unde
confuzia identitãþilor devine pregnantã. Dincolo de a fi sclipitoare ºi parfumatã, noaptea visului este momentul
ambiguitãþilor, este ºi ea bântuitã de
fantasmele ceasului tainic, oferind experienþa alteritãþii, a necunoscutului
care înfioarã, dar care provoacã, deopotrivã. Puck aruncã vraja doar noaptea, pentru cã numai noaptea poate
adãposti metamorfozãrile (Bottom
devine mãgar), pentru cã noaptea tulburã (îndrãgostiþii se rãtãcesc, se confundã, se îndrãgostesc anapoda, Titania, fascinatã de plãsmuirile vrãjii, adorã
un mãgar), pentru cã spiriduºii, zânele
ºi umbrele ies numai noaptea la lumina
lunii, precum ielele. Noaptea este tãrâmul unde nimic nu este pur: deter-

minarea sexului este iluzorie (zânele
sunt asexuate, precum pãpuºile), realul se conjugã permanent cu imaginarul, spiritul pãtrunde în vis, ridicânduse precum aburii dimineþii, hãlãduind
prin cotloanele irealului, iar trupul se
cufundã într-o reverie a materiei, desfãtatã de negurã; noaptea smulge spiritul spre vis, oferindu-i vedenii, iar
visul devine vehicul magic de nãscocire a plãsmuirilor. Fantasmatica noapte
devine în scenografia închipuitã de
Michael Pavelka noaptea albã a visului, coloratã numai de magia ludicului.
În cutia albã cu vise colorate trãiesc
actori precum pãpuºile prãfuite, uitate într-o mansardã. Pornind probabil
de la replicile lui Puck din final, unde
vorbeºte despre praf într-o casã a umbrelor, scenograful a imaginat totul
pudrat cu albul visului de copil; chipurile lor albe de copilaºi somnoroºi
care cãlãtoresc prin vis se multiplicã
în diferite mãºti. Rãsãrind de sub o
foaie de praf, invocând zânele ºi spiriduºii, Puck devine maestrul de ceremonii care ne poartã paºii într-o cãlãtorie prin vis; costumul sãu trãdeazã
factura androginã a pãpuºilor (ciorapi
tãrcaþi, tutu de balerinã, buze roºii, pãr
bãlai). Gândind spaþiul scenic precum
o cutie multifuncþionalã, ce se pliazã ºi

se deschide precum o carte de poveºti,
scenograful Michael Pavelka a imaginat o casã cu pãpuºi, un spaþiu curat,
metamorfozat prin ecleraj, în codru sau
pajiºte. Estetica uºor suprarealistã a
scenografiei permite delimitarea clarã
a celor douã niveluri de acþiune (planul
divin ºi cel teluric), decupate oniric de
light designerul Ben Ormerod, care
transformã cutia albã într-un spaþiu
vâscos sau colorat fantomatic. ?irul
continuu de scaune albe suspendate
este un ecou al eliberãrii de convenþiile
spaþiului realist, fixând aici un timp
mitic, fabulos, în care limitele fizice
sunt transgresate, obiectele plutesc sfidând gravitaþia, desenând un loc în care
zeii coboarã printre muritori, topind
diferenþele într-o poveste dominatã de
vrajã ºi comic sclipitor. Alba dantelãfrunziº cãptuºeºte un spaþiu deschis ºi
închis deopotrivã, zugrãvind o lume
hieraticã, feericã, o cutie precum o casã
cu pãpuºi pictate ce viseazã un joc.
Despre joc este totul. Ludicul este exploatat maxim, deschizând situaþiile
scenice, asigurând conflictul ºi tempoul
dramatic.
În spiritul esteticii elisabetane,
având o tradiþie de peste ºaptesprezece ani, Compania de teatru Propeller
este formatã exclusiv din actori de sex
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masculin. Unul dintre elementele definitorii ale unei asemenea companii este
recurenþa travestiului, ce se impune în
ultimele decenii drept avangardã a artei spectacolului, reapariþia sa fiind explicitã ºi constituindu-se într-o esenþializare a falsului, a convenþiei demascate. Iniþial, în Visul... companiei Propeller sunt anulate sexele, toþi actorii
jucând un cor de zâne; apartenenþa la
acelaºi grup este marcatã prin costumul neutru alb (colanþi, corset victorian, machiaj de pãpuºã, pãrul scurt).
Treptat, odatã cu distribuirea rolurilor, se desprind din grup actorii care
performeazã travestiþi (perfect valabil
ºi cuceritor James Tucker în rolul Titania – lebãda neagrã a visului; ingenuu ºi fragil Matthew McPherson în
rolul Hermia; o apariþie parodic cehovianã, Dan Wheeler cu o valizã în rolul
Helena). Denunþând de la început convenþia, travestiul este un fabulos exerciþiu, care þine de însãºi esenþa teatrului, invocând un trup care pretinde a fi
ceea ce nu este, un trup care nu doar
îmbracã un costum, dorind sã parã altul, ci trebuie sã-ºi asume cinstit ºi curat un altul. Prin anii 1970, Antoine
Vitez ºi, mai apoi, Declan Donnellan,
propuneau actorilor lor travestiul1 ,
drept exerciþiu menit sã elibereze corpul actorului de orice constrângere.
Practica recurentã a travestirii este inevitabilã în anumite companii de teaFoto: Florin Chirea

tru, iar în ultimele decenii corpul travestit s-a impus drept semn teatral prin
excelenþã, susþinând teza convenþiei artistice ºi pecetluind trupul travestit
drept un trup viu, complet, un trup
care sparge limitele sexului, un trup ce
tinde cãtre unitatea originarã, primordialã, un trup care joacã. Dincolo de
pecetea de fals, postiºele vorbesc despre elementele care vin sã înlocuiascã
naturalul cu artificialul, oferind certitudinea cã scena este, prin excelenþã,
un spaþiu al metamorfozãrilor. În diferite momente ale artei spectacolului
masca, machiajul ºi postiºele au devenit indispensabile construirii rolurilor.
Dacã mult timp postiºele - considerate de G. Banu reziduuri ale mãºtii2 au fost instrumentele privilegiate ale
unui tip de teatru care se servea de ele
ca de niºte substitute ale mãºtilor, ele
au fost apoi au fost uitate, folosirea lor
devenind chiar desuetã, sfârºind prin a
fi vitregite de apariþii. În ultimele decenii, ca ºi travestiul, postiºele (perucile, mustãþile, genele, desenarea sprâncenelor, folosirea dinþilor falºi) îºi revigoreazã legitimitatea, afirmând cu
forþã un soi de teatralitate performativã, denunþând asumat convenþia.
Prezentat de Compania Propeller,
Visul unei nopþi de varã este un fascinant spectacol care verificã virtuozitatea ºi rigoarea actorilor englezi, mizând
pe estetica fizicalizãrii ºi pe dimensiu-

nea ludicului, etalând excepþionale aptitudini artistice, de la evidentele performanþe ale trupurilor perfect antrenate, pânã la asumarea nealteratã a travestiurilor, de la sublimele sonoritãþi
live, la susþinerea unui ritm ameþitor al
spectacolului. Muzica ºi sonoritãþile
sunt dominate de cântece, dansuri ºi
imnuri victoriene, de glasuri zglobii,
diafane de copii, rimuri feerice, clinchete de clopoþei, chicoteli ºi ºoapte
sau murmur, sunete de ukulele sau
muzicuþã, clarinet, violoncel sau xilofon. Având roluri multiple, fiind mereu
în scenã, asigurând sonoritãþile spectacolului, ori plonjând cu voluptate în
rol, artiºtii companiei Propeller trãiesc
inefabil o bucurie a jocului, exploatând
maxim resursele lor tehnice desãvârºite, o dicþie impecabilã, dublatã de sondarea fanteziei creatoare. Visul celor de
la Propeller devine notabil prin prospeþimea unei trupe funcþionale pânã la
detaliu, prin umorul viguros, condus
cu rafinament de regizorul Edward
Hall, prin claritatea ºi armonia imaginilor feerice.

Haricleea NICOLAU
1
George Banu, Dincolo de rol sau
Actorul nesupus, Editura Nemira, Bucureºti, 2008, traducere de Delia Voicu, p. 212.
2
Ibidem, p. 97.

36

SpectActor

ªi tu, Cezar?!
„Ca pasãrile, mort voi cântãri
mai greu decât viu”

S

Iulius Cezar
Regia scenicã ºi adaptarea:
Armen Khandikyan
Scenografia: Karen Grigoryan
Sunet: Ashot Papazyan,
Armen Khandikyan
Lumini: Vaghan Miqayelyan,
Varazdat Hayrapetyan
Traducerea în armeanã: Khachik Dashtenc
DISTRIBUÞIA
Iulius Cezar – Grigor Gabrielyan
Marcus Brutus – Arthur Utmazyan
Marc Antoniu – Hrachya Harutyunyan
Cassius – Grigor Khacahtryan
Octavius Cezar – Artashes Mkhitaryan
Casca – Armen Barseghyan
Decius Brutus – Vaghan Galstyan
Cinna – Erik Sargsyan
Porþia, soþie lui Brutus – Gohar Igityan
Calpurnia, soþie lui Caesar –
Luiza Ghambaryan
Un oracol – Gurgen Antonyan
M. AemiliusLepidus – Karen Miridjanyan
Pindarus, servitor lui Cezar –
Eduard Gasparyan
Lucius, servitor lui Brutus –
Gagika Mkrtchyan
Servitor lui Antonius –
Babken Chobanyan
Cetãþeni Hovhannes Tekgyozyan
Hrachya Stepanyan
Samvel Harutyunyan
Narek Martirosyan
Levon Haghverdyan
Fantoma lui Cezar – Grigor Gabrielyan
Cinna, un poet – Gurgen Antonyan
Prezentatorul spectacolului – Samvel
Harutyunyan
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pectacolul Teatrului Dramatic Yerevan – „Hrachya Ghaplanyan” (poartã numele
unui mare regizor al Armeniei din anii
sovietelor, fondator al acestei instituþii) s-a dovedit cel mai sobru spectacol
din festival. Au fost la aceastã ediþie ºi
tragedii, ºi piese dramatice, nu doar
comedii, sonoritãþi muzicale zglobii, dar
„Iulius Cezar” a fãcut figurã aparte ºi a
surprins cumva aºteptãrile publicului.
Cu o regie modernã, creaþie a directorului artistic al teatrului, cu notorietate
în Armenia ºi peste hotare, Armen
Khandikyan, a reprezentat, pe de-o
parte, o imagine în variate tonuri de
gri, într-o luminã estompatã, în sonoritãþi electronice deloc liniºtite. Pe de
altã parte, fiind un text mai rar jucat, a
surprins miza lui, într-un spectacol
care a facut apel la elemente curente în
viziunile regizorale moderne dar a servit excelent textul. Unul care se dovedeºte de profundã actualitate, indiferent de epocã, chiar dacã mijloacele sunt
altele ºi în loc de crimã doar se blameazã. De altfel, reiterarea unor asemenea
conflicte este revelatorie pentru progresul omenirii: acum nu se ia viaþa celui desemnat ca adversar, acum nu se
mai scoate sabia sau cuþitul, una-douã,
cum era în vremea Romei sau în Evul
Mediu, precum pânã, hãt!, târziu, la
periferia romanþatã a oraºelor dinainte
de rãzboi.
Mai rar se întâmplã într-o piesã ca
personajul care dã chiar titlul piesei sã
moarã la jumãtatea desfãºurãrii ei. ªi
aparent nu el este personajul principal, ci Brutus, Marcus Brutus, interpretat cu sobrietate ºi densitate de cãtre Arthur Utmazyan. Doar cã, fie ºi
mort, Iulius Cezar influenþeazã gândurile ºi faptele celor ce-i supravieþuiesc,
rãmâne un reper în judecata evenimentelor ce i-au succedat. Ba chiar mai consistent decât înainte. Apariþia sa, ulterioarã asasinãrii, în posturã de stafie,
aminteºte de tatãl lui Hamlet. Aici se
aratã premonitoriu ºi face ca Brutus
sã-ºi reformuleze gândirea. Justificarea lui, exprimatã public imediat dupã
faptã, ca într-un comunicat de presã al
autorilor, sunã fãrã ezitare: „Not that I
loved Caesar less, but that I loved
Rome more”. ªi nu este demagogie,
Brutus fiind recunoscut pentru onestitatea sa în prietenia arãtatã Cezarului, pentru seriozitatea atitudinii sale.
Tocmai aici este miza piesei ºi montarea armenilor pune în evidenþã acest
moment. Brutus ajunge sã se teamã de
setea de putere nemãsuratã a Cezaru-

lui. Se considerã el însuºi o conºtiinþã
publicã, se simte dator sã nu rãmânã
indiferent acolo unde crede cã desluºeºte, el mai mult decât ceilalþi, un semn
al unui rãu social ce stã sã se întâmple.
Scena în care Casca povesteºte cu însufleþire despre încercarea repetatã a
lui Antoniu de a-i oferi coroana lui Cezar, de fiecare datã acesta refuzând-o,
este jucatã cu sensibilitate, încât publicul percepe importanþa momentului
ºi fragilitatea clipei. Pentru cã Brutus
pare a pune pe seama unei tot mai puþin strunite pofte de putere acea ezitare din refuzul coroanei. Doar cã în scurt
timp, desfãºurarea evenimentelor va
dovedi cã dacã a fost o temere în privinþa lui Cezar, apoi cu certitudine a
fost o împlinire la Octavianus, facilitatã taman de asasinarea primului. Aºa
cã Brutus nu a evitat ci a accelerat faptul de care se temea. Sigur, poate cã el
a fost doar un instrument în jocul destinului, pilda fiind cã, de fapt, ce este
scris sã se întâmple nu poate fi evitat.
Doar cã rãmâne în discuþie genul
lui de atitudine. Dacã nu cumva ºi la el,
personaj generic pentru intelectuali,
oameni publici cu conºtiinþã, buna intenþie, instrumentatã pasional, intermediat, fãrã luciditate, ajunge sã înlocuiascã un rãu mai mic cu unul mai
mare. Iar exemple avem aici ºi acum
(vara lui 2012). Inclusiv cu ivirea unor
victime colaterale, precum se întâmplã
cu poetul Cina.
De altfel miezul spectacolului este
construit pe miºcãrile, fizice ºi voliti-

ve, ale masei. Populaþia Romei, ca un
corp comun, ca o maree, se miºcã în
scenã dupã legea ei ºi, mai ales, dupã
abilitãþile manipulatorilor de opinie.
Scenografia lui Karen Grigoryan se distinge prin stâlpul central, o paralelã
simbolicã la prezenþa Cezarului, în interpretarea foarte bunã a lui Grigor
Gabrielyan (ce-ºi pune amprenta atât
de puternic încât îi împrumutã imagine
dincolo de spectacol), dar ºi prin tribuna din forul public. Tribuna ca o
antenã. Acolo unde un orator iscusit
modeleazã reacþiile masei dupã cum
vrea. Iar Marc Antoniu asta face. Interpretat de Hrachya Harutyunyan,
apare discret în spaþiul de joc, îºi poartã reþinerea în faþa situaþiei create de
asasinarea comisã de conspiratori, apoi,
pe mãsurã ce-ºi rosteºte faimosul discurs, i se deschide chipul ºi poate fi
citit. Abilitatea cu care întoarce auditoriul, de la urãri de viaþã lungã adresate lui Brutus la abia reþinutã reacþie de
revoltã faþã de acesta ºi de conspiratori, este un model de studiat. ªi poate
cã un tiran precum Ceauºescu ar fi învãþat sã ofere mult mai mult, atunci
când ajunge în ipostaza de a rosti un
posibil ultim discurs în faþa maselor.
Cadavrul Cezarului rãmâne în scenã pânã la reîntâlnirea cu spiritul, slujind pentru ceilalþi de argument în a
trage foloase. Este încã un loc comun
în istorie.
Cezar a tras sabia ºi de „sabie” va
pieri. El este cel care a trecut Rubiconul, ºi-a asumat riscul de a accede într-
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un punct al puterii unde se poate întâmpla orice. Brutus a scos „sabia” ºi
de sabie a pierit. De a lui, o scenã jucatã în final cu sobrietate. Marc Antoniu
a folosit mai întâi o armã virtualã, a
trecut apoi la cea materialã ºi sfârºitul
îi va fi la fel. Aºa cum el îl onoreazã pe
învinsul sãu, Brutus, tot aºa ºi Octavianus, cel ce va ajunge atât de curând
împãrat, prin suita de împrejurãri declanºate de asasinarea lui Cezar, îl va
onora pe cel care a fost Marc Antoniu.
Ar fi de vãzut cum teatrul din Erevan
continuã acest spectacol cu „Antoniu
ºi Cleopatra”.
Dar „sabia” au scos-o ºi masele.
Aparent, responsabilitatea lor difuzã
le feresc de o justiþie directã. Dar scena
este rãvãºitã de furtuna socialã. Masele, în tulburarea întreþinutã dintr-o parte
sau alta, distrug ºi un suflu exploziv
rãstoarnã lumea. Este o justiþie indirectã. Prezicãtorul, o apariþie insolitã
în spectacol, cel care aduce, într-un fel,
singura adiere de zâmbet, unul amar,
desigur, jucat de Gurgen Antonyan,
este, desigur, neascultat, sfatul nu-i
este urmat. Cezar declarã cã vrea sã
audã cine îl strigã, dar nu ºi sã citeascã
atent ceea ce i se semnaleazã.
Sunt peste douã mii de ani de
atunci. Puterea corupe. Vanitatea celui
ce se crede înþelept îl face surd. Poporul e în hãrmãlaia forului. Prezicãtorul
vede limpede. Dar nu poate schimba
nimic.

Marius DOBRIN

Foto: Florin Chirea
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Forþa cuvintelor plus
ceva despre tandreþe

P

Miranda
Regia: Oskaras Koršunovas
Scenografia: Dainius Liskevicius
Design costume: Aleksandras
Pogrebnojus
Compozitor: Antanas Jasenka
Sculptor al figurinei balerinei:
Donatas Jankauskas
Design lumini: Eugenijus Sabaliauskas
Director tehnic:Mindaugas Repsys
Inginer sunet: Ignas Juzokas
Recuzitã ºi costume:
Edita Martinaviciute
Manager scenã: Malvina Matickiene
Subtitrare: Akvile Melkunaite
Manager turneu: Audra Zukaityte

Foto: Viorel Pîrligras

DISTRIBUÞIA
Miranda – Airida Gintautaite
Prospero – Darius Meskauskas

lasatã într-un interior de intelectual tipic al anilor ’70’80 din orice þarã est-europeanã, piesa Miranda, montatã de reputatul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, este o meditaþie profundã ºi
cutremurãtoare despre umanitate, limitele, dar ºi metamorfozele ºi forþa de
care e capabilã fiinþa umanã, o alegorie
despre Putere ºi condiþionãrile sociale
ºi istorice, pe care indivizii trebuie sã
le îndure ºi sã le înfrunte (ca pe o furtunã, dar una ca dureazã ceva mai mult,
poate chiar permanent).
Cei doi protagoniºti, un bãrbat trecut de mediana existenþei sale, un profesor sau, poate, scriitor, Prospero, ºi
fiica acestuia, Miranda, paraplegicã,
putându-se miºca doar de la mijloc în
sus, cu dificultãþi de vorbire ºi de înþelegere sunt cele douã personaje ale piesei. Singurul moment de evadare din
realitatea crudã ºi claustrantã îl reprezintã propunerea tatãlui de a-i citi
dintr-o carte, Miranda alegând, fireºte,
Furtuna lui Shakespeare, din care acesta
nu numai cã îi citeºte, dar îi ºi interpre-

teazã, pe rând, personajele masculine,
Miranda începând sã „joace” personajul shakespearian al cãrui nume îl poartã, dar ºi pe spiriduºul Ariel. Astfel, pe
de-o parte, realitatea concretã, a vieþuirii celor doi, cu toate inconvenientele sale, teribilã ºi emoþionantã în sine
(de pe alte premise, mi-a amintit de
anumite scene din filmul Amour al lui
Michael Haneke), pe de altã parte, realitatea imaginatã, mediatã de textul ºi
povestea lui Shakespeare, care îi transformã ºi le oferã celor doi calitãþi ºi o
putere de depãºire a propriei condiþii
dincolo de limitele realitãþii lor.
Deºi „metamorfoza” Mirandei este
cea care conteazã cel mai mult ? cea
care îºi pune amprenta pe întreaga desfãºurare a piesei ºi are o deschidere
simbolicã maximã ?, nu este de ignorat
nici transformarea intelectualului timid,
cu ticuri ºi tabieturi, într-un „actor”
poliform ºi de o expresivitate extraordinarã, în ciuda datelor sale fundamentale, care, prin contrast, devin comice
la un moment dat. Modul în care cei
doi comunicã evolueazã între dificultatea pe care o presupune relaþia concretã dintr-o realitate dominatã de boalã
ºi handicap ºi vitalitatea, exuberanþa ºi
nonconformismul pe care îl presupune noua ipostazã, una la limitã între
vis ºi imaginaþie.
Korsunovas reuºeºte sã construiascã scene memorabile, prin maniera
în care îi transformã pe cei doi, în care
mai ales Prospero se foloseºte de cele
câteva articole vestimentare pe care le
are la îndemânã, pentru a evoca personalitatea diverselor personaje din Furtuna – Prospero, fratele uzurpator, dar
ºarmant, grobianul Caliban. Ca ºi
Prospero, conducãtorul Milanului, ºi
intelectualul indezirabil (se face referire, la un moment dat în piesã, la interzicerea acestuia, la momentul vag când
a devenit un paria) din lagãrul comunist se retrage în bibliotecã, printre
cãrþi, încercând sã o fereascã pe
naiva Miranda (ºi naivitatea e un mare handicap
într-o lume crudã!) ºi
sã o protejeze de
toate influenþele ºi
pericolele din exterior.

Tot spectacolul capãtã accente
nostalgice sau dramatice ºi datoritã muzicii lui Ceaikovski din Lacul lebedelor – balet care ruleazã la un televizor
alb-negru ºi pare sã fi fost aspiraþia
Mirandei de a deveni balerinã, ea apãrând la un moment dat îmbrãcatã ca
atare, scenã de o intensitate specialã,
pentru cã finalitatea „zborului”, a dansului, nu poate fi decât una tragicã în
condiþiile ei.
De asemenea, semnificativã este ºi
pendularea permanentã între televizorul alb-negru ºi care se defecteazã periodic ºi radioul „pe lãmpi”, ambele
emitente ale unor bruiaje care accentueazã angoasa ºi profilul teribil de claustrant al acestei închisori urbane de la
finele secolului trecut. Mai mult, deschiderea radioului, în care lãmpile lumineazã ca niºte lumânãri, transformã
un obiect tehnic într-un fel de „altar”
lipsit de idol. O umanitate obligatã sã
se reinventeze, sã se adapteze, sã îºi
redefineascã limitele ºi sã se lupte mai
ales cu datele unei realitãþi cu care se
consoleazã. Oskaras Korsunovas ne
invitã nu doar la reflecþie, ci la trãire.
Scenele puternice, trecerile alternative
dintr-un orizont în altul, din cel real în
cel ficþional, sunt marcate de uºile batante din fundal ºi de lumina care se
modificã la momentul potrivit (amintindu-i, inevitabil, spectatorului român
trecut de 30 de ani, indiferent de intenþia regizorului, ºi de penele de curent
din anii ’80).
Cei doi actori, Airida Gintautaite
ºi Darius Meskauskas, dovedesc nu
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doar disponibilitãþi dramatice excepþionale, dar ºi forþã expresivã, ce face ca
partiturile amândurora, extrem de dificile, sã devinã o mostrã de virtuozitate, cãci cel mai greu nu este sã întruchipezi perfecþiunea, ci tocmai deficitul,
insuficienþa, handicapul (ºi nu neapãrat cel fizic). Efortul lor este dublu,
cãci condiþia lor este dublã, pendulând
între neputinþã ºi forþã, între concret ºi
ireal, între convenþia realitãþii ºi nonconformismul imaginaþiei.
Oskaras Korsunovas, un regizor
special, ale cãrui spectacole prezentate pânã acum în cadrul Festivalului –
Hamlet, Romeo ºi Julieta ºi Miranda –
nu par sã aibã aproape nimic în comun, reuºeºte sã se reinventeze de fiecare datã ºi sã confere perspective inedite scrierilor shakespeariene. Miranda este un exemplu de adaptare, de
reinterpretare, de metatext, în fond,
care nu doar modificã anumite elemente spaþio-temporale într-un elan modernizant, ci reface complet semnificaþiile piesei iniþiale, pe care o antreneazã într-un context socio-politic
concret ºi semnificativ, expunându-i nu
doar potenþialul subversiv, dar chiar
miezul existenþialist, de meditaþie dramaticã asupra condiþiei umane pe care
textul „marelui Will” îl poate susþine
cu asupra de mãsurã.

Mihai ENE

Foto: D.Matvejevas
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Miranda delirului
unui Prospero
Miranda: Ai început adesea
Sã-mi spui ce sunt; dar te-ai oprit
ªi m-ai lãsat sã mã frãmânt
zadarnic,
Zicând: „Nu încã”
(Furtuna, A.I, s.2)

M

iranda lui Koršunovas
este o proiecþie fantasmaticã! Miranda este
plãsmuirea delirului unui Prospero
cufundat într-un univers în care forþa
viziunii apare multiplicatã ºi demultiplicatã. Într-un personaj se ascund alte
câteva zeci de personaje, pe care puterea metamorfozei închipuirii le dezvãluie fabulos. Insula lui Prospero imaginatã de Oskaras Koršunovas este o
bibliotecã din anii ’60-’70, ticsitã de
cãrþi, bibelouri ºi tot felul de nimicuri
îngrãmãdite într-un spaþiu meschin, o
sufragerie recreatã în detaliu ºi care
evocã anii comunismului est-european.
Ne sunt binecunoscute asemenea insule create de oameni pretutindeni unde
spiritul era îngrãdit. Am locuit în asemenea insule mulþi dintre noi, am descãtuºat visele prin magia literelor; rãsfoind cãrþi, am parfumat dulceag o existenþã cenuºie. Koršunovas închipuie o
insulã fermecatã, o insulã magicã nu-

mai prin puterea simbolului, scenografia propusã (decoruri: Dainius Liskevicius; costume: Aleksandras Pogrebnojus) fiind cât se poate de realã, un
spaþiu material care evocã/ invocã imaterialul. Plasând insula vrãjitã într-o
bibliotecã, regizorul contureazã o imagine care conþine deopotrivã consistenþa
realitãþii ºi inconsistenþa iluziei: miile
de file ascund mii de lumi care pot fi
accesate, pot fi descoperite, pot fi recreate prin puterea închipuirii. Fabuloasã temã a situãrii lui Shakespeare
într-un spaþiu prin excelenþã realist, ca
ºi cum ar fi eludat total dimensiunea
ludicului. Koršunovas aruncã o nadã,
o capcanã la nivelul percepþiei vizuale
imediate: nimic nu este ceea ce pare ºi
totul se va dezvãlui altfel decât ne aºteptãm.
Spectacolul Miranda, al Teatrului
Municipal O.K.T. din Vilnius, în regia
lui Oskaras Koršunovas, începe sub
auspiciile lui Hipnos, într-un clarobscur deschizând zona ambiguã a existenþei: e zi sau noapte? E vis sau realitate? E somn sau moarte? Un fotoliu
în care spiritul lui Prospero s-a cufundat într-un somn adânc, o imagine bruiatã a unui vis proiectat fabulos întrun obiect dintr-un alt secol: un televi-

Foto: D.Matvejevas

zor vechi, alb-negru, adãposteºte o
balerinã plutind pe lacul gândurilor ei,
printre miºcãri spasmodice ºi pendulãri între vis ºi realitate. De fapt, visul
Mirandei, cu care debuteazã spectacolul este, în realitate, delirul lui Prospero; Miranda nu este decât plãsmuirea
evanescentã a unui episod de delirium
tremens. Apariþia ei convulsivã, fantasmaticã, imaterialã ºi materialã deopotrivã, se ridicã precum un fum dinlãuntrul unui Prospero care-ºi clãdeºte
propria lui cazematã împotriva sistemului. Zãmislitã din visele lui Prospero, Miranda este iluzoria sa fiicã, alãturi de care îºi regizeazã o existenþã
domesticã paºnicã, dar mai cu seamã,
oniricã. Devoalatã la finalul spectacolului, cheia regizoralã este apariþia lui
Prospero în fotoliul în care, pânã
atunci, visase Miranda. Cufundânduse într-un somn adânc, Prospero cutreierã un tãrâm al viselor, al forþelor
care nu pot fi controlate; asemenea lui
Hamlet, sã doarmã, sã moarã, îi pare
totuna lui Prospero. Somnul se proiecteazã mereu ca un dublu al morþii1 ,
unde jocul apariþiilor ºi al metamorfozelor este mereu posibil, duhurile apar
ºi dispar, se evaporã, închipuirile se
destramã. La adãpostul nopþii, în ini-

ma întunericului, simptomele delirului
sãu bahic devin evidente: ceea ce vedem nu este decât un vis, un coºmar al
lui Prospero, care acum poate convoca
spiritele, umbrele, creaturile imaginarului sãu. Intempestiv, scena devine
asaltatã de halucinaþiile sale proiectate
în Miranda urlând cãþãratã precum o
imensã insectã, acaparând spaþiul. De
fapt, printre frecventele simptome, în
delirium tremens subiectul are tulburãri intense de percepþie, are halucinaþii vizuale cu insecte, ºerpi sau ºobolani. Oniricul provoacã, mimeticul trece drept adevãr, iar imaginile se contopesc într-un vârtej psihedelic greu de
închipuit: sonoritãþi diafane ºi sinistre,
cântece ºi ecouri de glasuri zglobii (muzica Antanas Jasenka; design lumini:
Eugenijus Sabaliauskas), lumina taie
spaþiul violând retina, culorile se succed cu rapiditate, sunetele metalice înfioarã. Tema vieþii ca vis permite pendularea între spaþiul real, concret – vizibil ºi spaþiul imaginar, oniric, în care
Miranda se metamorfozeazã în felurite creaturi, în duhuri, se multiplicã fabulos, într-un Ariel angelic (balerina)
ºi demonic (Ariel ubicuu). Imaginile se

o: D.Matvejevas
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rostogolesc ca într-un limb dantesc, de
la cele reale, la cele imposibile, sinistre
sau metaforice; de o rãvãºitoare poezie este imaginea Mirandei care cântã,
crescând dintre cãrþi, suspendatã printre idei. Miranda lui Koršunovas este
imobilizatã, suferã de tetraparezã spasticã, cea mai severã formã de paralizie
cerebralã, implicând retard mental ºi
fiind asociatã cu tulburãri de fonaþie ºi
deglutiþie, sialoree. Notabilã performanþa actriþei Airida Gintautaite (Miranda), care ºi-a asumat admirabil acest
dificil rol. Alternând momentele de expunere a hadicapului (miºcãri spasmodice care decurg din hipertonia muºchilor, menþinerea membrelor superioare în hiperextensie, iar a celor inferioare, în flexie, în fotoliu), cu momente în care merge, în care este balerinã,
sau se caþãrã, Miranda verificã limita
dintre imaterial ºi material, dintre manechin ºi trupul viu. În acest interstiþiu al existenþei umane efemere, la graniþa dintre vizibil ºi invizibil, dintre vis
ºi realitate, alternând momentele de
furie cu momentele de letargie, dedublarea ºi multiplicarea cu ruperile de
ritm, Miranda devine întruchiparea
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fuziunii dintre materia inertã (un trup
cu handicap) ºi un corp plin de viaþã
(balerina). Koršunovas închipuie un
final ce deschide perspectiva vieþii ca
vis: imaginea electricã a Mirandei balerinã în rama pandant a vechiului tv
dezarticulat, Lacul lebedelor, rãsunând
asurzitor, contureazã metaforica eliberare a spiritului din închisoarea unui
trup chinuit. Visul este acum mecanismul magic al transportãrii spiritului din
real în ireal, din aici în dincolo ºi tot ce
se întâmplã vine numai prin vis, pentru cã suntem zãmisliþi din plãmada
viselor, iar mãrunta noastrã viaþã este
înconjuratã de somn, topindu-ne în aer
precum umbrele. Tot astfel, actorii lui
Koršunovas au fost spirite ce s-au topit în aerul subþire, asemenea þeserii
imateriale a unei iluzii rãvãºitoare.

Haricleea NICOLAU
1
George Banu, Shakespeare, lumea-i un teatru, Editura Nemira, Bucureºti, 2010, traducere de Ioana Ieronim ºi Ileana Littera, p. 302.
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Hamlet
Regia: Bocsárdi László
Dramaturgia: Sebestyén Rita
Scenografia: Bartha József
Costumele: Dobre Kóthay Judit
Selecþia muzicalã: Bocsárdi László
Prelucrãri muzicale: Kónya-Ütö Bence
Regia tehnicã: V. Bartha Edit
Sufleur: Gazda Szende
DISTRIBUÞIA
Hamlet – Mátray László
Claudius – Pálffy Tibor
Polonius – Szakács László
Gertrude – D. Albu Annamária
Ophelia – Benedek Ágnes
Laertes – Kolcsár József
Horaþio – Kónya-Ütõ Bence
Duhul – Nemes Levente
Rosencrantz– Nagy Alfréd / Derzsi Dezsõ
Guildenstern– Diószegi Attila
Primul Gropar – Gajzágó Zsuzsa
Al doilea Gropar - Erdei Gábor

Foto: Maria ªtefãnescu

Hamlet, super-eroul
meu preferat

H

amlet, Prinþul Danemarcei,
face parte din familie. Sau
e mãcar un bun prieten. Îl
cunoaºtem atât de bine. Avem atâtea
de povestit despre el. ªtim toate prin
câte a trecut. Am citit atâtea despre el.
L-am vãzut în repetate rânduri, sub
multe chipuri; când în costum clasic,
când în jeanºi, când fãrã de costum. E
de-al casei, ce mai. ªi cu cât îl cunoaºtem de mai mult timp ºi mai de aproape, cu atât ne scapã printre degete ºi
aºteptãm noi surprize de la el. Îl putem accepta în atât de multe ipostaze
ºi îi putem reinventa povestea, se pare,
la infinit. El e generos ºi oferã oricui se
încumetã sã se apropie de el material
cât pentru a construi o lume întreagã.
Regizorul Bocsárdi László a ales
sã aibã o atitudine plinã de respect în
faþa personajului atunci când i-a rescris
povestea ºi a adaptat textul lui Shakespeare. Scenariul sãu nu trãdeazã firul
narativ ºi nu îl vãduveºte pe erou de
profunzime. Spectacolul „Hamlet” de
la Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu
Gheorghe combinã tabloul unei familii
disfuncþionale cu suspansul thrillerului în care aºteptãm ca vinovatul sã fie
pedepsit. Alegerea asumatã a fost aceea de a aduce pe scenã un Hamlet cu
staturã de erou, stãpân pe sine, puternic ºi foarte hotãrât. Nicio clipã nebun, atent ºi conºtient de tot ce se petrece în jurul lui, pare mai degrabã un
rãzboinic venit sã restabileascã ordinea lumii ieºite din matcã prin forþã
brutã ºi nu un tânãr intelectual plin de
îndoialã ºi cutremurat de absurditatea
existenþei sale. O propunere viabilã,
bine conturatã, susþinutã constant de
Mátray László care îl interpreteazã pe
Hamlet cu multã determinare ºi tensiune bine controlatã.
Decorul imaginat de Bartha József
este pe cât de ofertant la o primã vedere, pe atât de repetitiv ca utilizare pe
parcursul celor 190 de minute ale spectacolului. Ceea ce pare iniþial o baie
comunã sau un abator, devine treptat
doar un mare spaþiu de manevrã pentru perdelele de plastic care mãrºãluiesc de-a lungul ºi de-a latul scenei trase de actori. Copertele spectacolului,
imaginea lui Hamlet sub jetul de apã al
duºului ce pare a-l purifica pregãtindu-l sã intre în luptã, pentru ca la final
sã îl spele de orice vinã, sunt puternice
ca sens ºi oferã o cheie de interpretare
consistentã. Totuºi, rãmâne impresia
unui obiect insuficient speculat – cada

ce troneazã în mijlocul scenei preþ de
jumãtate din spectacol dispare la pauzã, iar la final existã un moment „Deus
Ex Machina” când reapare pentru ca
Hamlet sã moarã în ea. Rãmâne senzaþia de insatisfacþie în faþa unei jumãtãþi
de metaforã.
Un moment valoros din punct de
vedere regizoral, care te pune pe gânduri ºi te obligã sã gãseºti singur explicaþii lãmuritoare este „Cursa de ºoareci”. Actorii sunt nimeni alþii decât
Rosencrantz ºi Guildenstern. Statutul
lor de spioni ai Regelui e recalibrat;
Bocsárdi László îi scoate pe cei doi din
categoria personajelor antipatice prin
excelenþã ºi îi trece într-o zonã gri, în
care nuanþele se înmulþesc, iar plus-valoarea adusã desfãºurãrii acþiunii este
una evidentã. La fel ºi sensul momentului de teatru în teatru – cine pe cine
încearcã sã prindã în cursã. Cade Claudius în propria capcanã încercând sã îi
intre în voie lui Hamlet prin intermediul teatrului? Rãspunsurile sunt ofertante ºi duc reprezentaþia în rândul
spectacolelor care te fac sã gândeºti.
Minusurile acestei montãri þin în
primul rând de ritm. Având un personaj central ridicat deasupra celorlalte,
atât prin reconsiderarea textului, cât ºi
prin construcþia regizoralã, Hamlet devine singurul motor al acþiunii. Celelalte relaþii rãmân la un nivel superficial ºi
au ca rezultat transformarea unor personaje precum Gertrude, Laertes sau
Horaþio în caractere unidimensionale.
Nici poziþia lui Hamlet faþã de Ofelia
nu mai este una de mare interes, încât
aproape cã îi pare indiferentã, singurul
sãu scop fiind rãzbunarea. Scena dintre Hamlet ºi Gertrude pare a avea ca
unic scop o demonstraþie de forþã din
partea lui Hamlet, catalizatorul din care
el îºi trage energia pentru a acþiona ºi
nicidecum un moment de durere sincerã între mamã ºi fiu. Iar duelul, previzibil ºi demonstrativ, nu are respiraþie
de punct culminant al unei mari tragedii. Scena de izbucnire a unui Hamlet
care aruncã peste cadavrul lui Claudius cu coroane mortuare nu are vlaga
pe care o presupune mesajul în sine.
Spectacolul „Hamlet” în regia lui
Bocsárdi László de la Teatrul „Tamási
Áron” din Sfântu Gheorghe are solemnitate ºi prestanþã. Atmosfera pe care
o genereazã este de monolit grav ce
impune respect. Ritmul greoi, lungimile scãpate de sub control ºi inventivitatea rãmasã undeva la mijlocul de-
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mersului îl vãduvesc de savoare. Rigoarea, precizia ºi austeritatea cer câteodatã ºi o dozã de nebunie, ludic ºi
imaginaþie. Aºa cum spectacolul surprinde în primele minute cu scena groparilor mutatã pe post de Prolog ºi
incitã cu o propunere îndrãzneaþã, ar
putea evolua mult mai spectaculos.
Rãmân promisiunea unei viziuni profunde, imaginea unui Hamlet-erou ºi
zgomotul apei care curge.

Alina EPÎNGEAC
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Un pic de Hamlet
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D

eºi nu este prima datã când
pune în scenã Hamlet,
László Bocsárdi a reuºit sã
creeze ceva diferit cu trupa de la Tamási
Áron. Majoritatea regizorilor de teatru care monteazã Shakespeare la un
moment dat par sã prindã un fel de
microb care îi readuce spre piesele bardului. Nu e de mirare, Shakespeare nu
e doar un geniu al dramaturgiei, ci ºi
unul dintre cei mai fini observatori ai
vieþii ºi firii oamenilor; prin urmare, un
mediu perfect pentru ca regizorul sau
actorul sã îºi facã un nume, sau sã îºi
dezvolte un stil. În aceastã categorie
pare sã se încadreze ºi László Bocsárdi,
un regizor care a mai montat Shakespeare ºi cu alte ocazii; însã un regizor
bun, reputat, nu face neapãrat casã bunã
cu teatrul elisabetan de fiecare datã.
Ne amintim cum, la una din ediþiile precedente ale Festivalului Internaþional
Shakespeare din Craiova, acesta ne-a
prezentat o montare a piesei Cymbeline, cu Florin Zamfirescu ºi Cãtãlina
Mustaþã în roluri principale. Acel spectacol a durat patru ore ºi a avut trei
intervale, care parcã invitau de fiecare
datã o parte dintre spectatori sã plece
acasã.
De atunci, am putut însã observa
chiar ºi de la Craiova, prin spectacole
precum Caligula, cã stilul maestrului
s-a concentrat, ºi iatã cã Hamlet-ul pe
care l-a trimis la ediþia de anul acesta a
Festivalului Shakespeare a demonstrat
acest lucru din plin. Dacã ni se permite
sã comparãm cele douã spectacole,
Cymbeline ºi Hamlet, putem spune cã
sunt diametral opuse; pe când în pri-

mul pãrea cã nicio replicã nu a fost
sacrificatã pe altarul coerenþei scenice,
cel de al doilea este o viziune pur personalã a regizorului, o tuºã de auteur
care vrea nu numai sã monteze Hamlet, ci sã transmitã un mesaj, o imagine
specificã. Pentru cei care au mai citit
piesa, ºi care au mai vãzut-o pe scenã
de multe ori, spectacolul lui Bocsárdi
vine ca o gurã de aer proaspãt: doar ce
era esenþial pentru desfãºurarea poveºtii a fost pãstrat.
Spectacolul începe în întuneric, de
data aceasta cu cei doi gropari, fiecare
þinând în mânã câte un craniu pe post
de felinar; dialogul filozofic al celor doi
dã tonul spectacolului, subliniind ambiguitatea vieþii, nedreptãþile, dar mai
ales, imposibilitatea de a schimba aceste
lucruri. Apoi, îl vedem pe Hamlet: singur în mijlocul unei scene aproape goale, într-o cadã de baie retro, cu duºul
curgându-i peste faþã, înconjurat doar
de cortine de duº care dau mai degrabã
impresia de abator. Aici, în timp ce îºi
plânge carnea ºi blesteamã femeia, i se
aratã ºi fantoma tatãlui mort, dar nu
pe zidurile castelului. Situaþia de la
curte, în viziunea lui Bocsárdi, este
mult mai intimã decât în piesa lui Shakespeare, ºi aºa rãmâne pe tot parcursul
spectacolului. De aici, scenele prin care
se desfãºoarã acþiunea se petrec destul
de rapid, mulþumitã tãieturilor ºi renunþãrii la personaje mai puþin importante.
Folosind deja popularul truc de a
urca spectatorii pe scenã, Bocsárdi a
fãcut de data aceasta ºi alte artificii;
printre ele, important este acela cã o

parte a scenelor ºi dialogurilor au loc
nu în faþa spectatorilor, ci în stânga
sau în dreapta lor. O imagine interesantã, dar defectuoasã, pentru cã forþeazã spectatorii sã îºi frângã gâturile
dintr-o parte în alta, ºi apoi spre subtitrãri (pentru cei care nu cunosc maghiara). Se poate ca spectacolul sã necesite mai multe vizionãri pentru a
observa o logicã în montarea regizorului; spectatorii mai puþin confuzi au
propus ideea cã schimbarea locului din
care discutã actorii semnificã ºi o schimbare a locaþiei în piesã, dar la o analizã
mai atentã nu era vorba de aºa ceva. O
altã explicaþie este poate faptul cã regizorul încerca sã ne demonstreze cã
suntem cu toþii avizi de tragedia umanã – drept care, tragem cu urechea sau
cu coada ochiului –, cã ne uitãm peste
capul celui de lângã noi, doar-doar vom
prinde ceva interesant.
Hamlet-ul lui Bocsárdi e dominat
de regie ºi mai putin de actorie; jocul
actorilor pare sã fi fost nivelat într-un
punct ce se potrivea cu viziunea regizorului, iar aceºtia vin parcã într-o transã, ca ºi cum ar trãi visul altcuiva.
Mátray László, în rolul lui Hamlet, e
într-adevãr captivant pe scenã, însã
chiar ºi rolul sãu principal pare aici
doar un detaliu dintr-o picturã mai
mare. Jocul lui, ca ºi al celorlalþi actori,
e subtil, psihologic, dar puþin depersonalizat; iar dacã, în general, ne putem simþi satisfãcuþi de actorie, dezamãgitor a fost marele monolog, „a fi,
sau a nu fi...”, care a trecut pe lângã noi
ca o replicã oarecare, ce face legãtura
între scene. Un singur lucru se poate
spune despre acest Hamlet: e mai real,
mai lucid decât alþii, poate mai resemnat; a mai vãzut spectacolul acesta, îºi
cunoaºte destinul, dar nu poate decât
sã joace rolul pânã la capãt. Mai impresionant a fost monologul lui Polonius (care la nivel literar ar trebui mai
des comparat cu cel al lui Hamlet, la fel
de puternic în conþinut, chiar dacã e de
ordine materialã, finitã – în opoziþie cu
natura filozoficã a lui „to be, or not to
be...”), sfatul acestuia cãtre Laertes, pe
cale de a fi trimis în Franþa; livrat cu
simþire, cu graba naturalã a unuia care
vrea sã îºi vadã fiul în siguranþã, cu
disperarea ºoptitã a unuia pe care l-a
cuprins teama, cu prevederea unui tatã
obiºnuit sã facã sacrificii. Scena dintre
tatã ºi fiu e vie, plinã de intensitate, iar
avertismentele lui Laertes cãtre Ofelia
înainte de plecare sunt încãrcate ºi ele
de sentiment.
Pe aproape tot parcursul spectacolului, putem trage cu ochiul la Gertrude ºi Claudius, tolãniþi pe scaune
incomode în stânga spectatorilor,
aprinzându-ºi þigãri ºi fãcând gesturi
lubrice. La fel de interesantã e imaginea creatã prin personajele Rozencrantz ºi Guildenstern, care apar ºi ca
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actorii trupei ambulante ce se opreºte
la curte, ºi care oferã un foarte comic
moment inspirat din Stan ºi Bran. Ei,
împreunã cu Hamlet, vor juca spectacolul menit sã scoatã la ivealã conºtiinþa vinovatã a lui Claudius; astfel, în
faþa cãzii de baie ºi a unei oglinzi imense, actorul cel mare îl reprezintã pe
regele ucis, pe când actorul cel mic pe
Claudius trãdãtorul. Sã fie asta o simbolisticã a omului mare (ca personalitate, suflet, rang), ucis, dat la o parte
de omul mic (cu gândire limitatã, cu
principii meschine)? În mod clar e o
trimitere la natura duplicitarã a lui
Guildenstern ºi a lui Rozencrantz.
Apa este un simbol foarte puternic în spectacolul lui László Bocsárdi,
ea spalã trupul murdar metaforic al lui
Hamlet în primele scene, se aude picurând, pic, pic, în momentele tensionate, ºi este elementul în care Ofelia îºi
gãseºte moartea. Hamlet îl bagã pe
Polonius cu picioarele în apã atunci
când cei doi discutã prima datã, ca o
referinþã poate la expresia „a sta cu picioarele în apã rece”, pentru a-l soma
sã mediteze mai bine, mai profund, la
gândirea ºi acþiunile sale; în aceeaºi cadã
îºi spalã mâinile cel ce îl ucide pe rege
în piesa din piesã, ºi tot acolo se în-

toarce ºi Hamlet înainte de a muri, rãnit în duelul cu Laertes.
Spectacolul lui László Bocsárdi
este ca o ceapã: o priveºti, dar nu vezi
decât o faþã, aºa cã îi dai jos un strat,
apoi încã unul, ºi tot aºa. Iar dacã la
sfârºit speri sã poþi spune „acum ºtiu
cum aratã ea într-adevãr”, vei fi dezamãgit, pentru cã ai pierdut ceapa iniþialã, ºi nu mai ºtii decât sã priveºti straturile, despãrþite unele de altele ºi greu
de pus la loc exact aºa cum erau. E
genul de spectacol de la care ieºi pe
gânduri, cu multe întrebãri ºi nemulþumiri; pentru cei care ºtiu sã aprecieze
acest gen de senzaþie, e un spectacol
reuºit. De fapt, este un spectacol nemaipomenit, pentru cã, la fel ca oricare
altã formã de artã bunã, te poate lãsa
cu o foame, cu senzaþia ciudatã pe care
o ai uneori când te trezeºti ºi pentru o
clipã nu îþi poþi aminti ce ai fãcut cu o
zi înainte. Pentru alþii însã, acest Hamlet e prea apãsãtor ºi fragmentar, prea
lipsit de micile jongleuri de regie care
amuzã ºi furã simpatia publicului, prea
puþin dispus sã se reveleze de la prima
întâlnire. Baia e un spaþiu privat, la fel
ºi spectacolul lui László Bocsárdi; în
acest spaþiu privat ne spãlãm rufele,
cum s-ar spune, facem lucrurile pe care

nu vrem sã fim vãzuþi fãcându-le. Pe
un catafalc din gresie e suitã ºi Ofelia
moartã, ca ºi cum ar fi rezistat doar ea
neatinsã de timp, pe ruinele unei piscine. Sufocat într-o cortinã de baie moare ºi Polonius, ca într-o scenã de Hitchcock.
Sentimentul de iminenþã atârnã asupra întregului spectacol; iminenþa a ce?
A destinului probabil, pe care Hamlet
pare sã-l aºtepte de la început, pentru
cã soarta lui, ca a tuturor fiilor, a fost
decisã de pãrinte. O tensiune, ca zgomotul alb, planeazã peste personaje ºi
spectatori, iar aceste senzaþii nu te pãrãsesc multã vreme dupã spectacol.

Lia BOANGIU
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Prospero
al tuturor
Întâlnire cu Prospero
Regia/ Muzica:
Yaroslav Fedoryshyn
Scenografia ºi design costume:
Alls Fedoryshynn
DISTRIBUÞIA
Nataliya Marchak
Galina Strychak/
Nataliya Lukashonok
Vasyl Bulat
Wolodymir Chukhonkinâ
Wolodymir Geljas
Lis Nazar
Wolodymir, Gubanov
Petro Mykytiuk
Juriy Phillipchuk
Viacheslav Repyn
Evgenij Petrov

U

na dintre piesele jucate în
aer liber în cadrul Festivalului Shakespeare este „Întâlnire cu Prospero”, reprezentatã de
Teatrul Academic Voskresenie din Lvov
(Ucraina) în regia lui Iaroslaw Fedoryshyn.
Viziunea regizoralã este o comprimare a patru piese shakespeariene:
„Furtuna”, „Romeo ºi Julieta”, „Visul
unei nopþi de varã” ºi „Hamlet”. Prin
jocul actorilor regizorul a subliniat ideea de luptã a omului cu ceea ce poate
deveni o intemperie interioarã: iubirea,
visul, magia, forþa, moartea, la toate
acestea adãugându-se intemperiile naturii. Sunetul furtunii de pe coloana
sonorã a reprezentaþiei s-a sincronizat
cu ploaia torenþialã de la Portul Cultural Cetate, oferind spectatorilor un
moment pitoresc în care jocul actorilor, schimbarea costumelor, amplasarea ºi strângerea recuzitei, deºi îngreunate de condiþiile meteo, a reuºit sã
proiecteze în acest spaþiu deschis imaginea actorilor ambulanþi din epoca elisabethanã.
Scenariul întâlnirii cu Prospero a
atras, nu atât printr-o construcþie regizoralã bine pusã la punct, ci, mai ales,
printr-o esteticã amãgitoare în idealismul ºi diafanul ei, generatã de jocul de
lumini ºi jocul cu mãºti, explozii suprarealiste de confetti, cascadorii stân-
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gace, costumele impresionante prin
diversitatea lor, dansul cu torþe, spontaneitatea actorilor pe picioroange; toate acestea bine ancorate într-un theatrum mundi cu încãrcãturã shakespearianã.
Inspirat din lumea circului, spectacolul „Întâlnire cu Prospero” îmbinã
muzica new age cu iluzionismul, dansul, pantomima ºi teatrul, cadrul creat
fiind cel al unei lumi onirice ale cãrei
frânghii graviteazã în jurul figurii ducelui Prospero.
Cu toate acestea, Iaroslaw Fedoryshyn imagineazã insula lui Prospero
ca un spaþiu deschis în care pot interveni uºor influenþele elementalului Ariel
sau ale monstrului Caliban. În interiorul acestui spaþiu deschis existã însã
spaþii închise redate prin cuburi de
metal în care personajele se zbat pentru a fi eliberate. Suprapunerea sau intercalarea poveºtii din „Furtuna” cu
personaje din piesele „Romeo ºi Julieta”, „Visul unei nopþi de varã” ºi „Hamlet” este reflectarea ideii cã lumea întreagã este o scenã, iar adevãrul se ascunde în spatele iluziei: bãtrânul
Prospero se trezeºte ºi viseazã un vis
populat cu personaje bizare, pasagere:
Miranda, Romeo, Julieta, Hamlet,
Prospero însuºi. Intervine astfel incertitudinea hamletianã: „A fi sau a nu fi:
aceasta-i întrebarea”, incertitudine care
reflectã situarea omului într-un univers
în care realitãþile sociale, culturale, intime apar ca un permanent joc de mãºti
sub care se ascunde esenþa lucrurilor.

Luiza MITU
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Declan
Donnellan
ºi o poveste
din grãdina
interzisã

Î

Ce pãcat cã-i târfã
de John Ford
Regia: Declan Donnellan
Design scenografie ºi costume:
Nick Ormerod
Regizor asociat ºi miºcare: Jane Gibson
Design sunet: Judith Greenwood
Compoziþie ºi design sunet: Nick Powell
Asistent regie: Paris Erotoktitou
Director distribuþie: Siobhan Bracke
Supervizor costume: Angie Burns
Manager scenã: Tim Speechley
Manager ethnic scenã: Robin Smith
Manager-adjunct scenã: Clare Loxley
Lumini: David Salter
Sunet: Morgan Rogers
Manager garderobã: Victoria Youngson
Asistent manager scenã: Angela Garrick
DISTRIBUÞIA
Cãlugãrul Bonaventura – Raphael Sowole
Giovanni – Orlando James
Annabella – Eve Ponsonby
Florio – David Collings
Putana – Nicola Sanderson
Soranzo –Maximilien Seweryn
Vasques – Will Alexander
Donado – Ryan Ellsworth
Hippolita – Ruth Everett
Grimaldi – Sam McArdle
Cardinal/Doctor – Peter Moreton
Gratiano – Jimmy Fairhurst
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n ultima searã craioveanã a Festivalului Shakespeare 2014,
compania Cheek by Jowl a adus
pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu” o piesã care nu aparþine marelui
dramaturg. Fondatorii ºi conducãtorii
companiei, reputatul regizor Declan
Donnellan ºi partenerul sãu, scenograful Nick Ormerod, s-au oprit asupra
celui mai cunoscut ºi mai controversat
text al lui John Ford. „Ce pãcat cã-i
târfã” a avut lungi perioade în care nu
s-a jucat sau a fost pusã în scenã cu
titlu schimbat, Declan Donnellan fiind
cel care, în 1980, 2011 ºi de aceastã
datã, a readus-o în atenþia publicului,
dupã ce Luchino Visconti o montase la
Paris, în 1961, cu Alain Delon (Giovanni) ºi Romy Schneider (Annabella).
Dincolo de subiectul ºocant, mai
ales pentru vremurile iacobine când a
fost scris, textul are slãbiciunile lui, iar
handicapul nu e întotdeauna uºor de
surmontat. Donnellan a adaptat ºi a
schimbat pe ici pe colo, lãsând însã ºi
unele ambiguitãþi în construcþia personajelor. Nu ºtii dacã, de exemplu, cãlugãrul Bonaventura (Raphael Sowole)
vorbeºte uneori prea rar din întâmplare sau pentru cã regizorul vrea ca pledoaria acestuia pentru cinste, cãinþã „Cazi în genunchi ºi târându-te pe jos
sã te cureþi de destrãbãlare”, „Cerurile
au dreptate”, „Sã nu mai calci pe aici.
Învaþã sã te cãieºti ºi mori” – sã nu
sune întotdeauna convingãtor ori sã
inducã o lentoare, o trenã în ritmul altfel alert al acþiunii. Ruth Everett în
Hippolita este o apariþie neobiºnuitã,
la început pare ruptã din teatrul de
amatori, în alte momente ai putea crede cã este o mare actriþã, ambele situaþii fiind valabile ºi pentru alþi actanþi.
Nu însã ºi pentru protagoniºti, care
susþin partituri extraordinare. Maximilien Seweryn este un Soranzo cu momente de graþie, cu treceri credibile de
la îndrãgostitul fericit la soþul înºelat
în aºteptãri ºi de la violenþa geloziei la
resurse nebãnuite de iertare. Will Alexander, în Vasquez, are calmul ºi abilitatea unui John Malcovich, ºtie sã con-
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soleze ca pe un copil „o doamnã cu
suflet nobil”, sã parã supus ºi empatic: „E totuna de greºeºti din slãbiciune sau te numeºti femeie”, „Orice
doamnã ar fi fãcut la fel”, „Este uman
sã suportãm greutãþile”, sã îºi foloseascã atuurile seductive pentru a afla informaþiile care îl intereseazã – pe Hippolita o ispiteºte cu un masaj ºi atitudine de sclav supus ºi nãtâng, iar pe
doica Putana o convinge cu ajutorul
drogurilor, al unui stripper ºi al vorbelor dulci sã-i spunã numele celui care a
împãrþit patul cu Annabella. Hippolita
îl subestimeazã, iar Putana se lasã amãgitã de promisiunile lui blânde, binevoitoare, conform cãrora, când Soranzo, soþul Annabellei, va afla numele
celui care i-a întinat iubita, „va uita pe
datã”. Ambele femei vor plãti scump,
Hippolita va muri bând otrava propriului plan, iar doica se va alege cu
limba smulsã. Frenezia trecerii de la
clipele de beþie a distracþiei, la o cruzime tãioasã, de la dulceaþa dragostei, la
blestemul fructului oprit dau marea
forþã ºi greutate a spectacolului lui
Declan Donnellan, iar scenografia,

muzica, luminile, miºcarea scenicã,
perfect asamblate, sincronizate, suflã
în pânzele poveºtii, fãcând-o suplã ºi
agilã. Muzica devine când religioasã,
când disco, în fundal se vãd afiºe cu
„True Blood” ºi „Gone With The
Wind”, coregrafia luptelor între bãrbaþi este impecabilã, dar veselia ºi gãlãgia nunþii, cântecele ºi dansul anticipeazã tragedia. „De la o epocã la alta,
scena nu se «civilizeazã». De secole,
umbrele credincioase marelui teatru nu
se clintesc din jurul pietrei de sacrificiu”, spunea Mihai Mãniuþiu, iar Donnellan conduce discret ºi fãrã ostentaþie firele cãtre un final tulburãtor, lãsându-l pe Giovanni (Orlando James)
purtat de pasiunea pentru sora lui.
Minte deschisã, ignorând avertismentele cãlugãrului, convins cã „Iadul e doar
superficialã fricã” ºi sãtul sã se hrãneascã numai cu aºteptãri, acesta îi
mãrturiseºte Annabellei ce simte. Iar
ea, deloc interesatã de peþitorii care o
înconjoarã, îi rãspunde cu acceaºi înflãcãrare ºi cu sentimente puternice,
pânã atunci reprimate. Consumarea
incestului are loc în scene sexy de fru-

museþe pãgânã, care pot ultragia spiritele puritane. Orlando James creeazã
un personaj complex, un bãrbat lucid
ºi curajos ce se zbate zadarnic în capcana pe care singur ºi-a întins-o: nu
poate renunþa la Annabella nici dupã
cãsãtoria ei cu Soranzo („Ea e aceeaºi
pentru mine”). Declicul regretelor, al
mustrãrilor pentru pãcatul comis, pe
care miza pãrintele Bonaventura, nu
se produce. Nici mãcar la Annabella,
care dovedeºte ºi ea o surprinzãtoare ºi pentru unii scandaloasã - amputare
a conºtiinþei în sens creºtin. Eve Ponsonby întrupeazã cu har o tânãrã modernã, simplã ºi jucãuºã, capabilã de o
dragoste desãvârºitã, pe care nu o retrage dupã ce urmeazã sfatul cãlugãrului ºi insistenþele tatãlui de a se cãsãtori cu Soranzo ºi nu o reneagã atunci
când e datã în vileag. Nici nu o întoarce
acuzator împotriva fratelui care i-a oferit iadul. Îl iartã din inimã. Din inima ei
care fusese roºie ºi strãlucitoare, când
era fericitã ºi purta în pãr o coroanã
din becuri colorate. Din inima ei pe
care el o va scoate ºi o va þine în palme.

Cornel Mihai UNGUREANU
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Pasiune ºi datorie în hohote

E

diþia care a marcat douãzeci
de ani de Festival „Shakespeare” s-a încheiat apoteotic cu renumita trupã britanicã Cheek
by Jowl care a prezentat spectacolul
Ce pãcat cã-i târfã, de John Ford, contemporan cu Shakespeare, în regia nu
mai puþin renumitului Declan Donnellan. Nici el nu uitã cã spectacolul se
adreseazã, în primul rând, publicului.
Celebrul regizor face o echilibristicã pe
cât de inteligentã, pe atât de finã între
referinþele culturale, bunuri de patrimoniu dramatic, ºi comicul savuros,
acela care aduce spectatorii în salã.
Decorul lui Nick Ormerod aratã ca
un imens dormitor. În mijlocul scenei,

un pat, cel al incestului (suntem în plinã perioadã a conflictului dintre pasiune ºi datorie), dominã scena. În spate, cele douã ieºiri dau în coridoare viu
colorate, unde crimele vor avea loc departe de ochiul publicului, exact ca în
tragedia anticã.
Cum sã împaci un text despre apologia clasicã a virtuþii cu gustul spectatorului de azi? Declan Donnellan câºtigã pariul prin mixul de dramã ºi detaºare ironicã, paradoxal, nu lipsitã de
seriozitate. Fundamentul rãmâne cel binecunoscut: situaþii inteligente dublate de performanþe actoriceºti. Un actor de anvergurã shakespeareanã, cu o
remarcabilã ºtiinþã a rostirii textului,
Orlando James, în rolul fratelui devorat de iubirea pentru sora lui, aduce
aminte publicului de savoarea declaraþiilor de dragoste clasice, cu frenezia
exprimatã în cuvinte poetice, cu ardoarea, dar ºi tenebrele sale. Un altul, Will
Alexander, în rolul servitorului credincios, alterneazã din poignet morga ºi
versatilitatea marilor partituri din tea-

trul nobil cu mutre þepene, insinuant
parodice, care deraiazã coerenþa discursului dramatic. O altã actriþã, Ruth
Everett, îºi camufleazã rolul pasibil de
mare tragedianã în ironie modernã,
schimbând registrele cu o uluitoare rapiditate. Victima dragostei irepresibile
pentru propriul frate va fi o tinericã în
fustiþã scurtã ce danseazã rock în vârful patului (Eve Ponsonby). Un actor
de culoare (Raphael Sowole) joacã frenezia credinþei ºi a justeþei divine de la
care nimeni nu se poate abate. Corpul
ºi miºcãrile sale par rupte din gospeluri ºi din filmele de gen. În rolul Putanei, Nicola Sanderson încruciºeazã lunga serie teatralã a femeiuºtilor deschise la minte ºi moravuri cu cea a doicii
pline de grijã pentru copilul crescut.
Dar lui Declan Donnellan nu i-ar fi
reuºit amestecul de dramatic ºi detaºare, de substanþã ºi umor, fãrã un adevãrat corp ansamblu, de o mare expresivitate, care construieºte, imagine dupã
imagine, adevãrate compoziþii de corpuri ºi atitudini. Într-o clipã interpreþii
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sunt demonii din iad, pentru ca în cea
urmãtoare sã devinã statuie sfântã.
Echipa strãluceºte în aceeaºi mãsurã
cu actorii din rolurile principale. Avalanºa de întâmplãri neverosimile pentru spectatorul de azi se deruleazã întrun ritm ameþitor, intensificat pe deasupra ºi de dansurile la care participã
toatã suflarea de pe scenã. Vivacitatea
trupei pompeazã tone de energie, iar
publicul nu îºi pierde atenþia nici mãcar o clipã. La sfârºit, aplauzele curg
râuri.
Douã demonstraþii de comic suculent care revigoreazã texte scrise
cu sute de ani în urmã. Costume moderne, culori þipãtoare, atitudini, relaþii
ºi subtexte de azi, o privire parodicã, dar nu mai puþin integratoare a miilor de interpretãri precedente. Un Shakespeare mai contemporan decât atât nici cã se putea.
Delectare e numele tãu, Will!

Cristina RUSIECKI

Foto: Manuel Harlan

51

52

SpectActor

Bucuria unei întâlniri
Declan Donnellan ºi viitorii actori
Teatrul nu poate muri pânã când
ultimul vis n-a fost visat!1

T

eatrul este o întâlnire întru
spirit, dar este ºi spaþiul în
care visãm împreunã ºi,
uneori, descoperim miracolul unui
moment special ºi privilegiul de a fi
contemporani cu unii dintre cei mai
importanþi creatori de teatru. La finalul Festivalului Internaþional Shakespeare 2014, întâlnirea lui Declan Donnellan cu studenþii-actori a însufleþit
preþ de câteva ore Sala Studio a Departamentului de Arte, a Universitãþii din
Craiova.
Cu bucurie ºi cu o energie aparte,
Declan Donnellan ºi scenograful Nick
Ormerod – fondatorii renumitei companii teatrale Cheek by Jowl – ne-au
dãruit în miniaturã lecþii de teatru,
transformate, insesizabil, în chiar lecþii
de fiinþare. Fiecare prezenþã a sa la Festivalul Shakespeare ni-l revelase pe
Declan Donnellan drept un spirit carismatic, însã marea întâlnire din mica
salã studio, unde trudesc tinerii spre a
deveni actori, ni l-a dezvãluit pe creatorul, regizorul, profesorul ºi omul de
teatru Declan Donnellan drept o personalitate complexã, profund analiticã
ºi senzitivã, deopotrivã. Bucuria unei
asemenea întâlniri verificã din nou ideea cã marile spirite sãlãºluiesc în oameni modeºti, în oameni vii ºi frumoºi,
însufleþiþi de ceea ce viseazã, în oameni
care înfruntã obstacolele unui climat
artistic dificil ºi instabil. Cu siguranþa
imprimatã de experienþa de peste trei
deceni de teatru, Declan Donnellan nu
a þinut prelegeri sterile grupului de tineri actori, ci s-a dedicat unei dezbateri împreunã cu aceºtia, dezvãluindune curiozitatea ce scormoneºte spiritul unui creator, dispus mereu sã cerceteze.
Asemenea întâlniri marcheazã profund spiritul unui actor, nasc întrebãri,
rãscolesc ºi te fac sã scormoneºti înlãuntrul tãu spre a cerceta de ce ai devenit om de teatru, de ce faci teatru. Este
teatrul unicul tãu mod de a fiinþa? ªi
dacã reuºeºti sã realizezi ce te-a îndreptat cãtre pârjolul scenei, dar ºi mai
important, ce te þintuieºte tot acolo, în
ciuda tuturor obstacolelor, trebuie sã
conºtientizezi cã ai o datorie: aceea ce
a fi prezent plenar în momentul actului artistic. Mai mult decât a discuta
despre cum se face teatrul, Declan
Donnellan insistã pe un discurs care

sã inspire, care sã motiveze ºi sã nascã
întrebãri sincere despre necesitatea de
a face teatru, despre obstacolele ivite
în calea unui joc viu al actorului, despre conºtiinþa de sine ºi despre soluþii. Declan Donnellan este cãlãuza prin
întuneric, acel regizor invocat încã din
1968 de Peter Brook. Stagiile lui de
lucru sunt adevãrate sesiuni academice pentru tinerii actori care au privilegiul sã fie selectaþi pentru Compania
Cheek by Jowl. În acest sens, regizorul a mãrturisit ce considerã a fi important în timpul unui casting: sã descopere un actor care poate vedea, nu
un actor care vrea sã fie vãzut, un actor care îºi antreneazã permanent imaginaþia, dezvoltând-o prin observaþie
ºi atenþie. Considerând cã munca actorului se poate împãrþi în repetiþie ºi
spectacol, regizorul lanseazã un alt
subiect important, legat de dimensiunea vizibilului ºi cea a invizibilului din
munca actorului. Discuþiile despre sistemul de lucru al actorilor din Marea
Britanie ºi cel al actorilor din estul
Europei ne-au dezvãluit direct de la
sursã efemeritatea unui act artistic,
uneori supus furiei comercialului.
Am recunoscut în discursul sãu idei
din volumul Actorul ºi þinta, insistând
pe aceea cã, pentru Declan Donnellan,
teatrul nu este recuperarea imaginii fidele a vieþii, nu este exclusiv adevãr, ci
teatrul trebuie sã fie viu. Suntem mereu în faþa unei alegeri ºi trebuie sã alegem, iar alegerile sunt incomode uneori.
Divulgând secrete ale profesiei, regizorul Declan Donnellan pigmenta unele
principii de a crea teatru cu scurte, in-

teresante ºi amuzante poveºti reale. Ce
alegem: concentrarea sau atenþia? Sã
arãt ce pot face eu pe scenã, sau sã fiu
acolo viu? Conteazã cum sunt eu vãzut? Sau ce vãd eu? Ce este important
în Macbeth? Este o piesã despre doi
soþi care ucid regele, sau despre conºtientizarea crimei comise? Este important sã înþelegem cã nu putem avea
totul, cã nu putem accesa toate dimensiunile unui spectacol, cã trebuie sã
alegem ºi sã conºtientizãm prioritãþile
actului nostru artistic. În fiecare moment al vieþii ceva trebuie pierdut ºi
ceva trebuie câºtigat2 . Mãrturisind cã
elibereazã actul sãu artistic de ceea ce
nu-l intereseazã, Declan Donnellan alege
un singur element definitoriu al spectacolului: condiþia ca acesta sã fie viu.
Nu conteazã nici sã fie vizual, nici
ºocant, nici o altã dimensiune, ci urmãreºte numai sã facã un spectacol viu.
Carismatic prin prezenþa totalã alãturi de viitorii actori, Declan Donnellan a lansat chiar discuþii filosofice în
miniaturã, servind desigur scopului teatral: astfel, s-au nãscut dezbateri despre relaþia cu spaþiul, despre esenþiala
diferenþã dintre simpatie ºi empatie,
despre diferenþa dintre litera legii ºi
spiritul legii, despre diferenþa dintre
ceea ce spun ºi ceea ce fac.
Un moment special este mereu
momentul mãrturisirilor: vorbind despre
necesitatea confirmãrii, Declan Donnlellan nu se sfieºte sã recunoascã împlinirea pe care o simte atunci când arta sa
este apreciatã; niciodatã felicitãrile nu
sunt respinse, mereu simþim nevoia de
confirmare a ceea ce am creat.
Dincolo de uimitoarea personalitate artisticã Declan Donnellan, am
descoperit un om deosebit, rafinat, înþelept, cu o deplinã sinceritate ºi umilinþã, cu o nereþinutã sensibilitate, interesat real de aspiraþiile unui tânãr actor
român, un Declan Donnellan care, dincolo de zecile de spectacole pe care lea creat ºi dincolo de ceea ce a scris,
dincolo de actorii pe care i-a format, a
dorit sã ne împãrtãºeascã, cu prietenie, gânduri despre actor, despre teatru ºi despre fiinþare plenarã.

Haricleea NICOLAU
1
Declan Donnellan, Actorul ºi þinta, traducere de Saviana Stãnescu ºi
Ioana Ieronim, Editura Unitext, Bucureºti, 2006, p. 15.
2
Ibidem, p. 9.
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Visul unei nopþi
de festival

V

Mult zgomot pentru
cum vã place

D

e la ora 16, foaierul Teatrului Naþional “Marin
Sorescu” din Craiova a fost
scena improvizatã pentru reluarea piesei inaugurale a festivalului, “Mult
zgomot pentru nimic” a celor de la The
Globe (regia Max Webster), menitã sã
fie jucatã în aer liber în Piaþa William
Shakespeare. Nici n-a fost nevoie de
decoruri, pentru cã artiºtii au umplut
excelent spaþiul cu verva ºi însufleþirea
lor, cu joc ºi cântec, cu portocale, cu
râs ºi lacrimi, toate dozate perfect, strunite perfect, împrumutate nouã mai
mult ca perfect. Delicios accentul, naturalã ºi credibilã interpretare, demni
urmaºi de trupã ai marelui Will! O demonstraþie actoriceascã, o interpretare
în dulcele stil clasic, o comedie spumoasã presãratã cu umor englezesc,
“Mult zgomot pentru nimic” m-a fãcut sã mã îndrãgostesc atât de personajele de pe scenã, cât ºi de actorii care
le-au interpretat (doamnelor, la unison:
Beeneedick!). Simon Bubb, actorul care
l-a interpretat pe Benedick, ºi-a dovedit umorul ºi în afara scenei, postând
pe contul sãu personal de Twitter, cu
câteva zile înainte de sosirea la Craiova, urmãtorul mesaj: “And so the
Much Ado crowd heads to Romania. I
can only hope this will in some way
offend UKIP and the Daily Mail.” :)
z Alexandra Dana Ilie
http://danailie2004.blogspot.ro/
2014/04/mult-zgomot-pentru-cum-vaplace.html

estea cã englezii livreazã fericire prin teatru s-a propagat ca o undã de ºoc dupã,
iar craiovenii le-au rãspuns venind în
numãr mare la cel de-al doilea spectacol
Propeller din cadrul Festivalului Shakespeare. Atât de mare încât nici mãcar
scaunele suplimentare nu au fost de
ajuns, scãrile servind drept fotoliu pe
întreaga durata a piesei câtorva zeci de
spectatori! Colega mea de bancã (de
treaptã, mai bine zis), Anda, ºi-a declinat responsabilitatea de a face o recenzie spectacolului, tocmai pentru ca nu
ar gãsi cuvintele care sã exprime exact
atmosfera în care am fost invitaþi. Ca sã
nu-mi atrag mânia zeilor (sau a zânelor), mã limitez la a descrie printr-un
singur cuvânt ce s-a întâmplat pe scenã: magie! De unde-au apãrut Titania ºi
Oberon? Unde a dispãrut Puck? În ce
s-a transformat Bottom? În ce pãdure
magicã ne-am afundat cu toþii? Ne-am
trezit din vis abia la final ºi tot ce-am
putut sã facem a fost sã le mulþumim
actorilor de pe scenã prin ropote de
aplauze fãrã sfârºit ºi ovaþii în picioare. z Alexandra Dana Ilie
http://danailie2004.blogspot.ro/
2014/04/visul-unei-nopti-de-festival.html

Visul unei nopþi
de varã

I

nterpretãrile au strãlucit din nou
ºi, cumulând impresiile de
acum cu acelea din Comedia
erorilor, am tras o concluzie: confruntat cu duºmani feroce, precum cinematografia, internetul ºi multe altele, teatrul nu poate supravieþui decât dacã îºi
împinge limitele tot mai departe. Cei
de la Propeller par a fi hotãrâþi sã semene spaima în rândul cineaºtilor ºi
celorlalþi printr-o energie ºi o expresivitate care cuceresc ºi nãucesc ºi pe
care le vezi etalate în timp real, nu ca
rod al vreunui montaj.
Asta e, n-am ce sã vã fac, dacã nu iaþi vãzut pe cei de la Propeller mãcar
într-o piesã, o sã muriþi mai puþin înþelepþi ca mine. z Iulian Fira
http://www.iulianfira.ro/visulunei-nopti-de-vara/
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Hamlet

Foto: Maria ªtefãnescu

Mult zgomot
pentru nimic

Mãsurã pentru
mãsurã –
întunericul ireversibil
Dupã muzica lui Vasile ªirli din
Cum vã place, adaptarea teatrului Vakhtangov din Rusia a piesei Mãsurã
pentru Mãsurã a fost un alt spectacol
unde muzica (chiar dacã de aceastã datã
nu interpretatã live) a fost distribuitã
într-unul dintre rolurile principale. În
lipsa ei, n-am mai fi receptat aceeaºi
tristã tandreþe a inseparabililor Julieta
ºi Claudio, când cei doi, îmbrãþiºaþi,
Julieta cu tãlpile pe picioarele iubitului ei, pãºeau pe scenã ca pe un vis,
uºor, pentru a nu-l zdrobi. Fãrã muzicã nu am fi receptat la fel de puternic
haosul Vienei, deºi efectul creat de zecile, sutele de sticle goale de plastic
aruncate pe scenã era suficient de sugestiv. În mod curios, mi s-a pãrut cã
sunetul strident care însoþea turmentul
Isabellei ºi nu numai era întocmai cel
folosit de Abrahamse în Tragedia lui
Richard al III-lea.
Interpretarea actorilor ruºi a fost,
per total, convingãtoare, însã figura Isabellei s-a desprins uºor, dovadã fiind
ºi aplauzele mai pline oferite la final
actriþei care a întruchipat-o. z Anda
http://cochiliaandei.wordpress.com/2014/04/28/masura-pentru-masura-intunericul-ireversibil/

Îmi era dor de accentul pur britanic, cãci mã sãturasem de toþi oamenii
care încercau sã facã pe deºtepþii ºi
talentaþii imitând accentul britanic. Interpretau piesa lui Shakespeare –
„Mult zgomot pentru nimic”. O piesã
frumoasã, ca de altfel toate piesele lui
Shakespeare, care meritã vãzutã.
M-au impresionat. Da. M-a impresionat modul lor de a juca. M-a
impresionat sã-i vãd cum treceau de la
o stare la alta: bucurie, cântec, fericire,
lacrimi, tristeþe, suferinþã, urã. Se vedeau toate stãrile pe feþele lor. Erau
minunaþi când treceau de la una la alta.
Atâta trãire. Atâta frumuseþe în tot
ceea ce transmiteau indiferent de starea de pe scenã. M-au impresionat
pentru cã nu am vãzut aºa ceva în teatrele pe care le-am frecventat în România. Un spectacol cu ei meritã. Chiar
meritã! z Pishky
http://crash4crantz.wordpress.com/2014/04/26/am-fost-la-teatrulglobe-din-londra/

Foto: Maria ªtefãnescu

Pe Hamlet l-am gãsit în cadã (ºi
tot acolo, simetric, a ºi murit!).
Hamlet este, pe rând, contemplativ, lucid, nebun, puternic, nehotãrât,
chinuit ºi chinuitor, dar mereu fascinant de versatil. Crede, dar vrea sã ºi
cerceteze, apare ºi dispare pe nesimþite, convinge ºi se lasã greu convins,
fiind suma trãirilor unui fiu obsedat
sã-ºi rãzbune tatãl. Este de departe
personajul pe care îl cautã toþi ochii,
dar ºi cel care se ridicã, prin interpretare, cel mai sus.
Polonius joacã ºi el grãitor, în piesã fiind inteligent redat sub forma unui
trepãduº gata sã facã aproape orice
pentru bunãvoinþa noului rege. Scena
morþii sale a fost printre preferatele
mele, Bocsardi alegând ca Hamlet sã
nu-l înjunghie, ci sã-l sufoce în perdeaua de celofan din camera lui Gertrude,
în spatele cãreia se ascundea. z Alexandra Dana Ilie
http://danailie2004.blogspot.ro/
2014/05/hamlet.html

Foto: Florin Chirea
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Richard al III-lea

Am vãzut un Richard fantastic ºi un Richard în
faþa cãruia am rãmas neclintitã. Neconvingator în ochii
mei, dar fantastic ºi el în ochii altora, reiterând subiectivismul mereu surprinzãtor care stã la temeliile lumii
în care trãim. ªi pe care uneori ne este greu sã îl acceptam, deºi este cea mai profundã stare de normalitate a
oamenilor, în ciocnirea lor cu ceilalþi din aceastã viaþã.
Spectacolul purtat pe umeri timp de douã ore ºi jumãtate de numai trei actori, cel al lui Fred Abrahamse, din
Africa de Sud, a fost excepþional în fiecare secundã,
prin forþa interpretãrii, atât de aproape de perfecþiune. Un spectacol greu, apãsãtor. ªi, cu toate acestea,
un spectacol care m-a convins sã îi îmbrãþiºez împovãrarea. Jucându-l, cei trei sud-africani se comportã întocmai ca trei atlaºi ce iau asupra lor toatã greutatea
lumii.
Retorica impresionantã ºi capacitatea de transformare cu atâta uºurinþã ºi dibãcie dintr-un personaj întraltul, îndeosebi trecerea de la un rol feminin la unul
masculin, au umplut de trãire spaþiul auster al scenei,
nefiind nevoie de niciun artificiu pentru a cuceri teritoriul de dincolo de scenã. De nicio glumã facilã la care
mai recurg uneori regizorii pentru a detensiona. Nu am
primit nicio gurã de aer proaspãt. Am rezistat într-un
spaþiu cu tot mai puþin oxigen, un spaþiu tot mai secat
de speranþã, un spaþiu tot mai înnegurat de istoria acestui destin sumbru transpus în discursul shakespearian, datoritã lor. Celor trei actori.
Costumele ºi interpretarea au creat un firesc pe
care l-am digerat cu o neobiºnuitã uºurinþã. Abrahamse
a creat un Richard credibil, complex, un portret situat
la graniþa dintre patologic ºi ambiþie perfect controlatã,
un Richard malefic, bântuit de propriul spirit malefic.
z Anda
http://cochiliaandei.wordpress.com/2014/04/27/
richard-al-iii-lea-de-ii-ori/
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Colectivul tehnic de scenã
Regia tehnicã: George Dulãmea
Regia tehnicã: Mircea Vãrzaru
ªef serviciu tehnic: Florin Iancu

Cristi Petec, Alin Stan, Marinel
Stan, Iulian Grecu, Nicu Stana,
Toma Stratonie, ªtefan Rotaru,
Marian Camen

Lumini: Dodu Ispas (maestru lumini)
Sonorizare: Valentin Pârlogea
(maestru sunet)

Recuzitã: Marieta Mierlã,
Alexandru Cotea, Ion Pãºescu,
Nicoliþa Rãducanu

Sufleor: Bogdana Dumitriu

Costumiere: Mariana Sãceanu,
Mirela Nicolae, Elena Cotea,
Lavinia Petec

Electricieni scenã: ªtefãniþã Rezeanu, Marius Joiþa, Vilic Ruiu
Maºiniºti: Giani Miu, Nicu Guran,

Machiaj: Minela Popa,
Mihaela Guran

56

SpectActor
Colectivul artistic al Teatrului Naþional Marin Sorescu

Adrian Andone

Monica Ardeleanu

Gabriela Baciu

Cãtãlin Bãicuº

Iulia Bleonþ

Gina Cãlinoiu

ªtefan Cepoi

Constantin Cicort

Mirela Cioabã

Ion Colan

Iulia Colan

George Albert
Costea

Valer Dellakeza

Anca Dinu

Valeriu Dogaru

Corina Druc

Ilie Gheorghe

Romaniþa Ionescu

Cerasaela
Iosifescu

Sorin Leoveanu

Dragoº Mãceºanu

Geni Macsim

Valentin Mihali

Adela Minae

ªtefan Mirea

Raluca Pãun

Tudorel Petrescu

Marian Politic

Nicolae Poghirc

Tamara Popescu

Nataºa Raab

Cosmin Rãdescu

Angel Rababoc

Eugen Titu

Mircea Tudosã

Cãtãlin Vieru

Petra Zurba

Lia Dogaru scenograf

