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Peter Brook:

„Între actori și spectatori nu există decât o diferență de situație și nici o opoziție fundamentală“.
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170-80-70
Nicolae COANDE

V

T

remurile în care termenul grec „pandemos” făcea furori
sau era popular au revenit. Dar nu așa cum îl știm din
istoria Greciei antice, unde, ne spune Robert Graves, Afrodita
poseda inclusiv cognomenul pandemos (a tuturor, eufemistic
vorbind) ci ca sperietoare mondială (a tuturor, categoric): un
virus care blochează societățile și ajustează drastic pretenția
omului de a fi invincibil într-un cosmos unde se visează coroană a creației. Ei, nici chiar așa…

he times when the Greek term „pandemos” was all the rage
are back. Not as we know it from the history of Ancient
Greece where, as Robert Graves says, Aphrodite possessed
the cognomen pandemos (euphemistically speaking, meaning
„of everyone”), but as a worldwide scarecrow (definitely for
everyone): a virus which blocks societies and drastically adjusts
man's claim to invincibility within a cosmos where we deem
ourselves the crown of creation. Well, so much for that...

Din primăvară, teatrele și alte instituții s-au închis și redeschis
de mai multe ori. Cortinele teatrelor s-au umplut de praf și de
uitare, sabia lui Hamlet a ruginit iar otrava din urechea regelui
vorbește de una singură. Sezonul e compromis, a trecut în online
(noua modă a aproprierii de scenă și de actori, prin distanțare),
dar marea calitate a omului, dacă are una în mod special, e aceea
de a nu sta pe loc: Pentru a fi stabil, ne spune un cărturar, e obligatoriu să te afl i în mișcare: „Cel care stă ia seama să nu cadă.”

Starting last spring, theaters and other institutions have closed
and reopened several times. Theatres' curtains have gathered dust
and oblivion, Hamlet's sword is rusty and the poison from the
king's ear is talking to itself. The season is compromised, it has
moved online (a new way for the scene and its actors to approach
by keeping distance), but man's great quality, if we ever had one,
is to not sit still. In order to be stable, one scholar tells us, it is
mandatory to keep moving: He who stands must be careful not to fall.

Nu am stat, așadar: pe 29 iunie am sărbătorit 170 de ani de Teatru Național la Craiova, un teatru din trei secole, cum ne-a plăcut
să ne surprindem prietenii. Și pentru că trei sunt lucrurile cele
bune, am avut anul acesta încă două asemenea momente: mentorul Naționalului, dl. Emil Boroghină, a împlinit în ianuarie 80
de ani, iar cel care a făcut ca teatrul nostru să aibă detentă internațională și amprentă mondială, dl. Silviu Purcărete, a împlinit
70 de ani. Așadar, o tripletă cu adevărat istorică: 170-80-70.

And so, we did not stand still: on June 29th we celebrated 170
years of National Theatre of Craiova, a three-centuries theatre
as we said to surprise our friends. And since good things come in
threes, we had two more such moments this year: the National's
mentor, Emil Boroghina, celebrated 80 years of age in January.
And the man who helped our theatre achieve international
expansion and leave its mark on the world - Mr. Silviu Purcarete
celebrated his 70th. A truly historical trio: 170-80-70.

Suntem în mișcare: sumarul bogat al acestui număr de 80 de
pagini este rodul aprecierii de care se bucură teatrul nostru și cei
doi corifei sărbătoriți astfel de prieteni și cunoscuți. Cu gândul
la un viitor creativ, vă doresc o lectură pandemică!

We are on the move: this edition's rich summary of 80 pages is
fruit of the appreciation our theatre and the two leading men
enjoy from our many friends. Th inking of a bright, creative
future, I wish you a pandemic lecture!
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A

cum 170 de ani a existat un împătimit al scenei, „marele animator al
teatrului românesc”, cum îl numesc majoritatea istoriilor, care făcu
teatru și la Craiova: Costache Caragiali, unchiul viitorului mare dramaturg,
Ion Luca Caragiale. Însoțit de Costache Mihăileanu și Constantin Serghie,
Caragiali, fugar în urma Revoluției de la 1848, aduse actori din București
și „fuzionă” cu trupa locală de diletanți condusă de un anume Alecu Corcoveanu. Așa se născu la 1850 o instituție pentru viitor: Teatrul Național
din Craiova. Moșierimea olteană se bucură astfel de venirea la Craiova a
starletei teatrului românesc din epocă, Marița Constantinescu-Blonda!
Costache Caragiali

C

onform însemnării lui Gheorghe Chițu (fost ministru liberal și primar al Craiovei) din publicația „Vestitorul românesc”, „ziua de 29 iunie
1850 se nota în analele Craiovei cu deschiderea Teatrului”: „În sfârșit, veni
vremea ca Craiova să treacă într-o viață mai dulce… și o dată i se anunță că
Teatrul Național și-a deschis porțile sale.” Evenimentul a constat în două
reprezentații, Duelul și Piatra din casă, de Costache Caragiali, respectiv
Vasile Alecsandri. Însă toamna, teatrul era deja închis pentru că Mitropolitul Râmnicului îl afurisise pe director pentru reprezentarea spectacolului
Baba Hârca, la vederea dracilor care ieșeau din cazanul babei! Religia putea
pe atunci să interzică teatrul, un cult liturgic paralel…

Revista „Vestitorul românesc”

D

Costache Mihăileanu
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ezamăgit, Costache Caragiali se întoarce în București unde, în 1852,
contribuie decisiv la formarea „Teatrului cel Mare”. Trupa craioveană
va fi condusă de Costache Mihăileanu până în 1853. După plecarea „revoluționarilor”, de teatru se va ocupa boierul Pera Opran, un susținător al
culturii românești în Oltenia. Boierii Craiovei își doreau de ceva vreme un
sediu pentru teatru – deja cu doi ani înainte se lansase o listă de subscripție.
În anul 1851, pe locul viran de lângă Școala Lazaro-Oteteleșanu, s-a ridicat
noul local, din bârne și paiantă. Până la construirea actualei clădiri placată
cu travertin și pardosită cu marmură de Rușchița aveau să mai treacă fix
122 de ani!

Î

n 1854 la conducerea trupei vine Theodor Theodorini, lider incontestabil
timp de aproape 20 de ani. Artist cu studii dramatice făcute în Franţa
şi Italia, ales chiar primar al Craiovei pentru meritele sale organizatorice,
Theodorini, pe numele său adevărat Tudorachi Teodoru, a fost elev al Academiei Mihăilene de la Iași și a absolvit Conservatorul filarmonico-dramatic de acolo. A fost actor la teatrul din Iași și a atras atenția autorităților
când la premiera spectacolului „Provincialul” sau „Jitnicerul Vadră” a rostit
replici interzise de cenzură. A fost surghiunit la Mânăstirea Cașin, semn că
teatrul era văzut ca subversiv în țările române încă de la începuturile sale.
Theodor Theodorini

C

reator al unei adevărate şcoli a teatrului românesc, Theodorini a jucat
nouă ani la Iași, respectiv doi ani la București, în trupa lui Costache Caragiali. Surorile Stavrescu, Constantin Serghie, Ion Anestin, Ștefan
Velescu, Costache Dimitriade, Matilda Maior (viitoarea soție a lui Mihail
Pascaly), Costache Petrescu, Ion Fărcășanu, Ion Tănăsescu, Nae Petrescu,
Maria Petrescu, Profira Fărcășanu, Maria Stonescu, Dimancea. Prin căsătorie, Maria Stavrescu devine Maria Theodorini și va fi mama Elenei Theodorini, una dintre stelele operei internaționale.

Afiș din 1868

P

e 31 decembrie 1856 un incendiu mistuie teatrul. ISU nu exista pe
atunci, iar cetățianii-pompiari (Caragiale avea doar patru ani!) nu se
mișcă atât de repede pentru a salva o clădire la care oamenii se uită mai
degrabă ațâțați de spectacolul focului. Teatrul este refăcut relativ repede cu
ajutorul financiar al mai multor familii craiovene, Aman, Brăiloiu, Glogoveanu, Opran, Filișanu, și dat în folosință în 1857. Theodorini, care făcea o
navetă infernală pe ruta Craiova-București-Iași, dădea reprezentații de succes la Iași, dar nu reușea să se impună în București, unde ar fi vrut să preia
teatrul. Își focalizează astfel atenția pe Craiova, dar trupa constituită de el
pentru stagiunea 1859-1860 nu era pe placul cârmuirii locale. Administrația de la Dolj l-a reclamat în acești termeni la Ministerul de Interne: deși s-a
obligat „a susține o trupă potrivită pentru reprezentarea pieselor naționale,
drept care i se dă o subvenție de lei 12000… a respins pe toți artiștii cei buni
suplinindu-i numai cu persoana sa și cu a consoartei sale.” (Ioan Masoff,
Teatrul românesc, vol. II, EPL, 1966).

Teatrul Theodorini
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D

Craiova veche

e fapt, Theodorini dorea primenirea trupei și încerca să promoveze
actori tineri (coriștii, cum peiorativ îi numea hârtia oficială). Piedicilor administrative, efectelor incendiului din 1856 precum și ranchiunei
locale i se adaugă și o criză economică care a bântuit țara timp de trei ani.
Theodorini face datorii pentru a salva teatrul. În acea perioadă, teatrul a fost
amenințat cu scoaterea clădirii la licitație (Masoff, ed. citată). Pentru salvarea instituției, Theodorini a propus achiziționarea de către stat a clădirii – în
acest sens a trimis o scrisoare Consiliului de Miniștri și a lansat ideea fondării unei „Societăți pe acțiuni a teatrului național din Craiova” – menită
de a face „să prospereze arta dramatică, să ridice teatrul și artiștii români la
demnitatea lor, să încurajeze literatura națională.” Deși aprobată de domnitorul Cuza, societatea nu s-a înființat niciodată – nu s-au strâns destui bani
pentru a deveni operativă și asta într-un oraș unde se adunaseră ceva averi.

D

upă ce a primit girul autorităților prin care i s-a dat antrepriza teatrului încă cinci ani de zile, Theodorini a încercat stabilirea unui repertoriu de succes, unde pe lângă drame și comedii franțuzești se jucau opere,
operete, vodeviluri compuse de Karl Th. Wagner, un muzician care a polarizat numeroase talente muzicale, poziționând Craiova ca oraș muzical pe
harta țării. Eforturile sale timp de 19 ani de menținere a unui teatru viabil
aveau să lase urme: Theodorini s-a îmbolnăvit și a fost silit să se trateze la
Viena. Însă era prea epuizat și nu a putut fi salvat. Destinul său a fost tragic:
a fost înmormântat la groapa comună a capitalei imperiale. Era anul 1873.

Viena RingTheater

D

Maria Theodorini
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upă moartea lui Theodorini, soția sa, Maria, preia conducerea. Frumoasă și energică, ea are meritul de a fi continuat opera soțului său și
de a fi prima și singura femeie director a acestui teatru! Maria Theodorini va
conduce „trupa Theodorini” până în 1889. „Două orfeline“, „Pirații“, „Mușchetarii“ erau titlurile comerciale din repertoriul trupei. Se făceau și spectacole istorice străine, „Ruy Blas“, de V. Hugo, „Maria Stuart“ de Fr. Schiller.
Montarea destul de scumpă a piesei lui Bolintineanu, „Mihai Viteazul“, s-a
făcut și cu ajutorul unei colecte spontane a craiovenilor. În serile când aveau
loc astfel de reprezentații publicul era anunțat cu două ore înainte prin pseudo-lovituri de tun!

C

aragiale și Eminescu au fost la teatrul Theodorinilor! Cei doi colegi de
la „Timpul” au fost oaspeți aici, iar lui Caragiale i s-au jucat mai multe
piese. Potrivit unor surse credibile, Eminescu ar fi asistat la o reprezentație
a dramei „Monte Cristo“, la teatrul Theodorinilor, în 1878, în drum spre
moșia lui Neculai Mandrea. Caragiale a scos la Craiova ziarul conservator
„Doljul” (1879), s-a reîntors în 1883 pentru o operațiune similară, iar în
stagiunea 1886-1887 a asistat la repetițiile spectacolului „O scrisoare pierdută“, cu un impresionant rol „Cetățeanul turmentat” făcut de Ion Anestin,
prietenul său de inimă. A revenit în 1896, când a susținut conferința „Păreri
literare” și a păstrat mereu Craiova în suflet.

R

egele Carol I și regina Elisabeta a României au văzut teatru la Craiova!
Suveranii au fost invitați în 1878 la reprezentarea spectacolelor după
piesele „Curcanii“, de Grigore Ventura, și „Crucea și Semiluna“ de Bassarabeanu. Se dezvelea atunci Monumentul Independenței, în onoarea eroilor
căzuți. În 1893, regele Carol I, Principele Ferdinand și Principesa Maria au
asistat la spectacolul Mikado al trupei craiovene, la sala Eforie, București.
În același an, la Craiova a avut loc o reprezentație de gală „în onoarea ilustrului nostru oaspe regele Carol I, domnitorul românilor”, cu prezentarea
spectacolelor „Umbrela lui Oscar“ și „Fiica unui artist“.

Î

n 1889, Maria Theodorini înființează „Societatea dramatică craioveană”,
dar în același an, în toamnă, demisionează, nefiind de acord cu introducerea operetei la Teatrul Național. Aceasta fusese înființată în stagiunea
1899-1890, în frunte cu Aron Bobescu, creator al unei dinastii de muzicieni ce culminează cu marea artistă Lola Bobescu. O perioadă, până se va
reface clădirea veche a teatrului, trupa joacă la Caracal. Deși era alcătuită
din actori talentați, ca Maria Petrescu, Clotilda Calfoglu-Ademolo, Maria
Cristescu-Anestin, Ion Anestin, Ion Tănăsescu, Nicolae Petreanu, aceasta
nu poate realiza spectacole de calitate sub patronajul unor conducători locali
lipsiți de anvergură. Actorul Ioan I. Livescu, absolvent de conservator dramatic, instruit de actorul și dascălul craiovean Ștefan Velescu, vine în 1894 de
la București și va aduce un aport însemnat la revitalizarea scenei craiovene.

Societatea dramatică craioveană
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I

Ioan I. Livescu

oan I. Livescu, sosit la invitația primarului Ulysse Boldescu, editează
aici (1895) prima publicație profesionistă de teatru din Craiova, pe care
o transferase de la București: „Revista Theatrelor”. Ce se juca atunci aflăm
chiar din amintirile lui Livescu („Treizeci de ani de teatru. Contribuții la
istoria teatrului românesc“): „Aşa am jucat pe Vlad Mărăcine din piesa lui
Urechiă; pe Cavalerul de Vaudray, din „Două Orfane“; pe Curiol din „Curierul de Lyon“; pe Leonce din „Păsărelele“ lui Labiche; pe Alexandru Berenescu din „Pasiuni“ de Niger; pe Horaţiu din „Fântâna Blanduziei“… pe
Dragomir din „Năpasta“ lui Caragiale.” Mai târziu va interpreta un Shylock
de neuitat, dar și Hamlet.

V

eteranul Ion Anestin, prietenul lui Caragiale și interpretul atâtor roluri
în piesele acestuia, încă juca. Livescu își amintea că „prin 1911 Anestin
sărbătorea 50 de ani de carieră şi se despărţea de public, din care o bună parte nu-l mai cunoştea decât din nume, cu Barbu Lăutarul din care îngâna cu
duioşie: Eu mă duc, mă prăpădesc/ Ca un cântec bătrânesc… Anestin juca,
cu aceiaşi vervă scânteetoare, cam acelaşi gen de teatru, comedie şi operetă,
agreat de public, pe care-l stăpânea cu comunicativitatea humorului său.
Soldat credincios al scenii, n'a lipsit dela datorie nici în seara când îi agoniza
unul din copii.”

Ion Anestin –Barbu Lăutaru

Î

n 1904 la conducerea teatrului vine Grigore D. Gabrielescu. Artist liric
recunoscut pe plan mondial (a debutat la Scala di Milano, în 1888) noul
director salvează teatrul de la faliment, obține de la stat un spor substanțial
la subvenție, iar de la creditori renunțarea la o parte din datorii. Gabrielescu
le angajează pe marile artiste Aristizza Romanescu, nepoată a Mariei Theodorini, care debutase deja la Craiova la 16 ani, Aglae Pruteanu, Agatha
Bârsescu, după ce anterior îi cooptase în trupă pe Constantin Radovici,
Romald Bulfinski, Victor Antonescu. După o perioadă de succese, inclusiv
financiare, a fost demis intempestiv de conducerea primăriei în 1907, dar
implicarea sa e una care merită reținută de istoria teatrului craiovean.

Aristizza Romanescu
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U

nul dintre cei mai buni directori din istoria instituției, scriitorul Emil
Gîrleanu ajunge în iunie 1911 la conducerea Teatrului Național. O
perioadă de aproximativ un an a colaborat cu Liviu Rebreanu, secretar literar. Cu tenacitate, Gârleanu a renovat clădirea, a pus la punct instalația
tehnică, a refăcut decorurile („până atunci, Ofelia murea într-un salon Ludovic al XV-lea… o sală ca un grajd și o scenă cât o plăpumărie” – Corneliu
Moldovan dixit). Împreună cu Rebreanu a alcătuit un repertoriu în care a
dat întâietate pieselor românești, dar și teatrului străin contemporan. Ion
Anestin își amintea că Emil Gîrleanu avea o activitate „uluitoare neezitând
să îmbrace la nevoie bluza albastră a lucrătorilor...”

Emil Gîrleanu

D

eschiderea stagiunii (9 octombrie 1911) a fost un eveniment desfășurat sub deviza Societății Scriitorilor Români, al cărei președinte era
chiar Gîrleanu. Un tren special cu peste 40 de scriitori ajunge în gara de la
Craiova pentru a participa la evenimente. Pe peron puteau fi văzuți, între
alții, V. Eftimiu, I. Agârbiceanu, D. Anghel, O. Goga, I. A. Bassarabescu,
A. de Herz, D. Nanu, P. Locusteanu, E. Lovinescu, M. Sadoveanu, I. Minulescu, C. Pavelescu, C. Moldovan, Al. Stamatiad, Al. Cazaban, cărora li
se adăuga C. Arion, ministrul Cultelor și al Instrucțiunii Publice. Deschiderea acestei prime stagiuni din mandatul lui Gîrleanu a fost considerată un
succes remarcabil.

Liviu Rebreanu

Î

n această stagiune au fost prezentate nu mai puțin de 24 de piese românești, cele mai multe noi! Rebreanu a inițiat o „Bibliotecă teatrală”
în care a inclus texte originale și traduceri. Emil Gîrleanu a înființat o
galerie a marilor dispăruți (portrete, afișe, obiecte personale, costume din
spectacole). În 1914, Teatrul Național Craiova a făcut un schimb de 30 de
spectacole cu Teatrul Național din Iași. Emil Gârleanu a scris și redactat
aici revista „Proza”, a organizat șezători literare la care au participat Liviu
Rebreanu, Ion Minulescu, Mihail Sorbul, Cincinat Pavelescu. Tot acum,
Gîrleanu și Rebreanu colaborează frecvent la revista „Ramuri” și la alte
publicații locale.
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Î

n 1912, I.L. Caragiale împlinea 60 de ani și a fost invitat de Emil Gîrleanu să fie omagiat la Craiova. Aflat la Berlin, dramaturgul și-a dat
acordul pentru reprezentarea integralei pieselor sale pe scena Naționalului
și a cerut suma de 2000 de lei. Gîrleanu spera ca Nenea Iancu sa vină la Craiova, însă n-a fost să fie. Lui Gîrleanu, care insista să fie prezent la Craiova,
Caragiale îi răspundea abil că „aniversarea nu era prevăzută în contract”!
S-au jucat în acel an, primăvara și toamna, „D-ale Carnavalului” și „Conu
Leonida față cu reacțiunea” (spectacol-coupé), „O noapte furtunoasă”, „O
scrisoare pierdută”, „Năpasta”, „9 aprilie”, monolog în proză în lectura lui
V. Eftimiu și E. Gîrleanu. Caragiale acordase Craiovei dreptul de a-i juca
piesele în toată România, „în afară de București și Iași”!

Î

Regina Elisabeta

n 1912, Liviu Rebreanu i-a sugerat lui Gârleanu producerea unui film
la Craiova, după piesa lui Alecsandri, „Cetatea Neamțului”. Scenariul a
fost conceput de Corneliu Moldovan și de Emil Gârleanu. Cei doi au încredințat scenariul pentru un film „de 1000-1500” de metri antreprenorului și
regizorului Leon Popescu, proprietar al Teatrului Liric. Turnarea filmului
s-a făcut pe malul Jiului și în cetatea din Parcul Bibescu, cum își amintea
Remus Comăneanu, care juca în film alături de alți actori ai teatrului. Filmul a fost prezentat la evenimentul prilejuit de dezvelirea Monumentului
Independenței (21 mai 1913), în fața Parcului Bibescu, în prezența Reginei
Elisabeta, a A.S.R. Principele Ferdinand. Premiera publică a filmului a avut
loc pe 13 ianuarie 1914.

M

oartea prematură a lui Gîrleanu (1914), ca și războiul care avea să
înceapă, divizează echipa de actori. O parte a ei se refugiază la Iași,
clădirea teatrului este rechiziționată de ulani și transformată în grajd, iar
noul director Al. G. Olteanu este internat în lagăr. Stagiunea 1916-1917 nu
are loc. Oltenia a stat sub ocupație germană doi ani, până în 1918. Clădirea
era grav deteriorată, însă în anul 1917 Ion Anestin și Al. Nanu merg la București și obțin de la comandamentul german reluarea reprezentațiilor. Se
joacă, printre altele, comedii franțuzești sub nume fictive de autori germani!
La sfârșitul războiului, actorii plecați pe front sau la Iași revin la Craiova.

Agatha Bârsescu
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n perioada următoare, alături de o parte dintre actorii din vechea gardă,
se remarcă pe scena craioveană Pandele I. Nicolau (sărbătorit la jubileul
de 25 de ani dăruiți teatrului), Petre Sturdza, Constantin Mărculescu şi
Al. Dem. Dan, primii interpreţi ai lui Hamlet în teatrul craiovean, I. Stănescu-Papa, Mia Teodorescu, Al. Nanu, Marioara Fărcăşanu, Stela Poenaru, Lucreția Radovici, Fanny Rădulescu-Rebreanu, George Ciprian, Tudor
Călin, Ştefan Braborescu, Aura şi Mişu Fotino, Coco Demetrescu, tatăl
poetului Radu Gyr, Nicolae Neamţu-Ottonel, Alexandru Olarian, Remus
Comăneanu, Sica Serghie. Conform unei statistici din arhivele teatrului, în
această perioadă sunt activi 37 de actori.
Alexandru Demetrescu-Dan

S

tagiunea 1918 s-a deschis pe 2 noiembrie cu „Fântâna Blanduziei”. Au
fost montate piese de inspirație națională, „Pe aici nu se trece”, poemul
eroic „La Turnu Măgurele”, de V. Alecsandri. Se joacă „Răzvan și Vidra,
„Patima Roșie”, „Hamlet”, „Furtuna”, „Hoții”, „Păpușile”, precum și piesele
lui Caragiale. Moare Ion Anestin (12 mai 1919) – mii de craioveni vin la
catafalcul actorului. La 1 Decembrie 1919 ia naștere Naționalul clujean, iar
o parte dintre actorii craioveni – I. Stănescu-Papa, N. Neamtzu-Ottonel,
Dem Mihăilescu-Brăila – sunt transferați acolo pentru a ajuta înfiriparea
trupei clujene. Primul director al teatrului din Cluj, Zaharia Bârsan, avea
să recunoască: „Acești artiști de seamă au dat un mare și prețios concurs
începutului și dezvoltării Teatrului Național din Cluj”.

Caragiale către Anestin

P

erioada Primului Război Mondial (1914-1918) e una dificilă. Venirea
unui nou și energic director, G. Drăgoescu (1922-1926), coleg de studii
cu N. Titulescu la Paris, produce revirimentul scontat. Drăgoescu a colaborat cu intelectualii craioveni Elena Farago, C. Fortunescu, cu scenografii
Victor Feodorov și Al Brătășanu. Regizorul bucureștean Victor Bumbești,
bine conectat la tendințele novatoare din Europa, montează spectacole de
anvergură, iar marele actor Ion Manolescu e angajat în trupa craioveană și
va face câteva spectacole memorabile (inclusiv un „Hamlet” seducător, în
1925). La deschiderea stagiunii din 1923 au participat Ion Minulescu și Ion
Marin Sadoveanu, directori în Ministerul Artelor.
G. Drăgoescu
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n august 1927, în directoratul lui Ștefan Boțoiu, teatrul ridicat de Theodorini a ars. Degeaba s-au întrecut gazetarii și unii deputați în patetice
declarații de susținere – „Doljul, care dă mai mult grâu decât toată Moldova, Oltenia care e suportul economic al țării românești…” –, nu s-a putut
strânge suma necesară de bani pentru a ridica un nou sediu. În van a fost
pusă la bătaie capacitatea arhitectului Constantin Iotzu (tatăl lui Alexandru
Iotzu, părintele actualei clădiri), ridicarea unui nou teatru a rămas doar un
deziderat, chiar și pentru noul director Dumitru Tomescu (1 februarie-30
noiembrie 1928), co-fondator al revistelor „Ramuri” și „Scrisul Românesc”.

Reproducere din albumul „Craiova de ieri. 1927-1947“

D

upă dezastru, teatrul și-a avut sediul în sala cinematografului „Modern” (pe locul unde se înalță actualul „Mercur”), iar mai târziu s-a
mutat în sediul Colegiului „Carol I”. Directoratul lui A. de Herz (19301935) promitea revirimentul. Era cunoscut ca unul dintre cei mai importanți dramaturgi români din epocă, deja jucat la Craiova, editor al cotidianului teatral „Scena”. În condițiile financiare precare, acesta a privilegiat
feerii, comedii bulevardiere, piese de succes previzibil – dar a fost criticat
dur de presa locală. Unii cereau chiar desființarea teatrului, nu doar demisia
directorului! Drama a devenit realitate: pe 1 aprilie 1935, pe fondul crizei
economice, teatrul a fost scos din buget. Închis.

Colegiului „Carol I”

Î

n 1939 s-a format o comisie de inițiativă pentru înființarea unui teatru
local: rezidentul regal al Olteniei, Dinu Simian, primarul Craiovei, generalul C.Z. Vasiliu, C. Șaban-Făgețel, director al revistei „Ramuri”, I. B.
Georgescu, avocat și primar al orașului, criticul Dumitru Tomescu, actorul
Remus Comăneanu duceau o campanie susținută. Scriitorul I. VasilescuValjean, fost vicepreședinte al Camerei Deputaților conferenția aici în 1937
pe tema „Nevoia unui teatru în Capitala Olteniei”. Lui Ion Antonescu i
s-a trimis un memoriu scris pe piele de vițel, prin generalul Picky Vasiliu.
Mareșalul a refuzat inițial, dar când generalul i-a notificat că teatrul se va
redeschide și fără accept oficial, și-a dat consimțământul.

Palatul Ramuri
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24

octombrie 1942 – iată data redeschiderii Teatrului Național Craiova! Fostul director, Ștefan Boțoiu a preluat acest deziderat și a restaurat neoficial instituția, înainte ca autoritățile să-și dea consimțământul.
Cu bani proprii, ajutat de fi lantropi ca Puiu Plessia, care a donat 100.000
de lei, sau de ing. C. Brătășanu, Willy Ianischewschi, Dumitru Tomescu,
dr. docent N. Mitrea, pr. Elefterie Marinescu, G. Popescu-Gambetta, N.
Popilian, I. Cruceanu, Richard Graepel, Maria Popp, Jean și Mitu Fortunescu, E. Tătărăscu, voința lui Boțoiu a făcut posibilă reînvierea teatrului
înainte de răspunsul oficial la cererile făcute de comitetele de inițiativă.

D

upă război, la conducerea teatrului vine Tiberiu Iliescu (1944-1946),
profesor, scriitor, publicist, bun prieten al lui Petre Pandrea. El imprimă repertoriului o orientare progresistă, însă era doar o iluzie. Deși au
debutat cu „Azilul de Noapte” de M. Gorki sau jucau piese de Cehov, „Gaițele” ori „Domnișoara Nastasia”, actorii craioveni vor fi îndrumați ideologic
spre o „reprezentare prioritară a dramaturgiei sovietice”. Mai târziu, sub
conducerea pasageră a poetului Geo Dumitrescu (1946-1947, bunii actori
craioveni jucau în „Chestiunea rusă”, „Insula păcii”, „În stepele Ucrainei”,
„La telefon Taimirul”, și chiar „Vocea Americii”!
Tiberiu Iliescu

P

e 19 noiembrie 1955 s-a sărbătorit oficial Centenarul teatrului. Comuniștii credeau că anul înființării teatrului era 1855, momentul Theodorini. Între 1950-1955, directorii puși de partid se ocupau mai mult de
probleme de cadre, așa că nu au sărbătorit nimic. S-au jucat „Vlaicu Vodă”
(spectacol-fetiș, din câte se pare, adecvat inaugurărilor festive), „Citadela
sfărâmată”, „Mielul turbat”, „Wassa Jelesnova”, „Doamna ministru”, dar și
un spectacol-coupé dedicat semicentenarului morții lui Cehov. Dramaturgia sovietică era cerută în continuare de publicul care credea că rușii sunt
eliberatorii noștri. Astfel se scrie istoria, în cheie marxistă: prima dată ca
tragedie, a doua oară ca farsă.
Centenarul teatrului - 1955
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na dintre cele mai frumoase și creative perioade din istoria Teatrului
Naţional din Craiova s-a petrecut între 1956-1959, prin stabilirea la
Craiova a unei părţi a absolvenţilor aşa numitei Generații de Aur. Lider,
regizorul și profesorul Vlad Mugur. Sub conducerea sa inspirată, ei au format împreună o echipă rămasă în istoria instituției T.N.C. Vlad Mugur își
amintea: „Paul Cornea, ministru adjunct, era mare admirator al lui Camil
Petrescu şi lupta încă pentru un grup de calitate, compact. Am fost la el,
ne-am consultat… În luna iulie a anului 1956, un grup de absolvenţi, actori,
tineri regizori şi scenografi am decis plecarea la Craiova.”

Vlad Mugur

„P

aul Cornea… a vrut să-mi încredinţeze direcţia teatrului, nu eram
însă membru de partid şi autorităţile din Craiova au propus ca director un actor de comedie al teatrului, Manu Nedeianu. Eu am fost numit
prim regizor sau director artistic… Am ajuns toţi deodată la Craiova, toţi
cazaţi în aceeaşi casă, pe trei etaje, în Piaţa Primăriei. Echipa era următoarea: absolvenţii George Cozorici, Constantin Rauţchi, Victor Rebengiuc,
Dumitru Rucăreanu, Amza Pellea, Silvia Popovici, Sanda Toma, Eliza
Plopeanu, cărora li s-au adăugat actorii colaboratori Vasile Niţulescu, Matei
Alexandru, Florin Vasiliu, iar un an mai târziu Olga Tudorache…” (Vlad
Mugur – La vorbă cu Florica Ichim, revista Teatrul azi, 2000 (Supliment).

„Bunburry“, Victor Rebengiuc, Madeleine Nedeianu

A

jutat de talentul protejaților săi, Mugur va monta aici spectacole care
fac repede înconjurul țării: „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais,
„Bunburry (Ce înseamnă să fii onest)” de O. Wilde, cu marea actriță Madeleine Nedeianu, „Mormolocul” de Vasile Nițulescu, viitorul mare actor,
„Tragedia optimistă” de Vsevolod Vișnevski, „Arcul de triumf ” (de ultrapopularul A. Baranga), „Hamlet”, cu tânărul Gheorghe Cozorici într-un
rol epocal. Tot atunci, Radu Penciulescu a pus în scenă „Ultima generație”
de Florin Vasiliu, iar Dinu Cernescu a montat pe lacul din Parcul Romanescu spectacolul „Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni.
„Hamlet“, Gheorghe Cozorici
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Î

n 1963 este numit la conducerea teatrului regizorul Călin Florian. În directoratul său au fost realizate două dintre cele mai importante spectacole
ale acelei perioade: „Troienele“ și „Othello“, în regia lui Florian. Marii actori
Vasile Cosma și Ion Pavlescu jucau strălucitor. În 1966 vine la conducere
Nicolae Radu, iar apoi, cu delegație (1969-1973), Alexandru Dincă. Acesta
va avea trei mandate, dintre care ultimul între anii 1974-1988. Spectacolele
marcante ale perioadei sunt „Viforul“ de Barbu Șt. Delavrancea, „Act venețian“, „Suflete tari“ de Camil Petrescu, „Regele Lear“ de W. Shakespeare,
„Mandragora“ de N. Machiavelli. În 1966 a fost organizată „Săptămâna
Caragiale”, iar în 1968 „Săptămâna Camil Petrescu”.
Călin Florian

Î

ntre anii 1964-1973 s-a ilustrat secretarul literar Ion D. Sîrbu, membru al
Cercului de la Sibiu, fost deținut politic. A scris la Craiova nouă piese de
teatru, dintre care cinci au fost jucate pe scena Naționalului. Alte piese au fost
jucate în țară, dar și în Cehia, Polonia, Finlanda. În memoria marelui scriitor,
teatrul a organizat în anul 1999 „Zilele Ion D. Sîrbu”. Începând cu anul 2009 au
fost organizate cinci ediții ale „Colocviilor Ion D. Sîrbu”, coordonate de Nicolae
Coande. În perioada 28-29 iunie 2019, Teatrul Național Craiova a organizat,
în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, manifestări dedicate „Centenarului Ion D. Sîrbu”. Cu prilejul centenarului, regizorul Bogdan-Cristian
Drăgan a pus în scenă, la sala care poartă numele dramaturgului, spectacolul
„Adio, Europa!”, adaptare de Nicolae Coande după romanul cu titlul omonim.

Î

n anul 1973, pe 21 aprilie, a fost dată în folosință noua clădire a teatrului, realizată de arhitectul Alexandru Iotzu, fiul arhitectului Constantin
Iotzu, cel desemnat să facă planurile arhitecturale ale teatrului în 1927.
Primul spectacol care ar fi trebuit să fie prezentat în noul sediu urma să
fie „Vlaicu Vodă”, în regia lui Gh. Jora, cu o scenografie semnată de Liviu
Ciulei. Spectacolul a fost reprezentat doar pe 24 aprilie, iar pe 21 aprilie
publicul a văzut „Omul care…” de Horia Lovinescu. Cu un nou director,
Amza Pellea, la papion, însoțit de frumoasa lui soție, Domnica, și de fetița
Oana, teatrul promitea să devină o nouă stea între teatrele din România.
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A

mza Pellea: Teatrul este… modern, frumos, bine aşezat, echilibrat.
Mai mult decât atât, eu aș zice că a devenit o obligaţie concretă pentru
constructorii şi pentru arhitecții olteni… trebuie să țină seama de frumusețea
acestui teatru în construcțiile pe care le vor clădi în apropiere. Discutând
însă, altă dată, cu cineva care nu văzuse teatrul decât pe dinafară, spune:
«Nu ştiu cum este pe dinăuntru, dar ce se vede este foarte frumos, este ca o lebădă albă». Această definiție m-a impresionat atît de mult încât atunci când
am fost întrebat din nou, insinuant,: «E gata, dom’ le?», «E gata, dom’ le»
i-am răspuns. «Ce gata, că n-are nici firmă!». Mi-a venit atunci pe buze:
«Ce rost are să scrii pe o lebădă albă cu litere negre: lebădă albă».
Amza Pellea

A

rh. Alexandru Iotzu: Noi am primit de la Comitetul pentru Cultură şi
Educaţie Socialistă o temă unică pentru cele două teatre din Craiova și Tg.
Mureş. Tema a trebuit să fie revizuită şi ca atare m-am documentat foarte serios
şi am consultat oamenii de teatru care îmi erau apropiați și oarecum prieteni.
Mă refer la arhitecţii care lucrează în teatru; în primul rând este vorba de Liviu
Ciulei, cu care am mai colaborat și când am făcut reconstrucția Teatrului Mic din
București şi cu care m-am sfătuit foarte mult, fără să-l urmez întocmai, dar mi-a
dat o mulţime de sugestii foarte bune. De asemenea am discutat cu arhitecții Paul
Bortnovski și Traian Nițescu.
Alexandru Iotzu

O

mare atenție este acordată acum dramaturgiei românești. Este epoca naționalismului impregnat de viziunea centripetă a lui N. Ceaușescu. La mijlocul anilor ’70 se fondează „Zilele Caragiale”, dar și „Festivalul Teatrului Istoric”. Se joacă piesa lui Mihnea Gheorghiu, „Capul”,
cu Petre Gheorghiu în rolul Mihai Viteazul. Anii 1988-1989 sunt cei ai
revirimentului Naționalului craiovean. Se montează spectacole valoroase:
„Mobilă și durere” de Teodor Mazilu, regia Cristian Hadjiculea, „Unchiul
Vania” de A. P. Cehov, regia Mircea Cornișteanu, culminând cu „Piticul
din grădina de vară” de D. R. Popescu, regia Silviu Purcărete. După turneele făcute în Capitală, presa vremii nota: „Piscul teatrului românesc s-a
mutat la Craiova”

„Mobilă și durere“, Ilie Gheorghe, Valentin Mihali
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n portret istoric al teatrului fără dramaturgul Marin Sorescu ar fi incomplet. Mircea Cornişteanu a regizat aici trei spectacole din opera sa: „A treia ţeapă”, „Există nervi” (autoritățile comuniste l-au interzis),
„Vărul Shakespeare”. Ilie Gheorghe a realizat excepţionalul „Iona”, Daniela Peleanu a montat „Matca”, „Paracliserul”, ultimul în interpretarea lui
Valeriu Dogaru. Actorul a reluat acest spectacol în stagiunea 2009-2010,
într-o viziune proprie. Se cuvin remarcate spectacolele lui Tudor Gheorghe
pe versurile lui Marin Sorescu („Petrecerea”, „La lilieci”) dar și mai recentul
„Ăl de l-a văzut pe Dumnezeu”, dramatizare după „La Lilieci”, regia Mirela Cioabă. În 2020 vor intra în repertoriul teatrului două noi spectacole,
„Vărul Shakespeare”, regia Radu Boroianu, respectiv „Unde mi-e sufletul?”
în regia lui Norbert Boda.

Marin Sorescu

Î

n perioada imediat următoare abolirii regimului comunist, instituția
Naționalului a cunoscut faima internațională. A fost invitată la majoritatea festivalurilor internaționale de prestigiu, grație dăruirii directorului
Emil Boroghină. Marile spectacole create de regizorul Silviu Purcărete –
care a debutat la Craiova cu remarcabilul „Piticul din grădina de vară“, de
D. R. Popescu –, „Ubu Rex cu scene din Macbeth“, „Titus Andronicus“,
„Phaedra“, „Danaidele“, „Orestia“, „Cum doriți sau Noaptea de la spartul
târgului“, „Măsură pentru măsură“, „O furtună“ au însemnat tot atâtea
recunoaşteri internaţionale. Spectacolele sale, jucate în peste 35 de ţări,
au adus teatrului craiovean peste 100 de premii şi distincţii naţionale şi 12
premii internaţionale prestigioase.

S

ilviu Purcărete: M-am îndrăgostit fără scăpare de mirosul prafului din scena
Teatrului din Craiova. Nicăieri n-am mai întâlnit un praf atât de bine mirositor. Astăzi, după atâția ani, mă bucur să-l respir din când în când, când ajung
pe acolo. E minunat că, deși oamenii mai mor, nimic nu se schimbă în parfumul
acelui teatru. Mi s-a cerut să scriu aceste rânduri pentru celebrarea a 160 de ani
de la înființarea teatrului. Aflu așadar că înainte de cei vreo douăzeci de ani pe
care i-am trăit acolo, s-au mai petrecut 140, de care nu prea știu mai nimic. De
fapt, asta e frumos la teatru: se sărbătorește mult și se uită totul!
Silviu Purcărete
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P

ână atunci, nici un teatru românesc nu obținuse astfel de succese importante pe scenele lumii. Festivaluri precum cele de la Edinburgh, Avignon,
Holland Festival – Amsterdam, Wiener Festwochen – Viena, Theater Der
Welt – Munchen, Festivalul Shakespeare – Tokyo, Israel Festival –Ierusalim,
Festivalul de Teatru al Americilor – Montreal, Festivalul Artelor – Melbourne, Festivalul Artelor Scenice – Sao Paulo, Festivalul Convenţiei Teatrale
Europene – Stockholm, Lincoln Center Festival –New York, Festivalul Teatrul Naţiunilor – Seul şi multe altele. La Bruxelles, teatrul craiovean era invitat, în 1996, să-şi prezinte spectacolele în ciclul „Mari Teatre ale Europei“.

„Phaedra“, Leni Pinţea-Homeag

T

„Hamlet“, Adrian Pintea

eatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova a arătat într-adevăr
ca o mare echipă, o familie spirituală, în care protagoniştii, vedetele
spectacolelor, Ştefan Iordache, Ilie Gheorghe, Valer Dellakeza, Leni Pinţea-Homeag, Tudor Gheorghe, Adrian Pintea aveau alături de ei pe excelenţii actori Valeriu Dogaru, Vladimir Juravle, Rodica Radu, Iosefina
Stoia, Georgeta Luchian-Tudor, Remus Mărgineanu, Smaragda Olteanu,
Valentin Mihali, Tamara Popescu, Mirela Cioabă, Ion Colan, Marian Negrescu, Teodor Marinescu, Nataşa Raab, Constantin Cicort, Angel Rababoc, Gabriela Baciu, Anca Dinu, Nicolae Poghirc, Adriana Moca, Anca
Dragomir, Diana Gheorghian, Ozana Oancea, Monica Modreanu, Lamia
Beligan, Geni Macsim, Adrian Andone, Tudorel Petrescu. Acestora li s-au
adăugat mai târziu în spectacolele regizate de Silviu Purcărete, actorii Sorin
Leoveanu, Cerasela Iosifescu, Romaniţa Ionescu, Iulia Lazăr, Raluca Păun,
Cătălin Băicuș, Mircea Tudose.

S

e cuvin remarcați artiști exponențiali precum pictorii scenografi Viorel
Penișoară-Stegaru și Vasile Buz, unii dintre cei mai valoroși din țară,
tehnicienii de scenă și specialiștii care au pus umărul la realizarea acestor
spectacole și turnee internaționale, un adevărat corp de elită: maestrul de
sunet Valentin Pârlogea, regizorii tehnici George Dulămea – despre care
Silviu Purcărete declara: „este cel mai bun regizor tehnic cu care am lucrat în România” –, Mircea Vărzaru, make-up artistul Minela Popa, Vadim
Levinski, un adevărat artist al luminii, de măiestria căruia s-au bucurat
regizori ca Vlad Mugur sau Aureliu Manea.

Viorel Penișoară-Stegaru
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remii şi distincţii internaționale obţinute de Teatrul Național „Marin
Sorescu” şi de actorii săi (selectiv): Premiul Criticii pentru cel mai bun
spectacol şi Premiul Fundaţiei Hamada pentru Excelenţă artistică, în cadrul Festivalului Internaţional de la Edinburgh, pentru spectacolul „Ubu
Rex cu scene din Macbeth”, 1991; Premiul Criticii pentru cel mai bun spectacol străin, din partea Asociaţiei Criticilor de Teatru din Quebec, pentru
spectacolul „Titus Andronicus”, 1993; Diploma şi Medalia Academiei Braziliene de Artă, Cultură şi Istorie pentru spectacolele „Titus Andronicus” și
„Phaedra” (1996). În anul 2000, secţia română a Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Teatru (AICT) i-a acordat Naţionalului craiovean Diploma de
Excelenţă, iar în 2004 Naționalul craiovean a devenit primul teatru românesc decorat de Președinția României.

A

lte mari spectacole-eveniment ale acelei perioade sunt „Hamlet” în
regia lui Tompa Gabor, cu Adrian Pintea în rolul titular, „Slugă la doi
stăpâni” și „Aşa este, dacă vi se pare”, în direcţia de scenă a lui Vlad Mugur, „Timon din Atena”, regia Mihai Măniuțiu. „Unchiul Vania”, respectiv
„Slugă la doi stăpâni” au prilejuit creații de vârf ale actorului Valer Dellakeza, încununate cu premii ale UNITER. Silviu Purcărete a primit în mai
multe rânduri acest premiu, ca și actorii și oamenii de teatru Ilie Gheorghe,
Leni Pințea-Homeag, Tudor Gheorghe, Sorin Leoveanu, Emil Boroghină,
Mircea Cornișteanu, Ozana Oancea, Viorel Penișoară-Stegaru, Ștefania
Cenean, Al. Firescu, Constantin Gheorghiu, George Dulămea.
„Slugă la doi stăpâni“, Valer Dellakeza

A

lături de secretarul literar Ion D. Sîrbu sunt de reținut Adrian Maniu,
Al. Firescu, Patrel Berceanu. Adrian Maniu, secretar literar în perioada 1923-1924, a scris și i s-a jucat aici piesa „Meșterul”, un omagiu adus
meșterului Manole. Al. Firescu este co-autor al unei bogate „Istorii a Teatrului Național din Craiova” (2000). Împreună cu Constantin Gheorghiu,
referent literar al teatrului, a mai publicat „Craiova, mon amour” și „666
de actori craioveni”. Patrel Berceanu, teatrolog de formație, a fost secretar
literar în perioada 1990-2006. A publicat monografiile de spectacol „Titus
Andronicus – monografia unui eveniment teatral”, „Ubu Rex cu scene din
Macbeth”, iar postum i s-a publicat volumul de cronici și eseuri teatrale
„Teatrul în dialog cu veacul”. A fost director al Teatrului pentru Copii și
Tineret „Colibri”, în perioada 1997-2006.
Patrel Berceanu
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Emil Boroghină

n important moment al istoriei recente a teatrului nostru îl reprezintă fondarea Festivalului Internațional „William Shakespeare”, în anul
1994 (director-fondator, Emil Boroghină). Primele cinci ediții s-au desfășurat o dată la trei ani, iar din 2006, manifestarea are loc o dată la doi ani.
Festivalul Internaţional „William Shakespeare” este privit acum drept unul
dintre marile Festivaluri Shakespeare ale lumii, în cadrul căruia s-au jucat
excepționale spectacole regizate de Declan Donellan, Eimuntas Nekrosius, Peter Brook, Silviu Purcărete, Robert Wilson, Lev Dodin, Eugenio
Barba, Pipo Delbono, Yoshihiro Kurita, Oskaras Khorsunovas, Elisabeth
LeCompte, Thomas Ostermeier, Yuri Butusov, Max Webster, Yukio Ninagawa, Robert Lepage.

P

„Titus Andronicus“, Ştefan Iordache

rima ediţie a Festivalului a avut loc în noiembrie 1994 şi s-a desfăşurat
sub semnul geniului patronului său literar, dar şi al regizorului Silviu
Purcărete: la Naţionalul craiovean se montase marele său spectacol „Titus
Andronicus”, cu marele actor Ştefan Iordache în rol principal. Organizat de
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, de Fundaţia „Shakespeare”,
iar de la a cincea ediție până în 2014 şi de ArCub, urmat, din anul respectiv,
de Teatrul Nottara, festivalul şi-a asociat, cu începere din 2006, şi „etapa
Bucureşti”. În 1995, Naționalul craiovean a devenit primul teatru din Europa
de Est invitat să facă parte din Convenția Teatrală Europeană (CTE). În anul
2016, Teatrul Național „Marin Sorescu” a organizat pentru prima oară în
România o ediție a Premiilor Europa pentru Teatru, prestigioasă manifestare
teatrală în cadrul căreia sunt acordate „Oscarurile teatrului” european.

E

diţia din 2010 s-a numit „Constelaţia Hamlet (Shakespeare şi noua
realitate teatrală)”, cea din anul 2012 „Lumea-i o scenă şi toţi oamenii
actori”. Ediţia din 2014, „Shakespeare al tuturor”, a prilejuit sărbătorirea
marelui dramaturg (450 de ani de la naştere). Cea din 2016 (anul comemorării a 400 de ani de la moartea sa) s-a desfășurat sub deviza „Shakespeare
pentru eternitate”, iar în 2018 s-a numit „Planeta Shakespeare”. Au fost
reprezentate spectacole din toate continentele unde se joacă teatru: Europa, Asia, America de Nord, America de Sud, Africa, Australia. Ediția din
2020, Shakespeare Home Edition, a fost una online, din cauza pandemiei
care a anulat toate festivalurile importante ale lumii.

R

evista britanică „The Stage” a scris despre TNC: „Te întrebi uneori dacă
această companie nu este cea mai bine alcătuită, de la Berliner Ensemble al lui Brecht, sau poate de la Royal Shakespeare Company a lui Peter
Brook” (29 mai 1997). Reputatul om de teatru, Paul Taylor, a salutat prima
ediţie a festivalului într-un articol publicat în „The Independent”, iar criticul
britanic John Elsom a conchis: „noi nu avem în Marea Britanie festivaluri
internaţionale 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. Dacă festivalul de la Sibiu este unul de
deschidere, cel de la Craiova este unul de focalizare”.

Î

n directoratul lui Mircea Cornișteanu (2000-2015) echipa a fost întinerită, astfel că au venit la Craiova tineri actori care azi sunt garanții ale
unui teatru de calitate: Cerasela Iosifescu, George Albert Costea, Raluca
Păun, Iulia Colan, dar și un reputat actor de teatru și film: Claudiu Bleonț.
Dintre proiectele realizate în mandatul său putem remarca „Valori ale teatrului românesc, valori ale teatrului european” (șase ediții internaționale),
revista „SpectActor” (2006), „Întâlnirile SpectActor”, respectiv „Duminici
de poezie în teatru” (2009, respectiv 2010), coordonate de Nicolae Coande, proiectul dedicat tinerilor creatori, „Tineri regizori, tineri scenografi”
(2011), spectacolele-lectură „Autorii sunt în sală” (2011). În anul 2003, teatrul a primit numele dramaturgului Marin Sorescu.

Mircea Cornișteanu

L

a invitația lui Mircea Cornișteanu, marele regizor american Robert
Wilson a montat pentru prima oară în România (2014), pe scena teatrului craiovean, spectacolul „Rinocerii”, adaptare după piesa cu titlu omonim a lui Eugène Ionesco. Spectacolul a fost foarte bine primit la festivalurile internaționale de teatru de la Ljubljana (Slovenia) și Voronej (Rusia) sau
la Festivalul Internațional de Teatru (FNT), ediția 2014. Robert Wilson a
fost impresionat de prestația marelui actor Ilie Gheorghe, căruia i-a declarat: You are great! You are the best! Cei doi au colaborat și la spectacolul
radiofonic „Tower of Babel”, realizat la „Hessischer Rundfunk – hr2 kultur”, premiat pentru Cea mai bună piesă de teatru radiofonic din Germania
(German Radio Play Award), 2016.

Eugen Ionescu, Robert Wilson
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eatrul a dedicat de-a lungul timpului spectacole artistice menite pentru a sărbători actorii importanți care se retrăgeau după o viață dedicată scenei. Astfel, pe 11 noiembrie 2013 spectacolul jubiliar „4 ACT X
50 = 200 DE ANI PE SCENĂ” a fost dedicat sărbătoririi actorilor Emil
Boroghină, Leni Pinţea-Homeag, Georgeta Luchian-Tudor şi Valeriu Dogaru, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de teatru a acestor profesioniști ai
scenei. Valer Dellakeza a fost sărbătorit pe 27 mai 2014, la împlinirea a 60
de ani de scenă, în spectacolul „Dellakeza de la Teatru”. Inegalabilul Ilie
Gheorghe a fost sărbătorit în spectacolul antologic „O jumătate de secol pe
scena Thaliei” (22 mai 2016).

I

nițiat în 2017, sub directoratul lui Alexandru Boureanu (2016-prezent),
Theater Networking Talents (TNT) a ajuns la cea de-a III-a ediție și reunește facultățile de teatru din România, Bulgaria, Serbia, Polonia. Alături
de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Universitatea din Craiova, organizatori ai acestui festival au fost UNITER, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (U.N.A.T.C.)
și Casa Studenților Craiova. Între timp, regizorii premiați Radu Afrim și
Bobi Pricop s-au alăturat trupei craiovene, la ora actuală una dintre cele mai
redutabile și echilibrate din țară.

V

enirea în echipă, în anul 2016, a directorului artistic Vlad Drăgulescu a adus un suflu novator echipei de creație a teatrului. Programul „11plus1 independent/contemporan” a debutat în stagiunea 2017-2018,
aflându-se acum la cel de-al treilea sezon. Programul conține o selecție a
celor mai bune douăsprezece spectacole de teatru independent și dans contemporan din țară ale momentului și aduce pe scena Teatrului Național
„Marin Sorescu” din Craiova, artiști, regizori, coregrafi, dansatori, performeri din zona culturală independentă. Este de menționat inclusiv proiectul
de teatru comunitar, „Reacție urbană”. Din 2018, Vlad Drăgulescu este și
noul director artistic al Festivalului Internațional „William Shakespeare”.

TNT, 2017
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e 29 iunie 2020 a avut loc evenimentul de sărbătorire a Naționalului la
170 de ani de existență: Proiecții 170 – teatru din trei secole, o istorie
narativă și în imagini proiectată la intrarea principală a teatrului, coordonată de Nicolae Boangiu, Vlad Drăgulescu și graficiana Roxana Banterle.
Au fost prezenți la sărbătorire actori, directori, oameni politici. Au susținut
discursuri prefectul județului Dolj, dl Nicușor Roșca, secretarul de stat în
Ministerul Culturii, dl Mihai Firică, actorii Emil Boroghină și Valer Dellakeza, managerul Alexandru Boureanu, secretarul literar Nicolae Boangiu, cronicarul de teatru Marius Dobrin. Evenimentul a fost moderat de
Vlad Drăgulescu, director artistic al teatrului. Cu acest prilej au fost lansate
două cărți: „Oglinda timpului – o istorie contemporană în interviuri” (coordonator, Nicolae Coande), respectiv „Profeții vechi și noi despre teatru”,
autor – Marius Dobrin, contribuții de excepție la o istorie vie a instituției.

N

aționalul craiovean este singurul teatru din România căruia i s-a
conferit decorația Meritul Cultural în rang de Comandor, în semn
de apreciere deosebită pentru realizările de excepție ale colectivului TNC
(2004), respectiv decorația Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, „în
semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la dezvoltarea culturală a țării noastre, pentru dăruirea cu care s-a ilustrat în viața culturală,
prin promovarea unei educații artistice de calitate în rândul tinerelor generații dovedind excelența la nivel național și internațional (2020). Cu prilejul
aceluiași eveniment, Custodele Coroanei Române, Principesa Margareta, a
conferit Naționalului, în cadrul unei ceremonii desfășurată la Palatul Elisabeta, decorația regală „Nihil Sine Deo.

C

ând acest teatru va sărbători 200 de ani de existență în slujba românilor, sperăm ca publicul Naționalului să fie alături de instituția noastră,
cum a fost și până astăzi, să celebreze alături de artiștii acelei vremi inclusiv
ceea ce au făcut și fac actorii, tehnicienii, oamenii de teatru de astăzi. Bucuria unor succese nu poate fi izolată de munca depusă, iar actuala echipă
artistică are șansa de a deveni… nemuritoare. Pasiunea și munca lor va rodi,
dacă își înțeleg bine publicul și epoca. În numele acestor entități – La mulți
ani Naționalului craiovean! La mai mare! Bucuria să vă însoțească pe toți
cei care v-ați dăruit acestui teatru viu!
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O întâlnire cu adevărat providențială:

Silviu Purcărete Teatrul Național Craiova
Emil BOROGHINĂ
26
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entru cineva plasat în afara acestei întâmplări, acestei
povești, este poate greu să înțeleagă, mai ales după
scurgerea unui timp mai lung, la adevăratele ei dimensiuni, ceea ce a însemnat relația, privită de noi și de o parte
dintre criticii și istoricii de teatru, atunci și acum, ca un
mic miracol. A fost acea întâlnire cu adevărat providențială, capabilă să direcționeze destine, destinul unui teatru,
al unui mare creator și al fiecăruia dintre noi.
La începutul anului 1988 fusesem numit, în ciuda unei rețineri pe care mi-o manifestasem din cauza fricii că nu mă
voi putea descurca, în funcția de director al Teatrului Național Craiova. Am acceptat cu credința că șederea mea pe
scaunul pe care îl ocupaseră personalități ale vieții culturale craiovene și naționale nu va fi una de lungă durată și
cu speranța că voi reuși cel puțin să nu mă fac de râs. Spre
șansa mea aveam de realizat până la sfârșitul stagiunii de
atunci câteva titluri de piese, fixate de fosta direcțiune și
secretariatul literar, care puteau fi prilej de montare a unor
spectacole demne de repertoriul unui Național. Misiunea
mea era aceea de a crea toate condițiile necesare punerii în
scenă a acestora la un nivel artistic cât mai ridicat.
S-a întâmplat însă cu mult mai mult. Aceste titluri, pe
care, așa cum spuneam mai înainte, le moștenisem, au
prilejuit realizarea a două dintre cele mai importante
spectacole românești de la sfârșitul anilor 80, „Mobilă
și durere” în direcția de scenă a lui Cristian Hadjiculea
și „Unchiul Vanea” în regia lui Mircea Cornișteanu. La
premiera cu „Mobilă și durere” din 18 martie 1988, a participat și Silviu Purcărete, regizor al Teatrului Mic, coleg
și bun prieten al lui Cristian Hadjiculea. Deși era pentru
prima dată când ne-am aflat față în față, nu pot spune că
Silviu Purcărete era un străin pentru mine. În 1977, cu
ocazia sărbătoririi Centenarului Liceului Comercial din
Craiova, al cărui spectacol omagial prezentat pe scena
Teatrului Național din Craiova îl realizasem, la banchetul organizat după adunarea festivă am fost așezat între
invitații de onoare, exact lângă profesorul Constantin
Purcărete, cu care am purtat timp de câteva ore o conversație extrem de plăcută, din care, firesc, fiul domniei sale,
regizorul Silviu Purcărete, de curând angajat al Teatrului
Mic din București, nu putea lipsi. Pot spune că această întâlnire întâmplătoare cu profesorul Purcărete m-a făcut să
urmăresc cu și mai mare atenție parcursul de început al lui
Silviu Purcărete în teatrul românesc, în care un loc aparte
l-au avut spectacolele sale de la Piatra-Neamț, cele din cadrul Festivalului „Serbările mării” de pe Litoral, cele de la
Teatrul popular Râmnicu Vâlcea și, bineînțeles, „Richard
III” de la Teatrul Mic, cu colegul și prietenul meu Ștefan
Iordache în rolul titular.
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„Mobilă și durere“, Ilie Gheorghe și Valentin Mihali în

P

La puțin timp după instalare începusem deja să gândesc cum
ar trebui să arate repertoriul Teatrului Național din Craiova în
următorii doi-trei ani, pe timpul directoratului meu. În acest
repertoriu trebuiau să-și găsească din nou locul Shakespeare și
tragicii greci, alături de marii autori ai dramaturgiei românești
și universale, de Molière, Goldoni și Cehov, de Caragiale și
dramaturgia din perioada interbelică, de contemporanii olteni
Teodor Mazilu, Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu și de
olteanul adoptat Ion D. Sîrbu. Eram conștient că un repertoriu
prestigios nu putea fi realizat decât cu aportul unor regizori
vizionari și pasionați, alcătuindu-mi o listă intimă a acestora,
în care puteți crede sau nu, datorită spectacolelor sale antice
și shakespeariene, unul din primele două locuri era ocupat de
Silviu Purcărete. De aceea am profitat de vizita sa la Craiova
cu ocazia premierei „Mobilă și durere”, rugându-l să colaboreze
cu Naționalul craiovean într-un viitor foarte apropiat, propunându-i ca prim obiectiv, chiar pentru stagiunea 1988-1989,
„Troilus și Cresida” de William Shakespeare și apoi pentru cea
din următorul an, „Orestia” de Eschil.
Îmi amintesc că în dimineața de după premieră l-am rugat
să-mi avanseze câțiva dintre autorii de care se simțea atras
în mod deosebit, pentru a-i avea în vedere pentru eventuale
alte prilejuri de colaborare pe care le speram pentru următorii
ani, listă din care nu lipseau cei trei tragici greci, Seneca,
Shakespeare, Moliere, Goldoni, Cehov și Caragiale. M-am
bucurat că preferințele noastre erau asemănătoare. Sosise
timpul să alcătuim distribuția și să începem repetițiile la
„Troilus și Cresida”. Domnul Silviu Purcărete a venit la Craiova, ne-am reîntâlnit și am purtat o primă discuție, rămânând apoi la hotel câteva zile. În dimineața în care trebuia
să aibă loc discuția hotărâtoare, am avut surpriza să intre în
birou și, cerându-și scuze, să-mi spună că, după o noapte chinuitoare, a ajuns la concluzia că nu va putea să pună în scenă
„Troilus și Cresida”. Și asta pentru că nu se putea desprinde
de impresia puternică produsă de marele spectacol al lui David Esrig de la Teatrul de Comedie de la mijlocul anilor ’60.

Pentru început, acest refuz elegant al domniei sale m-a paralizat. Mi se părea că toată
construcția viitoare pe care o plănuisem se
prăbușește încă de la începutul ei. Întrucât
rezervasem o perioadă dinainte stabilită
colaborării cu Silviu Purcărete, pentru care
obținusem și acordul domnului Dinu Săraru, directorul Teatrului Mic, am încercat
împreună că vedem dacă nu putem găsi o
soluție pentru a salva situația, alegând alt
titlu aflat în repertoriul curent aprobat de
Ministerul Culturii.
Cea mai ofertantă ar fi putut fi piesa „Pragul
albastru” a lui Ion D. Sîrbu, pe care însă i-o
propusesem deja lui Aureliu Manea și care ar
fi trebuit să deschidă stagiunea 1989-1990.
Cum cu o zi înainte primisem o circulară de la
Ministerul Culturii în care se cerea ca fiecare
teatru mai ales cele naționale, să introducă în
repertoriu o piesă contemporană cu tematică
patriotică care să fie dedicată celui de-al XIVlea Congres al Partidului, iar eu mă gândeam
să alegem între „Luptător pe două fronturi” a
lui Marin Sorescu și „Muntele” sau „Piticul
din grădina de vară” ale lui Dumitru Radu
Popescu, l-am rugat, avându-le la îndemână,
să se uite puțin peste piesele lui Dumitru Radu
Popescu și să vadă dacă nu-l va interesa cât de
cât vreuna dintre ele, urmând să-i solicit și lui
Marin Sorescu textul „Luptător pe două fronturi” și să i-l pun și pe acesta la dispoziție în
următoarele două-trei zile.

Premiera din 27 martie 1989 s-a bucurat de un succes extraordinar, iar turneul din luna iunie de la București, care venea imediat după marile succese
înregistrate cu „Mobilă și durere” în regia lui Cristian Hadjiculea și „Unchiul Vanea”, realizat de Mircea Cornișteanu, a însemnat un adevărat triumf. Stau mărturie nenumărate comentarii apărute în presa timpului și care
situează Teatrul Național Craiova în vârful piramidei teatrului românesc,
Naționalul craiovean obținând pentru „Piticul din grădina de vară”, aproape
toate distincțiile atribuite pentru anul teatral 1989, șapte la număr, iar în
anul 1990 acordându-i-se „Marele Premiu” al UNITER pentru anul 1989,
pentru spectacolele „Piticul din grădina de vară” și „Unchiul Vanea”.

Domnul Purcărete a respins de la început
ideea montării „Piticului…”. Văzuse, cred,
la un teatru sau la televiziune un spectacol
care îi lăsase o impresie nefavorabilă. Speram ca măcar lectura piesei „Muntele”, pe
care nu știu dacă o văzuse sau nu la Piatra-Neamț, să-l atragă și să-l convingă să
o pună în scenă. La întâlnirea noastră de
peste două zile, surpriză. Mi-a comunicat
că s-a decis să monteze „Piticul din grădina de vară”, simțind că ar putea face „ceva”
din acel text. Acel „ceva” a însemnat în final unul dintre cele mai mari spectacole
din istoria Teatrului Național din Craiova
și probabil cel mai important spectacol cu o
piesă contemporană românească din ultimii
40-50 de ani.

Pentru doi dintre noi a rămas pentru totdeauna „domnul Silviu”, iar noi
pentru dânsul, „domnul Ilie” sau „domnul Emil”. Asta nu înseamnă că atât
eu cât și Ilie Gheorghe i-am fost mai puțin apropiați decât ceilalți.

„Piticul din grădina de vară“, Diana Gheorghian, Tudor Gheorghe

Dar domnul Silviu Purcărete a putut realiza „Piticul din grădina de vară”
în stagiunea 1988-1989 fără ca noi să ținem cont că pentru montarea unui
spectacol, în acea perioadă a așa zisei auto-finanțări în cultură, nu aveam
dreptul să depășim un anumit plafon al bugetării, ridicol de mic, regulă
pe care o încălcasem deja prin montările recente de la „Mobilă și durere” și „Unchiul Vanea”. Nu partea financiară a fost însă cea importantă, ci
investiția afectivă, sufletească, existentă dinspre ambele direcții. Membrii
întregului colectiv l-am iubit și respectat enorm pe Silviu Purcărete. Era
o relație caldă, de reală prietenie. Domnia sa se adresa aproape tuturor pe
numele mic, iar pentru cei mai în vârstă sau de vârstă apropiată de a sa,
dânsul era „Silviu”.

Mi-ar fi plăcut să fac parte și ca actor din marea echipă craioveană a lui Silviu
Purcărete, un Silviu Purcărete care croiește, care proiectează și edifică precum
nimeni altul, care inspiră actorul și-i dă încredere în posibilitățile sale, un
Silviu Purcărete care în nenumărate rânduri a transformat defecte inerente, ale
celor cu care a lucrat, în calități, nu de puține ori făcându-i chiar să strălucească
datorită acestora. Într-o relație reușita depinde chiar dacă nu în egală măsură,
29
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ne din acea perioadă al lui Silviu Purcărete, ca și despre „Decameronul” de la Râmnicu Vâlcea, precum și
despre excepționalul „Faust” de la Sibiu, din deceniul
următor, spectacole în care a strălucit cel care poate fi
numit actorul său – fetiș, Ilie Gheorghe, Societar de
onoare al Teatrului Național din Craiova.

Spectacolul care mie mi se pare a fi vârful întregii sale cariere artistice de până acum rămâne „Phaedra”. Am mai spus-o și altă dată,
dar, cu riscul de a mă repeta, „Phaedra” este
după opinia mea spectacolul său capodoperă,
cel care a atins aproape perfecțiunea cercului.
M-am bucurat atunci când la aceeași concluzie au ajuns și o parte din criticii de teatru,
din diverse generații, voci importante ale
criticii teatrale românești, dar și nenumărați
oameni de teatru și jurnaliști din străinătate.
Cerând scuze, cred că un elocvent exemplu
în acest sens rămâne aprecierea cunoscutei
comentatoare Ruth Valentini, apărută în
revista pariziană „Le Nouvel Observateur”
din 15 ianuarie 1995: „Am văzut Phaedra la
Bruxelles și m-au fascinat arta regizorală a lui
Silviu Purcărete, forța acestor rafinați actori
– Leni Pințea-Homeag, Ilie Gheorghe, Angel Rababoc –, expresivitatea plastică extraordinară a corului. Impresia era nu numai a
unui mare spectacol, dar și a unei manifestări
spirituale, a unui spirit de echipă excepțional.
Acest fapt se datorează, cred, deopotrivă lui
Silviu Purcărete, dar și lui Emil Boroghină,
un mare ambasador al teatrului românesc”.
Presa internațională a vorbit la fel de elogios
despre toate celelalte cinci spectacole craiove-

Ilie Gheorghe - „Ubu Rex cu scene din Macbeth“

atât de cel care dăruiește,
cât și de cel care primește. Iar colegii mei, care
primeau, încercau și ei, la
rândul lor, să dea tot ce le
stătea în putință. Cinstit,
nu știu dacă acum, după ce
a lucrat în mai multe teatre din țară și din străinătate, Silviu Purcărete, care
o lungă perioadă în România a lucrat numai cu
actorii Teatrului Național
din Craiova, a rămas același în relația sa cu actorul.
Construcțiile sale au rămas însă la fel de impunătoare, chiar dacă eu (dar
nu numai eu) consider, cu
oarecare
subiectivitate,
că cele șase spectacole ale
sale realizate la Craiova în
timpul directoratului lui
Emil Boroghină, „Piticul
din grădina de vară”, „Ubu
Rex cu scene din Macbeth”, „Titus Andronicus”,
„Phaedra”, „Danaidele”
și „Orestia” au fost cele
definitorii pentru creația
și afirmarea sa, fiind cele
care i-au adus binemeritată recunoaștere la nivel mondial. Îmi place să
cred că perioada marilor
spectacole craiovene ale
lui Silviu Purcărete a fost
nu numai cea mai strălucitoare din toată istoria
Naționalului craiovean și
poate chiar a teatrului românesc, ci și cea mai rodnică, vizibilă și perceptivă
pentru impunerea uriașului creator care este acum
Silviu Purcărete. Mi-ar fi
greu și mi-ar trebui foarte
mult spațiu pentru a vorbi
despre fiecare spectacol în
parte, și despre puterea lor
de seducție.

După succesul extraordinar al spectacolului „Piticul
din grădina de vară” în turneul din iunie 1989 de la
București, menționat în aproape întreaga presă românească a timpului, a urmat punerea în scenă, în
1990, a spectacolului „Ubu Rex cu scene din Macbeth”, a cărei premieră a avut loc la sfârșitul lui decembrie 1990, după care a urmat imediat turneul din
Capitală, din 14 ianuarie 1991. Premiera noastră cu
„Ubu Rex…” venea după cea cu „Trilogia antică” a lui
Andrei Șerban, a cărui revenire în țară extaziase motivat întreaga suflare culturală românească. Desigur,
„Trilogia antică” (pe care Andrei Șerban, dacă nu ar
fi venit Revoluția din Decembrie 1989 ar fi urmat să
o pună în scenă la Teatrul Național din Craiova, în
1990), a fost o montare grandioasă, uluitoare și copleșitoare, dar nici „Ubu Rex cu scene din Macbeth”
a lui Silviu Purcărete nu cred că era una mai prejos.
S-ar putea să greșesc, să fiu subiectiv, dar au fost câțiva critici de teatru, care au vrut cu tot dinadinsul să
dea Cezarului ce trebuia să fie numai al Cezarului,
să așeze o distanță, o barieră artificială între Andrei
Șerban și restul. Așa că au fost comentatori care au
vorbit și scris elogios despre spectacolul lui Purcărete, dar și câțiva care i-au găsit unele cusururi.

Cred că modul acestora de a-l privi pe
Purcărete și spectacolul său s-a schimbat după comentariile excepționale
din presa internațională și succesul
fabulos de la Festivalul Internațional
de la Edinburgh-1991, unde Teatrul
Național din Craiova a primit Premiul
Criticii pentru „Ubu Rex cu scene din
Macbeth”, atribuit, conform motivației ce a însoțit distincția, de cei „peste
o sută de jurnaliști din Marea Britanie
și din străinătate, acreditați oficial la
Festivalul de la Edinburgh.”
Au mai existat, e drept, unele rezerve
exprimate de două voci importante ale
criticii teatrale din România cu ocazia
turneului cu „Phaedra” de la București din 1993, privitoare la „excesul
de mese rulante” din spectacolele lui
Purcărete, mese ce fac parte din sistemul lui de semne, dar ele au trecut în
uitare odată cu comentariile excepționale apărute în presa britanică cu ocazia prezenței la Festivalul „Tramway”
de la Glasgow, ce s-a desfășurat la câteva zile după Festivalul Național de
Teatru de la București. Am f i însă total nedrepți cu reprezentanții criticii
teatrale românești dacă nu am recunoaște că ei au contribuit fundamental
la cunoașterea uriașului prestigiu de
care s-a bucurat și se bucură regizorul
Silviu Purcărete în Europa și în lume
și la crearea mitului „Teatrul Național
Craiova al anilor 1990-2000”. Prin
spectacolele lui Silviu Purcărete neam putut depăși limitele, ale noastre
și ale teatrului românesc, că am putut sta la un moment dat pe picior de
egalitate cu marile forțe ale teatrului
mondial. Prezența la majoritatea marilor festivaluri de artă ale lumii, din
Europa, America, Asia și Australia,
un număr impresionant de turnee pe
parcursul a nici zece ani, aproape 112
(o sută douăsprezece) distincții internaționale de cea mai mare strălucire,
câteva dintre ele de neegalat până în
acest moment pentru întreg teatrul
românesc.

„Ubu Rex cu scene din Macbeth“, Ilie Gheorghe, Valer Dellakeza
John Linklater, „Glasgow Herald”, 17 august 1991
„Sărbătorind simultan restaurarea naţiunii române şi renaşterea după 20 de ani de somnolenţă a
Teatrului Empire, această producţie zgomotoasă şi anarhică a Teatrului Naţional Craiova [Ubu Rex]
a fost un triumf exuberant seara trecută. Distribuţia numeroasă şi plină de energie s-a revărsat pe
fiecare coridor şi pasaj de trecere ale teatrului, continuând să-şi facă apariţia în foaier şi în holuri în
timpul pauzei, într-un spectacol care nu a avut nici un moment de respiro. În final a fost salutat cu
ovaţii emoţionante şi steagurile româneşti au fost fluturate în public. O seară memorabilă!”

Michael Billington, „The Guardian”, 20 august 1991
„O lovitură militară este urmată de o scufundare în tiranie. Împreună cu ştirile despre Uniunea Sovietică, subiectul de bază al piesei Ubu Roi (scrisă de Alfred Jarry în 1896), piatră de hotar avangardistă, capătă dintr-o dată o actualitate cumplită. Deşi spectacolul lui Silviu Purcărete Ubu Rex cu scene
din Macbeth pe care Teatrul Naţional Craiova din România l-a adus la Empire Theatre din Edinburg
nu poate să prevadă evenimentele curente, el făureşte legături puternice între Jarry, Shakespeare şi
rapacitatea brutală a regimului Ceauşescu. Acest spectacol spune mult despre maturitatea teatrului
românesc care poate lua peste picior răul recent îndurat. Măiestria lui Purcărete este de a fi legat trei
lumi diferite, sugerând că urâţenia morală şi un egoism în ascensiune formează rădăcina pătrată a
tiraniei. Aşa se face că o seară magnifică şi îndrăzneaţă a devenit în lumina ştirilor la zi despre puciul
de la Moscova, de o profeţie care-ţi dă fiori”.

Paul Taylor – „The Independent”, 20 august 1991
„Regie de o energie şi o inventivitate strălucitoare. Toate ideile au aceeaşi simplitate uluitoare. Cuplul
corpolent este splendid interpretat aici de Valer Dellakeza şi Ilie Gheorghe”.

John Peter, „The Sunday Times”, 23 august 1991
„Ubu Rex pigmentat cu scene din Macbeth este unul dintre evenimentele cele mai importante ale
acestui an teatral. Piesa lui Jarry, ca şi multe altele, o parodie a lui Macbeth, este o capodoperă
care a fost mereu interzisă în Europa de Est – stalinistă şi realizarea lui Silviu Purcărete contra
punctează povestea lui Ubu cu sinistre scene semiparodice shakespeariene. Rezultatul este un
cabaret in infern. Purcărete şi echipa de actori joacă strălucit momentele de groază şi pe acelea de
umor negru. Măcelul nobilimii are loc în spatele unui paravan alb, împroşcat cu sângele victimelor

31

care silabisesc numele lui Ubu. Sfârşitul este înspăimântător şi grotesc, iar

„Titus Andronicus“, Ștefan Iordache, Tudor Gheorghe

atmosfera încărcată de o bucurie răutăcioasă: aceşti oameni s-au hrănit cu
murdărie şi gustul lor e oribil”.

„Asahi Simbun”, Tokyo, 9 mai 1992
„O voce stranie, ca un ţipăt, se aude strigând în mod repetat. În vreme ce
suntem uluiţi de succesiunea de scene îngrozitoare şi ciudate, tragedia ne
captează în întregime. Răzbunarea sângeroasă a eroilor Romei antice a revenit
cu succes la viaţă în România modernă”.

„Asahi Evening News”, Tokyo, 12 mai 1992
„Este păcat că Teatrul Naţional Craiova, din România, a prezentat Titus
Andronicus la Teatrul Globe din Tokyo timp de numai cinci zile, deoarece

Robert Levesque, „Le Devoir”, 28 mai 1993

turneul atât de scurt i-a privat pe mulţi iubitori de teatru de bucuria de a ve-

„Ieri seară, pe scena Teatrului Jean–Duceppe, într-o ideală deschidere de

dea, într-un excepţional spectacol, această tragedie rareori jucată. Regizat de

festival, o deschidere exemplară, fiindcă aici teatrul a triumfat cu o bogăţie

Silviu Purcărete, Titus Andronicus devine un spectacol înspăimântător, având

a invenţiei şi frumuseţii simple prin trupa Teatrului Naţional din Craiova,

în rolul principal pe excelentul actor Ştefan Iordache, cel care a câştigat multe

România a dat prin Titus Andronicus un excepţional spectacol datorat celui

premii teatrale, de film, de film TV, naţionale şi internaţionale”.

care posedă un evident mare talent regizoral, Silviu Purcărete. Acest Titus
Andronicus plasează la o ştachetă foarte înaltă, încă din prima seară, a cincea
ediţie a Festivalului Americilor”.

E. Maby, „Provençal”, 23 iulie 1995
Ce superbă amintire îmi lasă Teatrul Naţional din Craiova ! Aceea a mai
multor spectacole magnifice semnate de Silviu Purcărete, care vor face fericit,

Harry van de Harst, „Trow”, 7 iunie 1993

cred, publicul de la Avignon. Şi, de asemenea, aceea a unei adevărate trupe, în

„Ochii ca şi urechile ne-au fost deplin solicitate de nestăvilita furtună de imagini

care actorii şi tehnicienii sunt uniţi de aceeaşi pasiune: pe care le-o insuflă în-

şi de suportul ei muzical, care au invadat scena şi sala Schowburg-ului din Ams-

suşi directorul Emil Boroghină – mai mult decât un director, un mare prieten

terdam. Înscenarea lui Silviu Purcărete nu a cunoscut momente de răgaz. Trupa

al Teatrului şi deci şi al meu, al nostru.”

de aproximativ patruzeci de actori, dacă nu se năpustea spre rampă, se repezea

„Ubu, prin intermediul trupei din Craiova, este în acelaşi timp reînvierea şi con-

spre fundal, pătrundea în sală prin uşile laterale, exploda în cântece corale, figu-

damnarea trecutului. Este o reînviere de scurtă durată, căci acest trecut plin de

rând fie poporul în adulare, armata în luptă sau pădurea care vuieşte. Impresia

torţionari va trebui să se retragă pentru totdeauna într-un vals al sicrielor.

este că fiecare pasaj, fiecare propoziţie chiar, au fost exploatate pentru a amplifica

Ce teatru minunat, în care simplitatea dovedeşte frumoasa inteligenţă a acestor

imaginea/sunetul/mişcarea”.

actriţe şi actori care ne dau un avânt de fericire, aşa cum frumoasele trupe de teatru
ştiu încă să inventeze şi să ne propună astăzi!”.
„Nürnberger Nachrichten”, 21 iunie 1993
„Personificarea acestui rău, Aaron cel însetat de mârşăvii, cu chipul negru,
Frederic Ferney, „Le Figaro”, 25 iulie 1995

continuă să joace, după finalul răzbunărilor şi crimelor, subliniat de acordurile

„Pentru noi, francezii, piesa lui Jarry este o prăjitură uscată. O madlenă veche,

mozartiene, în foaier: ciuruit de nenumărate lănci, Ilie Gheorghe se zvârcoleşte

uşor mucegăită, pe care ne forţăm să o vomităm, în amintirea unchiului Jarry, o

printre spectatorii care ies din sală pentru a se ghemui în sfârşit pe jos, aşteptând

obrăznicătură genială. Silviu Purcărete sparge două ouă proaspete deasupra, face

parcă eliberarea”.

altceva, pudrat, cu reminiscenţe şi anacronisme, pe care îl pune la cuptor şi pe
care îl face să strălucească în stilul social – bufon – moldo – valah. Născut la
Bucureşti, Purcărete face din cruzime, farmec. El vine dintr-un popor care ştie

Klauss S. Harms, „Sturgarter Nachrichten”,

încă să cânte sub suplicii. Din Ubu rege al nostru, el extrage o paradă sonoră, o

18 iunie 1993

procesiune beată, un rebus avantajos, barbar, contemporan. El seamănă panica în

„Directoarea Festivalului, Renate Klett, anunţase o senzaţie atunci când a invitat

parabolă, adulmecă gustul de stătut al fatalităţii sub farsa mucegăită, reîncarcă

Teatrul Naţional din Craiova cu Ubu Rex la München. Într-adevăr: este senzaţional

forţa cu ani de crimă.”

ceea ce au românii de oferit şi în acelaşi timp un scandal. Căci această reprezentaţie
plină de energie, de fantezie, de umor, caricaturizată şi extrem de tensionată este, cu
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cele mai simple mijloace ale unei coregrafii rafinate şi cu idei uimitoare (regia: Silviu

acestui festival-piesa Titus Andronicus jucată de Teatrul Naţional din

Purcărete), de o teatralitate strălucitoare. Este umilitor pentru teatrele noastre

Craiova pe scena principală de la Stadsteatern, nu poate decât să se acuze

îngrăşate de subvenţii, cu sărăcia lor artero sclerotică de idei. Regizorul Silviu

pe el însuşi. A fost o vizită fulger, a cărei strălucire – sunt convins – a

Purcărete demonstrează că teatrul sărac poate fi foarte bogat şi să stârnească un

orbit întregul public. Spectacolul constituie un model de trăire totală a

mare apetit de a fi privit.”

contemporaneităţii, pe care numai adevăratul teatru o poate face
posibilă. Rezultatul – un spectacol pe care publicul îl va purta în sine
pentru totdeauna.”

„Hamburger Abendblatt”, 21 iunie 1993
„Orgii cumplite şi din România. Nu din capitală, ci din provincie, a venit
Teatrul Naţional Craiova, un ansamblu care şi-a format, sub conducerea
prim-regizorului său Silviu Purcărete, un limbaj scenic de o forţă arhetipală
datorită căreia a reuşit să atragă rapid asupra sa atenţia internaţională. Suferinţa patetică a lui Ştefan Iordache în rolul titular este covârşitoare: făptaş şi
victimă în circuitul puterii, în care răul se recreează el însuşi permanent.
„Tot într-un mod ciudat (ca şi la Brook), se aruncă imaginile Teatrului Naţional
Craiova asupra spectatorilor. Şi totuşi, ce seară de teatru ameţitoare, rafinată
şi genială! Rareori a mai fost montată piesa Titus Andronicus de William Shakespeare, una dintre cele mai sângeroase drame ale literaturii universale, mai
actual şi totuşi fără efecte modernizatoare. Forţa tumultoasă a spectacolului
se naşte din şuvoaiele de imagini viu colorate, razante. Grozăviile, mormanele
de cadavre, masacrele în masă – toate se adună într-o covârşitoare lovitură de
teatru izvorâtă din vraja răului”.

„Phaedra“, Leni Pinţea-Homeag
Helen Thomson, „The Australian”, 11 septembrie 1993
„Piesa shakespeareană, însângerată, Titus Andronicus, jucată de una dintre
cele mai aplaudate companii teatrale din Europa, a constituit la deschiderea

Ruth Valentini, „Le Nouvel Observateur”

Festivalului Internaţional al Artelor de la Melbourne un splendid succes.

15 ianuarie 1995

Această grandioasă producţie, la scară mare, vizual simplificată, cu un text

„Am văzut Phaedra la Bruxelles şi m-au fascinat arta regizorală a lui

comprimat şi cu un stil de o seriozitate retorică la cel mai înalt nivel din

Silviu Purcărete, forţa acestor rafinaţi actori – Leni Pinţea Homeag, Ilie

partea actorilor, a demonstrat că piesa este într-adevăr o mare tragedie şi

Gheorghe, Angel Rababoc – expresivitatea plastică a corului. Impresia

nu doar un spectacol de groază. Această minunată producţie, fie şi numai

era nu numai a unui mare spectacol, dar şi a unei mari familii spirituale,

prin ea însăşi, ar putea justifica ţinerea festivalului şi costurile sale. Iubitorii

a unui spirit de echipă excepţional. Acest fapt se datorează, cred, deopo-

de teatru din Melbourne au puţine ocazii să vadă măiestria la un asemenea

trivă lui Silviu Purcărete dar şi lui Emil Boroghină, un mare ambasador

înalt nivel, şi, o clasică dar neglijată piesă englezească, într-o altă limbă, cu o

al teatrului românesc.”

aşa de viguroasă şi clară rostire.”
Michael Coveney, „The Observer”, 21 mai 1995
Phil Gibby, „The Stage, 29 mai 1997

„Cei mai originali regizori ai Marii Britanii, Steven Barkoff şi Ken Campbell

„Etalând o distribuţie puternică, Purcărete echilibrează neconvenţio-

au avut noi producţii în această săptămână, la Leeds şi Coventry. Dar efor-

nalul cu durerosul. El sfidează în continuare convenţiile, creând astfel

turile lor au fost eclipsate de prezenţa, în cadrul Festivalului de la Brighton

un parcurs fascinant şi făcând din Titus-ul său, alături de Ubu Rex şi

a piesei Phaedra, în regia lui Silviu Purcărete, o strălucitoare adaptare după

Phaedra, încă un jalon bine definit al unei cariere extraordinare. Sunt

Euripide şi Seneca, prezentată în limba română. Personajele din cor foiesc de

momente când stai şi te întrebi dacă această companie nu este cea mai

colo colo, în timp ce o înconjoară pe Phaedra vinovată, voluptoasă, interpre-

bine alcătuită de la Berliner Ensamble a lui Brecht, sau poate de la Royal

tată de uluitoarea Leni Pinţea Homeag, oferindu-ne, parcă, esenţa contopirii

Shakespeare Company a lui Peter Brook.”

unei Maria Callas cu Catina Paxinou în fiinţarea ei sexuală. Atmosfera
misterioasă, luminată de lună, înghite acţiunea, mistuie personajele şi îşi
creează propria stare universală de disperare, în afara timpului. Mişcarea

Leif Zern, „Dagens Nyheter”, 15 septembrie 1997

scenică este copleşitoare.”

„În Stockholm se desfăşoară, de aproape o săptămână, un festival de
teatru european de cea mai înaltă clasă. Cel care nu a văzut – în cadrul
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„Jornal de Tarde”, Sao Paolo, 13 octombrie 1995
„Phaedra” este un spectacol marcant prin simplitate, prin impactul frumuseţii
vizuale. Punerea în scenă a lui Silviu Purcărete oferă tragediei greceşti o surprinzătoare interpretare: păstrează universul primitiv al zeilor răzbunători, ce
determină destinul personajelor, dar îl recreează într-o lectură foarte personală.
Montarea lui Silviu Purcărete este o mixtură a elementelor tragediei cu
cinematograful mut, determinând curioase gesturi chapliniene pentru corul
feminin şi permiţând deschiderea întregului spaţiu necesar talentului extraordinar al actriţei Leni Pinţea Homeag – o Phaedra de neuitat”.

Weekent Avisen, 27 octombrie 1995
„Teatrul românesc, prin spectacolul lui Silviu Purcărete, a oferit la Copenhaga
cel mai mare eveniment teatral de la Peter Brook încoace.”

Sissel Hamre Dagsland, „Bergens Tidende”, 29 mai 1996
„Artistul român de teatru Silviu Purcărete a folosit atât textul lui Euripide cât
şi pe cel al lui Seneca dar a creat propria Phaedra într-un spectacol care, mai
întâi de toate, este şocant prin forţa sa vizuală şi prin fantezie… Imaginea de
final este puternică, la fel ca şi începutul – corul pare a schimba în permanenţă negrul masculin cu albul feminin. Un spectacol deosebit care a creat

„Danaidele“, Coca Bloos

senzaţie pe plan internaţional.”

„Il Resto Del Carlino”, Bologna, 17 ianuarie 1997

„Kleine Zeitung”

„La Arena del Sole, într-o variantă în aer liber la Gibellina , această Phaedra, în

„Vrăjitorul român Silviu Purcărete realizează imagini de necrezut. La vechii

versiunea sa onirică şi şocantă, tulburătoare, aproprie mitul de noi, deoarece

greci, teatrul era considerat locul din care poţi să vezi. Purcărete confirmă, cu

ne obligă să-l acceptăm ca pe ceva necesar şi în acelaşi timp inexplicabil.

arta sa, veridicitatea acestei afirmaţii. Căci această poveste antică se dovedeşte o foarte convingătoare metaforă pentru realitatea politică de azi.”

Maria Grazia Gregori, „L’ Unita”, 19 ianuarie 1997
„Purcărete conduce excelenţii săi actori de la Teatrul Naţional din Craiova, sem-

Paul Taylor, „The Independent”

nând şi adaptarea dramaturgică minunată a acestui splendid spectacol, care aduce

„Imaginaţia regizorală a lui Silviu Purcărete se distinge printr-o fuziune bizar

în scenă o Phaedra în acelaşi timp barbară şi contemporană, legendară şi reală.”

– hipnotică între sunet şi spectacol, iar producţiile sale tind să aibă intensitatea continuă şi calitatea arhetipală a visului, cu imagini de o frumuseţe
poetică şi de o sminteală suprarealistă, traversând scena în mod ciudat.”

„Jung ang il bo”, Seoul, 26 septembrie 1997
„Phaedra este un spectacol în care toate elementele converg spre împlinirea
soartei inevitabile. Trupa din Craiova, a făcut în cadrul acestui festival o

Alan Riding, „The New York Times, 6 iulie 1997

demonstraţie de culmea frumuseţii vizuale, completată de lumină şi costume,

„Marea doză de teatralitate adăugată de regizorul Purcărete pentru a creea

umor şi concentrare pe modernitate în locul fidelităţii faţă de textul clasic.”

Danaidele, un uluitor spectacol vizual, care a atras mulţi spectatori emoţionaţi în timpul turneului din 1996 prin 11 oraşe ale Europei, spectacol care
acum cucereşte America”.

„Irish Independent”, Dublin, 8 octombrie 1997
„Spectatorii de teatru, subjugaţi de spectacolul Danaidele al Teatrului
Naţional din Craiova (România), prezentat la Tallaght, în cadrul Festivalului

Clive Barnes, „New York Post”, 10 iulie 1997

de anul trecut, a revenit în mod clar, en masse, pentru a umple sala la

„Danaidele este un spectacol excepţional, inteligent, bizar, impresionant, plin

spectacolul Phaedra al aceleiaşi companii. Onoruri tuturor, în mod special

de teatralitate”.

scenografei Ştefania Cenean şi autorului – regizor Silviu Purcărete!”.
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– de la Chicago la Craiova, de la Los Angeles la Tokyo, de la
Bruxelles la St. Petersburg!”

„Time Out”, 14-21 octombrie 1998
„Producţia lui Silviu Purcărete, cu trilogia tragică a lui Eschil,
este spectaculoasă: cu toate că e scăldată în sânge, există
imagini de o frumuseţe care taie respiraţia, combinate cu un
umor negru, grotesc şi descurajant. Harul lui Purcărete este,
în mod clar, cel de a pune în lumină prezentul, în aceeaşi măsură în care onorează trecutul. Dramei clasice universale a lui
Eschil se dă rezonanţă proaspătă de către această fenomenală
companie din România.”

Nicolas de Jongh, „Evening Standard”, 13 octombrie 1998
„Pentru şovinii şi xenofobii casnici care credeau în imaginea teatrului britanic ca fiind cel mai bun din lume, uimitoarea versiune
a trilogiei eschiliene Orestia, realizată de Silviu Purcărete cu
Teatrul Naţional din Craiova – România, ar trebui să-i zdruncine,

„Orestia“, Maia Morgenstern

să vină ca o lovitură. Această versiune românească a Orestiei face
drama clasică greacă să vibreze înfricoşător, astăzi.”

Hans Jansen, „Was Kultur”, 6 iunie 1998
„Corul este o formaţie de bătrâni cu burţi, chelii şi serviete, desprinşi parcă din

Michael Billington, „The Guardian”,

Satyricon de Otto Dix. Eriniile poartă basmale islamice, puterea religiei este prezentă.

14 octombrie 1998

Purcărete subliniază mecanica crimei. Scena este un pătrat sumbru, casa blestemată a

„Prima stagiune internaţională de la Barbican atinge un apogeu

atrizilor se deschide spre orizontul luminos, pe care se conturează siluetele unor vulturi

straniu în versiunea lui Silviu Purcărete a Orestiei lui Eschil,

negri. Clitemnestra, interpretată de Maia Morgenstern ca o furie clocotind de mânie, tâ-

prezentată de Teatrul Naţional din Craiova.

răşte ciubărul cu cadavrul bărbatului ei în scenă şi îşi argumentează crima; încă o dată
matriarhatul se revoltă peste măsură – Clitemnestra povesteşte în transă sângeroase
fapte: o scenă ce aminteşte de tabloul lui J. L. David despre asasinarea lui Marat.”

Susannah Clapp, „The Observer”,
18 octombrie 1998
„Sunt vulturi şi urlete şi haine pătate de sânge în versiunea

„Bild NRV Marl”, 8 iunie 1998

Orestiei a Teatrului Naţional din Craiova, jucată în româneşte

„Sumbră, bizară, mistică, tragedia greacă Orestia, spectacol prezentat de Ruhrfestspiele la hala

pe marea scenă de la Barbican. [...] Producţia histrionică, dar

August Victoria, un succes nebun! Drama petrecută în casa lui Agamemnon este pur teatru în

uluitoare, a lui Silviu Purcărete, este remarcabilă în combinarea

mişcare! În decorul fantomatic, cu efecte de lumină grozave, se închid şi se deschid uşi, perdele,

la superlativ a aluziilor la lumea modernă, cât şi la cea antică.”

apa ţâşneşte din robinete, din tavan. Ansamblul este extrem de expresiv, prin mimică şi cântec.
Minute în şir de aplauze!”
Joyce Mc Millan, „The Scotsman”, 28 octombrie 1998
„Montarea românească, uimitoare din punct de vedere vizual, a lui
Graham Sheffield, Director artistic al Barbican Centre London – 1998

Purcărete, se aproprie de sensul adânc, pentru timpurile noastre, al

„Închipuiţi-vă două spaţii teatrale mari, unde sunt desfiinţate hotarele tradiţionale de

acestei piese, mai mult decât oricare alta. Prima parte, Agamem-

text, muzică, dans, operă, scenografie, teatru şi cinema, reunind cei mai buni actori,

non, redată în detalii necruţătoare, construieşte o uriaşă dramă

regizori, scenografi, coregrafi şi trupe din lume, care-şi aduc excelentele lor producţii,

însângerată în jurul performanţei uluitoare a Maiei Morgenstern –

depăşind limitele imaginaţiei creatoare, dezvoltând şi prezentând noi proiecte şi per-

în Clitemnestra – şi tot la fel de puternice prin prezenţa dramatică

spective asupra unor opere mai vechi, adeseori în parteneriate proaspete sau neîncerca-

a Corului de oportunişti, graşi, linguşitori, cu chelie, bătrâni, în

te înainte. Acesta este BITE, noul eveniment teatral de la Barbican, care schimbă pentru

costume largi, cenuşii. Este o producţie uluitor şi captivant de inte-

totdeauna scena teatrală din Londra. De-a lungul unei stagiuni de 22 de săptămâni,

ligentă a unei piese care ne vorbeşte din chiar zorii culturii noastre.

prezentăm cea mai extinsă paletă de talente internaţionale văzute vreodată la Londra
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Silviu
purcărete
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Purcărete, regizor-poet al scenei
- schiță de portret George BANU

S

iviu Purcărete e un regizor-poet. Identitate dublă, comuniune a două posturi, care interferează și îi acordă un statut propriu!
Purcărete evită puritatea unei singure posturi, el le alternează, le asociază, el perturbă modelele și afirmă o constantă temere de a
se imobiliza! Teatrul său afirmă pe scenele lumii prezența unui artist, dar totodată și pe aceea a unui interpret: de aici provine poziția
sa unică. Poziție ce se manifestă cu accente diferite în funcție de spectacole, dar care nu exclude niciodată partea opusă, diferită, căci
coabitarea îl seduce. Coabitarea între lectura unor texte și tratarea poetică a scenei!
Purcărete lucrează mult, de aceea nu pot spune că i-am văzut integral ansamblul de spectacole, dar ce pot identifica e ca la un scriitor
sau pictor: persistența unor motive, longevitatea unor decizii! Dar aceasta nu conduce la afirmarea autonomă a unui univers propriu
unor oameni de teatru ca Robert Wilson sau Tadeusz Kantor, odinioară sau Romeo Castellucci ori François Tanguy azi! Purcărete
adoptă o libertate relativă, recognoscibilă, însă nu predeterminată, căci el întreține o relație consensuală cu textul, mai degrabă
afectivă decât strict interpretativă! De aceea, la el scena poartă însemnul unei semnături de artist, dar totodată nu exclude absolut
interpretarea operei scrise! De la spectacol la spectacol această relație variază, dar ea nu dispare: libertate a poetului și lectură a regizorului! Reunite!

Silviu Purcărete

Între repertoriu și
texte neteatrale

George Banu

Azi, când agresiv și polemic, repertoriul, acest muzeu imaginar al teatrului, e considerat defunct și e adesea respins de «colectivele» tinerei generații,
Purcărete nu se asociază unei asemenea contestații, dar el tratează repertoriul
dintr-o perspectivă inedită, mai degrabă aceea a «rezonanței» produsă de un
text vechi decât de stricta «analiză» dramaturgică a lui! Spectacolul e un ecou
al piesei moștenite și, de aceea, în marile sale reușite, produce efecte memorabile! De exemplu, cum să nu evoc concertul pentru pian, de Mozart, care
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răsuna ca un contrast «poetic» al asasinatelor, în Titus Andronicus, montat de Purcărete în
anii ‘90? Și cum să nu amintesc salonul personal, echivalent al insulei pe care domnește
Prospero, din O furtună! Sau extraordinara imagine a lui Faust care se confruntă cu un
insesizabil Mefisto androngin? «Clipe împlinite» pe care, la Purcărete, scena le produce
grație unui subtil sfumato, joc de umbră și lumină, incertitudine ce captivează în măsura
în care cei doi termeni, textul și imaginea, se îmbină într-un ansamblu impur! Aici «invizibilul nu se convertește în vizibil», cum e de obicei definit actul teatral, ci, inseparabili,
ei prezervă o margine de imprevizibil, salvează imaginarul, fără a-i impune total autoritatea, iar lectura persistă, dar cu un procentaj de libertate limitată! Vedem, înțelegem,
dar nu clar, ca într-un poem de Apollinaire sau într-un tablou enigmatic al acestui artist
marginal drag lui Purcărete, ca și mie, Alfred Kubin.
„Orestia“, Anca Dincă, Adrian Andone

Acestui voiaj în repertoriu îi corespunde ca element paritar lucrul pe
texte neteatrale, pe montaje poetice
sau simple evocări literare. Purcărete
cultivă această relație cu constrângeri
diminuate, chiar absente și, aici, mai cu
seamă, se impune ca poet al scenei. Putem cita Decameronul (1995), Cumnata
lui Pantagruel (2003), Pilafuri și parfum
de măgar (2001), Moliendo Cafe sau vizita anunțată în universul unui mare
poet, Mircea Dinescu. Aici, Purcărete
asumă spectacolul de la opțiunea
inițială până la realizarea finală! În asemenea contexte, el își exprimă atracțiile
literare și vizuale, pe scurt se afirmă și
împlinește ca «autor de platou»! Iată
cealaltă față a acestui om de teatru care
când iubește textele moștenite, când se
îndepărtează de ele pentru a se consacra
scenei ca pagină albă. El alternează cele
două opțiuni și de aici îi provine statutul de «regizor poet».

Coralitate și
protagoniști
Purcărete își selectează atent repertoriul, în general clasic, și se arată ca fiind mai
puțin sensibil la scriiturile contemporane. El pune în scenă capodopere ale lui
Shakespeare, de la Macbeth la Visul unei nopți de vară și de la Iulius Cezar la Richard al III-lea sau Furtuna, dar își manifestă interesul și pentru opere considerate
«secundare» ca Titus Andronicus sau Troilus și Cresida (2005), celebrul său spectacol
de la Katona! Din repertoriul antic optează pentru texte exemplare ca Phaedra de
Euripide-Seneca, Orestia, Oidip, sau adaptează opere neteatrale, ca Metamorfozele
(2009), poemul lui Ovidiu, ori fragmente disparate, ca Danaidele (1995). Ca și
cum recursul periodic la operele de referință trebuie corijat prin punerea în scenă
a unor texte puțin frecventate: Purcărete iubește acest raport de contrarii. Uneori,
dimpotrivă, se consacră doar unei capodopere ce sintetizează identitatea unui autor: Uriașii munților a lui Pirandello, Godot a lui Beckett sau Livada de vișini a lui
Cehov. (În acest spirit, el decide să adapteze romanul lui Tolstoi, Război și pace.)
El evoluează cu mare libertate în repertoriu, trecând de la opere des jucate, la
altele doar episodic montate. Din Goldoni pune în scenă Piațeta (1986) și Teatrul
comic, din Molière, Don Juan și, la Moscova, Bolnavul închipuit, dar gestul cel
mai emblematic rămâne Faust, opera centrală a lui Goethe! Spectacol-far al unui
autor și al unui regizor! Și, cel mai recent, spectacolul pe textul maghiar care e un
dublu al capodoperei lui Goethe, Tragedia omului a lui Imre Madach.
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Purcărete își afirmă și asumă gustul
pentru coralitate în teatru. El mobilizează grupuri de actori ce se constituie
în adevărate ansambluri coreografic deplasate, armonic tratate, plastic concepute. Interesul provine din constituirea
lor în coruri mixte, bărbați și femei,
care se afirmă ca o expresie a umanului în multiplicitatea lui scenic omogenizată. Purcărete le tratează cu o mare
fluiditate ele nefiind nicicum supuse
unor imperative autoritare, militare, ca,
de exemplu, în celebrele spectacole ale
regizorului german Heiner Schlieff, ci,
dimpotrivă, ele sunt agitate de un dinamism intern, de o energie contagioasă,
surse de plăcere plastică evidentă. Efectul de massă nu are nimic dictatorial
ci, dimpotrivă, exprimă o dimensiune
explicit ludică. O satisfacție vizuală și
comunitară.

Silviu Purcarete, repetitii „Măsură pentru măsură“

O comunitate de lucru

Prin aceste coruri ce se agită organic pe platouri, Purcărete
își manifestă atracția pentru pete de culori explicite, albe sau
negre, pentru o unitate de costum, căci deseori domină melonul, ce îi evocă și pe Kaf ka și pe Chaplin, sau un cromatism
omogen, roșu ori alb! Dar, o amprentă identitară, camuflată
deseori în aceste grupuri, se percepe, căci Purcărete, dotat
de un corp masiv, se demultiplică pe scenă impunând siluete
gargantuelice, cu burți gigantice care, însă, se mișcă suplu,
rapid, nicicum greoi. Acest tip de siluetă ce o evocă pe aceea
a lui Purcărete însuși, apare nu doar în contextul colectiv de
grup ci și la actorii singuri, ca în Godot… cred că o putem
interpreta ca un fel al regizorului de a fi prezent pe scenă,
nu episodic și direct, ca Hitchcock în filmele sale, ci în mod
prelungit și disimulat! Purcărete accede la scenă, dar nu direct, ci prin mediatizarea unui actor sau a unei comunități
unde îi recunoaștem silueta.
Prezența corală nu exclude atenția acordată protagoniștilor, căci
Purcărete a ales și lucrat cu figuri de referință din teatrul românesc și
european! El l-a avut ani de-a rândul ca interpret emblematic pe marele actor Ștefan Iordache, care a adus tensiunea dramatică a jocului
său în primii Shakespeare, de la Richard al III-lea la Titus Andronicus, pe Ilie Gheorghe, care a iluminat prin lirismul său spectacole
ca O furtună sau Faust, pe Constantin Chiriac și Virgil Flonda, cei
doi poli care au asigurat performanța excepțională a reprezentației cu
Godot, sau pe această actriță unică, Ofelia Popii, care s-a revelat mitologic în rolul Mefisto pentru a continua acum în Prințesa deocheată!
Și atâția alții în Norvegia, Rusia, Ungaria sau Japonia! La Purcărete,
atracția pentru cor se asociază cu dragostea de actor, pentru actorul de
excepție. Ei nu se exclud reciproc! Un comun spirit îi reunește… acela
al spectacolului ca manifestare colectivă!

Purcărete circulă de la un loc la altul, de la un proiect la altul, dar
pentru a evita riscurile ce comportă o asemenea diversitate își constituie o echipă de creație ce se definește prin continuitate. Pentru scenografie, mai întâi Helmut Stürmer, apoi Dragoș Buhagiar, pentru
muzică Vasile Șirli! Dacă Purcărete se află la originea proiectului,
acesta se naște organic și progresiv din comunitatea lor, consecință
a unei relații confirmată în timp. Nimic nu e exterior, impus prealabil, ci, dimpotrivă, e rezultat al unui proces de elaborare comun.
Din această comunicare între ce se numește un lider efectiv, nu numit
ci unanim recunoscut, și o echipă provine fără îndoială identitatea
spectacolelor lui Purcărete ce se definesc printr-o varietate temperată,
printr-o persistență moderată. Nici repetitive, dar nici autonome. Le
recunoaștem, dar le și descoperim! O afectivitate egal împărtășită
reunește acest grup mobil și migratoriu – el e la originea unui climat
de lucru propice lui Purcărete, refractar la animozitate și crize! «Unde
e Silviu nu se poate întâmpla nimic rău», îmi mărturisea odată, întrun dialog amical, Vasile Șirli. O conduită înrudită de viață și creație
reunește o comunitate de lucru confirmată în timp.

Senzualitate și concret

©Florin Chirea

În general, Purcărete nu cultivă ascetismul scenei goale, dar
nici abundența scenografică nu îl atrage! Ea poartă însemnele
unor operații de circumscriere și de selecție în numele unei
senzualități constant cultivate. Senzualitate mai cu seamă datorată materialelor folosite, căci aici deseori platoul e acoperit
de pământ și apă, focul e de asemeni prezent, dar totodată și
strălucirea nostalgică a lustrelor care produc o atmosferă de
lume dispărută, de poezie a unor sărbători azi stinse! Scena
lui Purcărete, însoțit de Dragoș Buhagiar, mustește de mărturisiri ce se asociază textelor, dar nu se reduc la o simplă
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funcție decorativă. Senzualismul regizorului se inserează pe
platou ca o soluție teatrală, dar și ca o permanență personală!
Purcărete afecționează concretul în diversitatea sa ca soclu al
spectacolului.
Pe de altă parte, adesea intervin alimente diverse, vin, pâine,
«pilafuri», cum o anunță chiar el într-un titlu de spectacol!
Purcărete e un artist care, mai cu seamă, în spectacolele personal «semnate» își afirmă plăcerile materiei cotidiene, ale «taifasului», ale încetinelii… El e și se manifestă ca
un pasionat al Balcanilor, al unei lumi intime și familiare.
Epicureismul lui Purcărete e o sursă de recunoaștere a unei
culturi regionale, a unei tradiții ce a conservat, cel puțin ca
memorie, apartenența la spațiul balcanic! În sângele român
curge senzualitatea de odinioară nu a dialogurilor socratice
ci a leneșelor conversații la o ceașcă de cafea! Calm de împăciuire și de consimțire la imobilitatea lumii! O pace opacă la
agitație și refractară la contestație!

„Danaidele“, M. Dinvale, M. Caracas, S.
Purcărete, P. Chiributa C. Bloss M. Buruiană

Bucuria ochiului și
discreția vocii

Silviu Purcărete e un mare fotograf și de câte ori împreună,
în lume, nu ne-am oprit, la Budapesta sau altundeva, pentru
a fixa o imagine, imagini pe care le-am regăsit în expoziții,
imagini adesea de noapte și singurătate! Privindu-le, îi recunoaștem atracțiile ascunse pentru oameni și locuri aparte,
oameni și locuri ce suscită un examen personal de revenire
la sine: dialoguri mute, dialoguri elocvente! Ne putem bucura și rătăci într-o fotografie de Purcărete ori să fim seduși
de sinuozitatea desenelor sale ce asociază spiritual visul și
jocul! El e un plastician asumat!
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S-a repetat adesea că Purcărete face un teatru de imagini!
Diagnostic precipitat și eronat! La Purcărete imaginile se
deschid asemenea unor splendide magnolia, dar farmecul
le provine din faptul că sunt însoțite nu de un joc afirmativ agresiv, ci de murmurul vocii, de șoaptele ce își asumă
deliberat o poziție secundă, dar indispensabilă! Privesc uimit imaginile ce se expun și ascut urechea pentru a capta sunetele ce le însoțesc. Acest joc de priorități inversate
definește estetica lui Purcărete căci el nu exclude jocul, ci
reechilibrează raportul cu aliații săi, imaginea și muzica!
Ansamblu neautoritar, dinamic grație unor pulsații subtil
controlate de regizor și echipa sa pusă în serviciul democratic asumat al realizării unui spectacol.

Umor și melancolie
Amestecul de tandrețe și umor e prezent în numeroase
spectacole. Nu de râs violent, superior și destructor, ci de
surâs ce destinde, ce stabilește o legătură sensibilă, neintimidantă între sală și scenă. Dacă numeroase spectacole de
azi practică deriziunea și caricatura, producând o eliberare
prin râs, la Purcărete, indiferent la asemenea provocări,
surâsul e o suspensie a dramei și o invitație la respirație.
Surâdem ca să putem încă respira! Și de aceea îi e străin, în
general, patosul suferinței, exasperarea strigătului, excesul
tragediei! Surâsul e un f iltru care le temperează! Și ne reconciliază cu lumea…
Purcărete pune în scenă, dar fără a căuta să dispară, dar nici
a se impune explicit. El seduce în măsura în care e prezent
ca o apă freatică secretă, recognoscibilă, dar imprevizibilă!
Refractar excesului, el își insinuează melancolia de artist
sceptic ce își găsește un paliativ, dincolo de existență, în plăcerea comunicativă a teatrului! Un teatru al împăciuirii temporare cu realitatea, grație ficțiunilor ce se materializează,
ființelor ce le încorporează, spectatorilor care jubilează. Un
teatru în care recunosc spiritul pacific și melancolic al unui
mare eseist al timpurilor noastre, Roland Barthes! Asemeni
lui, Purcărete cultivă o privire nuanțată asupra realului, căci
și el refuză contrastele intens subliniate, agresiunea unor
poziții radicale sau rigiditatea unor programe. Dacă unul a
scris Le Plaisir du texte, celălalt semnează o similară profesiune de credință de-a lungul parcursului său ce s-ar putea
defini ca fiind Plăcerea teatrului.
Teatrul lui Purcărete discreditează genurile și adoptă maleabilitatea unui vizitator oniric printre coșmarurile sau rătăcirile timpurilor noastre. De aici îi provine singularitatea!
Un regizor-poet!

SILVIU
PURCARETE
John ELSOM

A

s a theatre critic in London, I was enthralled by the
great European directors, who shone during the latter
half of the twentieth century: Brecht, Brook, Wajda, Bergman, Swinarski, Kantor and others. I could see their work at
festivals and in the World Theatre Seasons, which ran for six
weeks at the Aldwych. But none made a greater impression
than Purcarete, whose two productions at the Edinburgh International Festival, Ubu Rex with scenes from Macbeth (1991)
and Titus Andronicus (1992) cracked open the barriers of the
Iron Curtain, at a time when the Cold War seemed, perhaps
misleadingly, to be coming to an end.
There had been many political sagas about the evils of capitalism and communism, from East and West, and few were
ignorant of the sufferings of the war and post-war years. But
Purcarete was still a young man, born in 1950. His vision
was not that of someone who had endured the blitzkrieg of
Dresden or London, nor did he celebrate the war leaders. He
grew up during the long and futile regime of Nicolae Ceausescu. With a 1970s eye for anarchy and the Absurd, he grimly
celebrated the bloodthirsty triviality of an age, when all humanity gave way before the conquering passions for power
and revenge.
I remember the idiom of his early productions. It shocked and
enthralled me. We were accustomed to modernised Shakespeare. Hamlet was portrayed as a student revolutionary by
David Warner at the RSC in 1965 and Vladimir Vysotsky

Î

n calitatea mea de critic de teatru din Londra, am fost fascinat
de marii regizori europeni, care au strălucit în a doua jumătate
a secolului al XX-lea: Brecht, Brook, Wajda, Bergman, Swinarski, Kantor și alții. Am avut prilejul să le urmăresc spectacolele
la diverse festivaluri și la Stagiuni Teatrale Mondiale, manifestare care a durat timp de șase săptămâni la Teatrul Aldwych.
Niciunul dintre ei nu mi-a făcut însă o impresie mai puternică
decât Purcărete ale cărui două spectacole, Ubu Rex cu scene din
Macbeth, văzut la Festivalul Internațional de la Edinburgh (în
1991), și Titus Andronicus (pe care l-am văzut în 1992), au rupt
barierele Cortinei de Fier, într-o perioadă în care Războiul Rece
părea, poate în mod neîntemeiat, că se apropie de sfârșit.
Au circulat multe mituri politice despre relele capitalismului și
cele ale comunismului, atât în vest cât și în est, și puțini au fost
cei care nu au știut de suferințele din anii războiului și din cei de
după război. Dar Purcărete era încă tânăr, fiind născut în 1950.
Nu avea viziunea cuiva care a îndurat atacurile surpriză din
Dresda sau Londra, și nici nu i-a celebrat pe liderii de război.
El s-a format în lunga și inutila perioadă a regimului lui Nicolae
Ceaușescu. Cu înclinația anilor 1970 spre anarhie și absurd, a
conceput o celebrare sumbră a banalității unei epoci însetate de
sânge, când întreaga umanitate ceda în fața pasiunilor devoratoare pentru putere și răzbunare.
Îmi amintesc stilul primelor sale producții. M-a șocat și încântat. Eram obișnuiți cu modernizarea lui Shakespeare. Hamlet
era portretizat ca student rebel de către David Warner, la Royal
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at the Taganka in Moscow in 1970. Purcarete did not follow
such obvious analogies. In his productions, the old and new
jostled side by side, TV cameras with togas, a hint of porn
with a trace of high society. He reminded us that what was
happening then, in the bad old days, is happening now. We
have not evolved from the state of barbarism. We have not
evolved at all. A police officer can fire seven bullets into an
unarmed black man as casually as a tongue can be pulled out
of a young girl, Lavinia.

Shakespeare Company, în 1965, și de Vladimir Vîsoțki, la Taganka din Moscova, în 1970. Purcărete nu a urmărit analogii
atât de evidente. În producțiile sale, vechiul și noul s-au îngemănat: cameră tv și togi, o aluzie obscenă alături de o urmă a
înaltei societăți. Ne-a adus aminte că ceea ce se întâmpla atunci,
în vremurile rele din vechime, se întâmplă și acum. Nu ne-am
desprins de primitivism. Nu am evoluat deloc. Un polițist poate
trage șapte gloanțe într-un om de culoare, neînarmat, cu aceeași
lejeritate cu care unei tinere, Lavinia, i se poate smulge limba.

„Ubu Rex cu scene din Macbeth“,
Ilie Gheorghe, Valer Dellakeza

One production stays in my mind more vividly than all the
others. Purcarete’s version of The Tempest changed my understanding of the play and gave it a powerful new meaning. It
was seen at the Nottingham Playhouse in 1996. There were
many powerful theatrical effects. The opening storm engulfed the whole theatre. None in the audience could escape.
When it subsided, into rolling waves and surf on a beach,
Prospero (Michael Fitzgerald) emerged to restore a tense and
expectant calm.

Un spectacol anume îmi revine în minte mai viu decât toate celelalte. Furtuna, în versiunea lui Purcărete, mi-a schimbat viziunea, dând acestei piese un nou înțeles, încărcat de forță. S-a jucat
la Nottingham Playhouse în 1996. Spectacolul a avut nenumărate efecte teatrale pline de dinamism. Furtuna de la început a
cuprins în întregime teatrul. Niciunul dintre spectatori nu a avut
scăpare. Când totul s-a domolit, în zgomot de valuri spărgându-se pe plajă, și-a făcut apariția Prospero (Michael Fitzgerald),
pentru a restabili un calm tensionat și plin de așteptare.

Those early moments foreshadowed Prospero’s role across
Purcarete’s interpretation. When I read The Tempest at university, there was an assumption that this was Shakespeare’s
farewell to the stage. Prospero was his alter ego, who wanted
to retire. ‘This rough magic I here abjure...’ referred to his
use of Masques and stage illusions, and ‘deeper than did ever
plummet sound, I’ll drown my book’ must have meant his
plays. This commonly held view seems to me naive. Purcarete
pointed to a far deeper resonances.

Momentele de început au prefigurat rolul pe care îl are Prospero,
în viziunea lui Purcărete. Când am citit Furtuna la universitate,
ipoteza formulată era că această piesă reprezintă un rămas bun
pe care Shakespeare îl adresează scenei. Prospero era un alter
ego al său, care dorea să se retragă. „Mă lepăd de magia atotputernică...” se referea la folosirea deghizărilor și iluziilor teatrale,
iar „cartea mai afund am s-o înec/ Decât s-a-ncumetat vreodată
plumbul” trebuie că se referea la piesele sale. Această viziune
general acceptată mi se pare naivă. Purcărete a vizat rezonanțe
mult mai profunde.

His Prospero was the man of the Enlightenment coming
into being. He was ushering in the age of Reason. The
‘rough magic’ that he abjured was the cultural climate of
witches and alchemy that characterised the reign of King
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Prospero, în gândirea sa era reprezentantul Iluminismului pe
cale de apariție. Era un deschizător de drumuri spre Epoca Rațiunii. „Magia atotputernică” de care se lepăda era climatul cultu-

ral al vrăjitoarelor și al alchimiei ce caracterizase domnia Regelui
Iacob I. Mai puțin de o generație i-a despărțit pe Shakespeare
și Descartes. În Europa răsărea un nou realism clasic ce avea
să influențeze mai târziu curtea Regelui Soare, în Franța, și pe
augustani în Marea Britanie. Aceștia priveau în urmă cu oroare
la credințele primitive ale părinților lor. Vedeau numai haos și
dezordine în lumea zbuciumată pe care o lăsaseră în urmă.

Purcarete credited Shakespeare with a remarkable anticipation
of the Enlightenment. The Tempest became a more exciting
play. Instead of an old man waving farewell to his past,
Prospero chose to become rational and tolerant in line with
a new understanding of the world. His treatment of Caliban,
played by Gheorghie Ilie, a Romanian star surrounded by
British actors, displayed this change of heart. The music, as
so often in Purcarete’s productions, told the hidden story,
from quasi-religious chanting to the sophistication of Handel
and Dr. Arne.

„Furtuna“, regia Silviu Purcărete, Nottingham Playhouse

Stefan Iordache în „Titus Andronicus“ Festivalul Shakespeare,
Craiova-1994 | ©Nicu Dan Gelep

James I. Shakespeare and Descartes were separated by less
than a generation. A new classical realism was dawning
upon Europe that would inf luence the court of the Sun
King in France and the Augustans in Britain later in the
century. They looked back with horror at the primitive beliefs of their parents. They saw only chaos and disorder in
the stormy world that they had left.

Purcărete l-a creditat pe Shakespeare cu o remarcabilă anticipare a
Iluminismului. Furtuna a devenit astfel o piesă și mai incitantă. În
locul unui bătrân luându-și adio de la trecut, Prospero alege să devină rațional și tolerant, în concordanță cu o nouă înțelegere asupra
lumii. Modul de interpretare a lui Caliban, jucat de Ilie Gheorghe,
un star al României, înconjurat de actori britanici, a scos în evidență
această schimbare de perspectivă. Muzica, așa cum se întâmplă atât
de des în spectacolele lui Purcărete, spune povestea ascunsă, de la
incantații semi-religioase la rafinamentul lui Handel și Dr. Arne.

This production was filled with similar but rarely heard resonances, not least in the collaboration of two regional theatres
from Craiova and Nottingham, which led me to believe in
- and hope for - similar partnerships in the future. The companies and the cultural outlooks that they represented had
much to learn from each other. But that was a long time ago.

Legături asemănătoare, însă rar remarcate, care au abundat în
privința acestei producții, (nu în ultimul rând colaborarea dintre
două teatre situate în provincie, la Craiova și la Nottingham),
m-au condus să cred – și să sper – că vor exista parteneriate similare în viitor. Teatrele și perspectivele culturale pe care le reprezentau au avut multe de învățat unele de la altele. Dar asta se
întâmpla cu mult timp în urmă.

*

*

John Elsom: September 13, 2020

John Elsom: 13 septembrie, 2020
Traducere: Iolanda Mănescu
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„O furtună“, Ilie Gheorghe, Sorin Leoveanu, ©Albert Dobrin

O viziune cosmică asupra
lumii și a teatrului
Ion PARHON

C

reația regizorului Silviu Purcărete este guvernată mai întotdeauna de o amplă și subtilă viziune asupra contrastelor
și a contrarietăților naturii umane, potrivit căreia se întâlnesc,
coexistă și se confruntă demonicul și divinul, rațiunea și sentimentul, sublimul și tragicul, umorul sănătos și grotescul destabilizator, vocația marilor sinteze cu plăcerea detaliului înnobilat
de semnificație, ambiția redescoperirii drumului dintre simplitate și modernitate sau a mariajului insolit dintre clasicitatea
unui teatru modern și resursele de modernitate ale teatrului de
bâlci ori de marionete, pendularea spațiului de joc între înfățișări minimaliste, ca în Decameron 645, sau în Tragedia omului, unde încap povești și adevăruri apocaliptice, și arhitecturi
scenice uriașe, ca în Danaidele, Faust, Metamorfoze, Povestea
prințesei deocheate și altele. La acestea se adaugă provocatoarea
plăcere a regizorului, dar mai mult decât o plăcere, căci reprezintă o particularitate lăuntrică a viziunii sale, faptul de a se
referi la măreția și, respectiv, la ticăloșia umană nu numai cu
argumentele oferite de modelele clasice, de la tragedia antică
(Phaedra, Orestia, Oidip), la piesele lui Shakespeare (Titus Andronicus, Cum doriți sau Noaptea de la spartul târgului, Măsură
pentru măsură, O furtună ș.a.), ori la surprinzătorul Ubu rex cu
scene din Macbeth, cât și printr-un ingenios „joc” pe teme de sor44

ginte filosofică sau teologică grăbit să ne cucerească precum o
autentică filozofie, ca în monumentalul Faust sau în admirabila
restituire după Tragedia omului de Mádach Imre. Tot în acest
ultim spectacol, din seara care a precedat suspendarea stagiunii
teatrale din cauza pandemiei, ne-am reîntâlnit cu acele tâlcuri
ale contrapunctului dintre cuvânt și necuvânt, sunet și tăcere,
chip și mască, iar în planul valențelor cromatice, cu acel dialog
contrastant alb-negru al costumelor, sau prin culoarea nisipului
și cea roșie, a pasiunilor, amintindu-ne de o altă semnificativă încărcătură metaforică, prin galbenul-orange al deșertului
și albastrul mărilor din Danaidele. Pe genericul contradicțiilor
dintre carnal și spiritual, ori dintre sentiment și rațiune, alcătuirea discursului din Tragedia omului surprinde însă la tot pasul
prin puternica afirmare a ludicului, ce amprentează atât istoria
lumii cât și pe aceea a ființei. Faptul se ivește în chip greu de
uitat în secvențele dedicate măririi și decăderii marilor civilizații ale Egiptului, Greciei și Imperiului Roman, sau prin aceea
dedicată Revoluției franceze, cu decapitarea unor protagoniști
prin imaginea neașteptată a unor verze, prin dezvăluirea fragilei fidelități dintre popor și conducător, prin natura paradoxală
a invaziei civilizatoare a conchistadorilor și prin alunecarea
netrebnică a omului de la ipostaza de victimă la aceea de că-

lău. Această zonă a contrarietăților ființei umane, recurentă în
teatrul lui Purcărete, mă trimite cu gândul la convingerea lui
Blaise Pascal, potrivit căreia „omul nu este nici înger, nici bestie, dar nefericirea este că încercând să facă pe îngerul, face pe
bestia”. Între cei trei Lucifer și Vocea demiurgică din înaltul
scenei (Deus absconditus), defilează prin fața ochilor noștri un
vast univers uman, ca și în memorabilul Faust, cu personaje emblematice, de la Adam și Eva la Faraon și la Cosmonaut, configurând o permanentă cercetare (nu ilustrare!) a istoriei umane,
de la căderea din Rai, până la ultimele clipe ale dansului acelor
Eve sub euforicul sentiment al procreației, binecuvântate prin
Vocea divină, de la care, însă, Lucifer nu putea să lipsească. O
secretă alchimie pare să transforme astfel vinovăția apăsătoare
provocată de șarpele ce deschide șirul peripețiilor din spectacol
într-un sentiment eliberator, vecin cu o bucurie aproape escatologică. Întreaga desfășurare a evenimentelor nu se confundă cu
naratologia, căci poemul cosmogonic este supus unei remarcabile selecții dramaturgice realizată de Silviu Purcărete și Viski
András, apoi valorificat în chip pe drept cuvânt creator de către
regizor. La fel ca în Faust, dar și ca în dezlănțuirile fanteziei
sale din Cumnata lui Pantagruel, după Rabelais, sau din Pilafuri
și parfum de măgar, după 1001 de nopți, relația regizorului cu
textul, dezvăluită cu valoare de metodă, definind însuși raportul dintre „real și imaginar”, distincție configurată de Andrei
Pleșu într-o minunată carte dedicată îngerilor. Pornind de aici,
putem considera că izvorul literar, piesa de teatru, mitul sau
basmul, reprezintă pentru regizor acea realitate concretă, exterioară, de care este atras puternic și pe care acesta o asimilează
și o transformă într-o altă realitate, de această dată „interioară,
imaginală”, țesută potrivit viziunii intelectuale și simțămintelor
sale, întregului mecanism de impulsuri ale memoriei culturale
și afective, personalității sale artistice. Cu acest gând, putem
înțelege și mai bine uluitoarea vecinătate de oameni și animale și obiecte și peripeții care mai de care mai ciudate dintr-un
tablou „originar”, ca la facerea lumii, pe care le poți dezmierda
generos cu privirea în spectacole ca Pilafuri și parfum de măgar
sau Călătoriile lui Gulliver, dar și mariajul ludicului cu gravitatea din Faust, ori intervenția seducătoare a jocului și a gagurilor din spectacole ca Cum vă place sau Noaptea de la spartul
târgului, Cumnata lui Pantagruel, Moliendo café și altele. Aceste
date aparțin regizorului, vibrațiilor lăuntrice ale firii sale, după
cum memoria sa culturală își pune pecetea pe individualitatea
viziunii sale asupra condiției umane în Faust și în Tragedia omului, dar și în Titus Andronicus, Măsură pentru măsură și O furtună. Uneori, ludicul strălucește în opusuri cu totul diferite prin
conținut, semnificații și tonalitate, așa cum se înfățișează, de
pildă, relația dintre sexe în spectacolele cu Ubu rex cu scene din
Macbeth, Noaptea de la spartul târgului și uluitoarea schimbare
de perspectivă din imaginea cuplului în Conu Leonida față cu reacțiunea (coproducție Teatrul „Ariel” Râmnicu Vâlcea-Teatrul
Național din București) .

„Cum doriţi sau noaptea de la spartul târgului“, Constantin Cicort
©Silviu Purcărete

Dominată de o rară vocație a surprinderii esențialului, viziunea
cosmică a regizorului despre lume și teatru se înfăptuiește pe
scenă ca o construcție barocă, în care textul, actorii, ambianța
scenografică, recuzita, eclerajul și sunetele sunt elementele inseparabile ale întregului, nu numai alcătuindu-l, ci și oglindind
fiecare dintre ele stilul și semnificațiile construcției. Spun acest
lucru spre a respinge acele etichete potrivnice adevărului, care îl
identificau pe regizor doar ca un maestru al imaginii, dar în detrimentul actorului. O fac cu gândul la numeroasele sale creații
antologice, populate de performanțe interpretative memorabile,
emblematice pentru arta actorului de teatru, cum sunt Titus
Andronicus, Fedra, Faust, Ubu rex cu scene din Macbeth, Orestia,
Noaptea de la spartul târgului, Măsură pentru măsură, O furtună,
Așteptându-l pe Godot, Conu Leonida față cu reacțiunea, Piațeta,
Metamorfoze, Pilafuri și parfum de măgar, Danaidele ș.a. Printre
ele, aș aminti doar excepționala evoluție a lui Ilie Gheorghe la
Nottingham, într-o valoroasă trupă britanică, în rolul lui Caliban din Furtuna, apreciată elogios de critici și aplaudată nu
numai de spectatori, ci și de partenerii din scenă ai actorului.
La acestea se adaugă măiestria regizorului de a conferi o deosebită consistență și expresivitate relației dintre personaj și grup
sau de a transforma grupul într-un exemplar personaj colectiv,
cu o ingenioasă dinamică și picturalitate investite corporalității,
așa cum se întâmplă în Danaidele, Phaedra, Orestia, Cumnata lui
Pantagruel, Povestea prințesei deocheate ș.a.
Am avut uneori privilegiul de a fi martor al succesului peste hotare al spectacolelor sale românești, așa cum s-a întâmplat în cadrul unor turnee și festivaluri internaționale cu Decameron 645,
în interpretarea inimoasei trupe a Teatrului „Anton Pann” din
Râmnicu Vâlcea, la Budapesta, cu Titus Andronicus, prezentat de
Naționalul craiovean la Stockholm, în cadrul Festivalului Convenției Teatrale Europene, cu Phaedra, pe o scenă din Remchseid, Germania, una dintre cele peste o sută de reprezentații ale
Naționalului craiovean, cu această piesă, aplaudate peste hotarele țării, cu Pilafuri și parfum de măgar, oferit de Teatrul Național
„Radu Stanca” din Sibiu tot în Germania, la Ulm și la Freiburg,
și cu Danaidele, în patru reprezentații ce au onorat scena marelui
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(Hecuba, Legendele atrizilor), unde a inițiat
și un proiect dedicat teatrului antic, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț (Romeo
și Julieta, Piațeta), Teatrul Maghiar de Stat
din Cluj-Napoca (Victor sau copiii la putere, Gianni Schicchi – o încântătoare descindere a trupei în spațiul teatrului liric),
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din
Iași (Pălăria florentină, Cafeneaua), Teatrul
German din Timișoara în coproducție cu
Teatrul Maghiar din Timișoara (Moliendo café) și același Teatrul Maghiar din
Timișoara prin Tragedia omului, spectacol
apoteotic, dezvăluind și minunate valențe
autoreferențiale pentru întreaga creație a
regizorului, tocmai acum la împlinirea celor 70 de ani.
„Măsură pentru măsură“, Valentin Mihali ©C. Pădureanu

Wienerfestwochen. Faptul mi-a permis
totodată să apreciez mobilitatea de spirit
și inventivitatea regizorului, manifestate
cu o incredibilă iuțeală, fie la Freiburg, la
spectacolul cu Pilafuri și parfum de măgar,
unde Silviu Purcărete a modificat un pic
mizanscena datorită absenței acelei trape menită să ascundă culcușul unei făpturi sinistre, fie la Viena, în coproducția
internațională cu Danaidele, pregătită la
Teatrul Național „Marin Sorescu” din
Craiova, în care, adaptându-se rapid la
dimensiunile mai reduse ale spațiului de
joc, în comparație cu cele oferite în cadrul
îndelungatului parcurs al spectacolului în
țară și în străinătate, a modificat secvența-cheie a scoaterii leșurilor egiptenilor
din scenă, după orbirea lor în cadrul unui
ritual emoționant, înlocuind acel refugiu
către laturile arenei, printr-un năprasnic
„uragan”, ce rostogolea cadavrele invadatorilor egipteni spre fundal, acestea pierzându-se într-o aneantizare cu seducător
efect cinematografic.
La cumpăna dintre milenii, prin viziunea
cosmică a domniei sale asupra lumii și a
teatrului, demnă poate de un manual de
istorie, dar și de o cuprinzătoare radiografie morală dedicată contrarietăților naturii
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umane, sau de un studiu de estetică asupra
valorificării sale scenice, Silviu Purcărete
are meritul hotărâtor de a fi înscris Teatrul
Național „Marin Sorescu” din Craiova și
Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu în marea constelație europeană și nu
numai europeană a valorilor acestei arte.
Stau mărturie acestei afirmații creații ca
Titus Andronicus, Ubu rex cu scene din Macbeth, Phaedra, Orestia, Noaptea de la spartul
târgului, Măsură pentru măsură, O furtună,
pe scena craioveană, și Pilafuri și parfum de
măgar, Cumnata lui Pantagruel, Așteptându-l pe Godot, Faust, Călătoriile lui Gulliver,
Metamorfoze, Povestea prințesei deocheate
ș.a., pe scena sibiană. Matricea stilistică
a spectacolelor sale, inconfundabilă pe
genericul teatrului contemporan, a reușit
să amprenteze puternic nu numai destinul
celor două instituții, dar și teatre bucureștene, ca Teatrul „Bulandra” (Teatrul comic),
Teatrul Mic (Diavolul și bunul Dumnezeu,
O scrisoare pierdută), Teatrul de Comedie
(Femeia care și-a pierdut jartierele), Teatrul
„Țăndărică”, aici prin îngereasca lectură
scenică a Cenușăresei, care s-a menținut în
repertoriu mai bine de douăzeci și cinci de
ani, apoi din alte teatre țară: Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea (Decameron 645), Teatrul „Ovidius” din Constanța

Cred că nu ar trebui să omitem faptul
că relația acestei creații cu critica noastră de specialitate a cunoscut și unele
sinuozități, chiar în cazul unor capodopere cu binemeritat ecou național și internațional, cum au fost Phaedra, Faust,
Danaidele, când ea nu a decurs sub semnul cuvenitului „să dăm Cezarului ce-i
al Cezarului”. În cazul spectacolului cu
Phaedra, de pildă, considerat chiar de regizor drept unul dintre cele mai împlinite demersuri scenice ale sale, unele reacții
mai rezervate ale presei au fost puse de
directorul de scenă pe seama faptului că
ceea ce îi plăcea domniei sale nu plăcea
criticilor și invers. Între timp, am motive
să consider că lucrurile s-au schimbat în
ce privește atitudinea criticii, fapt la care,
ca și în cazul altor personalități de frunte
ale artei noastre, a contribuit și prețuirea elogioasă a acestor spectacole românești ale lui Silviu Purcărete peste hotare.
Nu știu însă dacă această schimbare s-a
produs și în cazul sentimentelor regizorului… În ce mă privește, dincolo de alte
comentarii, împreună cu satisfacția și
gratitudinea provocate de harul artei sale,
mă bucur să-i adresez acum regizorului
din toată inima La mulți ani ! O fac cu
gândul, în fiecare an de 5 aprilie, altfel o
zi cu loc distinct în sufletul meu, căci îmi
amintește de nașterea criticului Victor
Parhon, regretatul meu frate.

Ce poate ieși
din repetițiile
lui Purcărete
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Oltița CÎNTEC

C

ând am pomenit despre intenția de-a asista la repetiții, Silviu
Purcărete a ezitat un răspuns ferm. A întârziat să spună „da”
sau „nu” vreo câteva secunde, nu multe, dar suficiente pentru a adeveri ceva ce știam deja. I-am simțit reticența dincolo de cuvinte.
Nu-i place ca intrușii, și îi delimitez aici pe cei ce nu fac parte din
echipa spectacolului, să fie prezenți în etapele de pregătire. În cazul
său, nu e vorba de lipsă de deschidere, pur și simplu e convins că un
străin ar afecta mai mult decât își dorește modelarea ansamblului
implicat în creație și în coacerea noului proiect. A avea pe cineva
așezat în sală care să stea cu ochii pe tot ce se întâmplă acolo până
înainte de seara premierei și să facă tot soiul de notițe e un element perturbator. Oricât de discret ar fi elementul acesta exterior
fără aport creativ. Ar putea deveni un martor incomod, un factor
suplimentar de stres pentru o grupare cu alcătuire temporară care
trebuie să-și afle cadența și să funcționeze la unison într-o lună și
jumătate-două, cât trudește împreună pentru un spectacol. Recunosc că nici mie nu mi-ar plăcea să-mi privească cineva peste umăr
când scriu un articol. E drept că profesiunea de teatrolog e una de
solitudine, în timp ce teatrul e un efort colectiv. Și că un critic de
teatru nu stă, în mod obișnuit, în fața a câteva sute de spectatori
așteptând cu sufletele la gură o iluzie care să-i fascineze.

Danaidele, un reper în creația scenică purcăretiană. Les Danaides,
Historire d’un spectacle (Nemira, 1996) e o frumoasă carte concepută într-o formulă editorială de text de spectacol, jurnal datat,
consemnări ale discuțiilor cu regizorul, observații personale ale
autoarei. O lumină proiectată asupra mecanismelor de mare finețe
din timpul creării unui spectacol care a făcut ocolul planetei.
Patrel Berceanu venea din poziția de insider, iar cartea sa William
Shakespeare Titus Andronicus. Monografia unui eveniment teatral
(Craiova, Aius, 1997) era, așa cum bine zice și titlul, reflectarea carierei internaționale a acestei producții iconice (era prima montare
în România a piesei, imaginați-vă miza!), cu Ștefan Iordache strălucind în rolul titular într-o variantă regizorală care recitește scenic
piesa într-o manieră neașteptată, dar fără cusur. Volumul include
textul utilizat în spectacol, reașezat de regizor prin tăieri consistente și adaptări dramaturgice la propria viziune, versiunea în română
a unui eseu al lui George Banu despre experiența formatoare a lui
Purcărete de la Limoges, unde regizorul a fost director al Centrului Dramatic Național, plus o colecție de interviuri și fragmente de
cronici din întreaga lume, câteva imagini alb-negru.

Sunt și regizori care invită ei înșiși specialiști în teoria teatrului să fie
martori la proces, pentru a le documenta stilul de lucru, pentru a avea
arhivate și în acest fel propriile retorici estetice. Eu însămi am mai
asistat la parcursul preparator la Alexander Hausvater și, sporadic,
la Andrei Șerban, acesta din urmă impunând în România o binevenită practică anglo-saxonă, a preview-urilor, a repetițiilor generale
cu public și a unor sesiuni de discuție cu participanții. Pentru a avea
un foarte util feedback de primă instanță, urmat, eventual, de mici
ajustări ce preced livrarea creației la public.

Intenția mea în privința repetițiilor izvorâse, inițial, dintr-o curiozitate strict profesională: cum face acest cel mai cunoscut și cel mai
solicitat regizor român să lucreze teatru și operă pe diverse meridiane? Ce taine ascunde stilul care duce la atâtea minunății scenice?
Repeta la Teatrul Național din Iași Uriaşii munților, o piesă destul
de rar aleasă, și mi-am zis „iată oportunitatea!”. Una e să te documentezi din ceea ce s-a scris deja și altceva e să vezi cu ochii tăi cum
se plămădesc în intimitatea specială a repetițiilor și a ușilor închise
urzeala și nodurile de inspirație, aducerea la unison a unui grup care
trebuie să funcționeze perfect jucând personaje și ficțiuni prescrise.

Singurii care avuseseră acces de-a lungul anilor la repetițiile lui Silviu Purcărete erau Marina Constantinescu și Patrel Berceanu. Și
unul și celălalt au scris apoi despre două dintre creațiile craiovene
antologice, din vremea când director al Teatrul Național „Marin
Sorescu” era Emil Boroghină. Marina Constantinescu a ipostaziat

Am simțit crisparea lui Silviu Purcărete și dilema în care dorința mea
de-a intra în laboratorul său le-au declanșat. Își și imagina, probabil,
că voi fi genul băgăreț, care va avea milioane de păreri. Sau, cine știe,
poate va vărsa în paginile de mondenități ale presei informații care,
indiferent de natura lor, e obligatoriu să rămână tăinuite, pentru a nu
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disloca legăturile atât de subtile și de dificil de forjat dintre actorii din
distribuție, dintre aceștia și regizor, scenograf, compozitor, coregraf,
dintre ei și tehnicienii de scenă sau meșterii de la atelierele de producție.
Caracterizat de o infinită politețe, domnul Silviu Purcărete amâna formularea unei încuviințări. Mi-era limpede, încă înainte de a-i vorbi, că
nu bucuria va fi starea cu care îmi va primi cererea, dar curiozitatea mea
era atât de mare încât eram dispusă să risc. Ca să fructific în propriul
avantaj micul interval de derută, m-am grăbit să adaug că nici prin cap
nu-mi trecea să rostogolesc vreo vorbă despre ce aveam să văd acolo. Și
că mă voi strădui să fiu cât se poate de invizibilă. Finalmente, cu un ton
care exprima totala îndoială că avea să iasă ceva bun din situația asta, a
ridicat ușor din umeri (moment în care mi-am zis, „gata, atât a fost, mai
calc pe aici la premieră!”) și a replicat „Bine!”, ca atunci când știi că nu ai
altă variantă decât acceptarea unui rău necesar. (Glumesc puțin, pentru
efecte!) A adăugat doar o completare care se impunea de la sine: „Să
vorbiți și cu conducerea, să fie și ei de acord!”. Cu Cristian Hadji-Culea,
directorul TNI, care trecuse și el câteva stagiuni pe la teatrul craiovean
înainte de ’89, deci cei doi artiști aveau niște experiențe comune, vorbisem deja. Și el spusese la fel: „Să fie de acord Purcărete”, sperând,
poate, că voi renunța. Așa că iată-mă la primele repetiții, însoțită de un
carnețel de notițe și câteva unelte de scris.
Următoarea rezervă de gestionat a venit dinspre actori. Din partea
unora, fățișă, cu întrebarea firească ce caut acolo. Din partea altora,
cu o aparență de ignorare, dar subliminal de derută amestecată cu
neliniște. Am precizat convingător în mai multe aparté-uri că mă
interesează cum lucrează Silviu Purcărete, pur și simplu, și că nu există nici un fel de alte motivații obscure. Însă nu le-am dezvăluit, din
rațiuni întemeiate, că, dacă totul mergea strună și voi reuși să strâng
suficient material, aveam în plan scrierea unei cărți despre un univers
inaccesibil altfel ochiului public.
Trebuie să recunosc că a fost fascinant să descopăr în acțiune poetica
regizorală a lui Silviu Purcărete. Să văd cât de natural le stimulează
colaboratorilor săi creativitatea, cum reușește să-i implice pe toți într-un
travaliu de născocire comun. Cum lucrează pe text, câte variante e în
stare să facă (de ordinul zecilor, cu sute de decupări și rearanjări) până
ajunge la soluția dramaturgică cea mai potrivită, mulată pe distribuție. Cum îi duce pe interpreți în zone de modelare de personaj despre
care ei înșiși nu știu că sunt capabili. Cum „citește” din mers situațiile
scenice, le reconfigurează până la formula cea mai apropiată de ceva ce
există mai întâi exclusiv în imaginația lui, dar se transferă și întrupează
în spectacol. Cât de eficient comunică cu cei din echipa consolidată
(Dragoș Buhagiar, Vasile Șirli), de multe ori fără cuvinte, un tip de
comunicare cimentată în sezoane de activitate împreună, în afinități
artistice similare. Cum construiește celebra vizualitate scenică, renunțând la vorbe și mutând în imagine. Cum eliberează fluxurile de idei și
rezolvări scenice. Cu un calm infinit, reluând de câte ori este necesar,
fără încărcătură nervoasă inutilă, cel puțin nu revărsată către scenă. Ea
există, cu siguranță, dar nu e benefic să fie descărcată, în momente ce
cresc în tensiune pe măsură ce calendarul avansează spre seara marii
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întâlniri cu publicul. Silviu Purcărete știe exact de fiecare dată cât de
bine i-a ieșit un spectacol. Nu e genul care se euforizează la ceea ce
așază în scenă numai și numai pentru că-i materializează gândurile.
Are perspectivă critică și capacitate de distanțare.
La premieră, ne-am intersectat undeva mai departe de intrarea în
teatru. Avea un braț uriaș de trandafiri pentru actrițe. Galant, mi-a
oferit și mie unul, chiar dacă pe parcurs, deși eram o prezență mută și
nevăzută, nu mersese totul pe roze. (Cum am promis la început, nu
voi oferi niciodată detalii). I-am mulțumit și l-am urmărit cu privirea
intrând pe ușa personalului și ieșind cu brațele goale la foarte scurt
timp. Nu poate sta la premierele sale. Se plimbă pe străduțele din jur.
Ultima repetiție înseamnă punctul final al fiecărui proiect. Atunci le
„predă” actorilor ceea ce au așezat laolaltă în ora/orele de reprezentație scenică. Din acel moment, spectacolul e responsabilitatea lor.
La mai puțin de un an după, apărea la Editura „Teatrul azi”, cartea mea
Silviu Purcărete şi privirea care înfățişează. Lansarea s-a făcut la Sibiu,
la Festivalul Internațional de Teatru, dar domnul Purcărete n-a ajuns.
Era la FITS, dar avea repetiții pentru Metamorfoze după Ovidiu. O
fabuloasă montare open air, pe care am urmărit-o îmbrăcată cu o pelerină, dârdâind, pentru că ploua și bătea vântul. A doua zi după lansare,
ne-am intersectat în Festival, m-a întrebat cum a fost, cu eleganța care-l caracterizează mi-a pomenit de repetiție, înțelegeam perfect. Cred
că, pe lângă coincidența cu programul, era oarecum aceeași stânjeneală
de-a fi prezent, ca la premierele proprii. (Și asta înțeleg, uneori nici
eu nu mă simt confortabil la lansarea cărților mele). Silviu Purcărete e
genul căruia nu-i place să vorbească despre ce și cum creează. Rostul
oricărui spectacol e să fie văzut, nu explicat și povestit de regizor. Și nici
interviuri nu-i place să dea, din aceleași temeiuri.
La încă un an după, drumurile ni s-au întretăiat din nou la Sibiu, la
FITS. Am schimbat câteva amabilități, dar nu l-am întrebat nimic
despre carte. Mi-a spus el că o citise. „V-ați recunoscut în portretul pe
care vi l-am făcut?”, am întrebat, străduindu-mă să stimulez o reacție.
„M-ați «prins» foarte bine. E straniu să citești despre tine, să te vezi
așa cum ești.” Venind din partea lui Silviu Purcărete, a fost cel mai
frumos compliment!

Mă simțeam
foarte bine
acolo…
Teatrelli, Anotimpurile dialogului
despre teatru cu Octavian Saiu,
20 august 2020

Octavian Saiu, Silviu Purcărete | arhiva personală Octavian Saiu

Octavian Saiu: Pentru că am vorbit de Danaidele, un spectacol
care s-a născut la Teatrul Național din Craiova, te rog să ne spui
ceva despre ce a însemnat afinitatea cu acel colectiv extraordinar
de atunci, cu trupa, cu o instituție de care geografi a ta artistică e
legată pentru totdeauna.
Silviu Purcărete: Sigur că a fost o întâmplare cât se poate
de fericită pentru mine descoperirea Craiovei. Am fost invitat să fac un spectacol acolo în ’89, cu câteva luni înainte de
Revoluție. Am ajuns la Craiova prin intermediul lui Cristian
Hadjiculea, care lucrase mai multe spectacole, care îmi vorbise
despre trupă și mi-a făcut legătura cu teatrul. Deci am făcut
un spectacol în ’89, care a fost foarte bine primit, după un text
de Dumitru Radu Popescu. Un spectacol care n-a fost rău. A
fost foarte important că eu m-am legat sufletește de trupă și
de locul acela. S-a întâmplat ceva, chimia. Chimia, la modul
foarte propriu. Și acum recunosc și-mi face o foarte mare plăcere mirosul prafului de pe scenă. Ca orice scenă românească,
scena teatrului din Craiova miroase a praf. Mirosea a praf.
Acel miros de praf s-a păstrat, chiar după ce s-a renovat clădirea. Acel miros mi-a provocat tot timpul o plăcere bizară
și suspectă. Am avut o plăcere extraordinară în spațiul acela,
în spațiul teatrului, în clădirea aceea care nu avea nimic excepțional. Un teatru nou, din anii ’70, foarte bine făcut însă:

una din cele mai bune săli de teatru și cel mai bun raport între public și scenă, nu numai din România, din multe locuri.
Deci a fost un amor legat în primul rând de arhitectură, de
locul acela. Și s-a stabilit o relație foarte prietenoasă și caldă
cu actorii. Imediat după Revoluție m-am dus acolo să fac un
spectacol. Era vorba de Ubu. Sigur că am avut sprijinul total al
lui Emil Boroghină, al cărui merit este incontestabil în succesele Teatrului din Craiova. Pentru că producătorul este extrem
de important. Nici nu știi cine e mai important: producătorul
sau artistul, în general, oriunde. Boroghină a avut acest merit.
Deci am făcut Ubu, care s-a născut cu foarte multă greutate,
pentru că în anii 90 nu stătea nimeni cu mintea la teatru, la
repetiții ș.a.m.d. Un spectacol care a fost destul de rău primit
și de public și de presă. Dar a apărut acel accident fericit, ca
spectacolul să fie văzut de Frank Dunlop, directorul Festivalului de la Edinburgh, și să fie invitat acolo. A avut un succes
nemaipomenit. S-a potrivit că se juca la Edinburgh exact când
rușii au vrut să-l dea jos pe Gorbaciov. A fost un mare succes la
Edinburgh și de acolo s-a tras un joc de domino fericit. Spectacolul Ubu a fost invitat la multe alte festivaluri. Au apărut
tot soiul de alte comenzi de spectacole: Titus Andronicus a avut
premiera în Japonia, Phaedra a fost o comandă a festivalului
de la Viena... Deci a fost o conjunctură extrem de fericită. Mă
simțeam foarte bine acolo.
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1989 – ANNO DOMINI
„Talentul îţi cere o inteligenţă specială”
Nicolae Iorga

Valer DELLAKEZA

„Ubu Rex cu scene din Macbeth“, Valer Dellakeza, Ilie Gheorghe

N

ici nu ştiţi cât de importantă este şansa în cariera unui
artist! Şi noi am avut Şansă: s-a numit Silviu Purcărete!
În 1989 vine la Craiova, Silviu Purcărete. Formator de „şcoală de teatru”, de stil de abordare a unui text dramatic, Silviu
Purcărete a ieşit pe piaţa marilor întâlniri cu un eveniment de
colecţie: UBU REX CU SCENE DIN MACBETH. Girul dat
prin selecţie, de Frank Dunlop – directorul Festivalului de la
Edinburgh – a umplut sala Teatrului Regal, patru seri la rând,
până la refuz. Succesul a fost punct ochit, punct lovit. Aşa s-a
făcut că într-o concurenţă de clasă, stabilirea câştigătorului,
nefiind un exerciţiu la îndemâna oricui, din cei peste 150 de
critici de teatru din întreaga lume, cel puțin jumătate +1, au
ales pe cei mai buni dintre cei buni. Într-un asemenea moment,
nu poţi avea alte amintiri mai presus de podiumul pe care neau aşezat cronicari şi ziarişti care au votat în favoarea noastră, iar invitaţia adresată învingătorilor pentru cina de „rămas
bun” de către Primarul oraşului Edinburgh, Lordul Provost, a
adus alături în Sala Mare a Palatului Regal două mari trupe:
Baletul Cubanez condus de Alicia Alonso şi Teatrul Naţional
Craiova condus de Emil Boroghină.

Premiul Criticii se acordă…
Și cum să nu fiu fericit, când la Edinburgh, în 1991, unul din
cotidienele de mare tiraj din Marea Britanie, anunţând câştigătorul la secţiunea teatru, a reprodus fotografia mea din spectacol, sub care era menţionat „Premiul Criticii se acordă Teatrului Naţional Craiova”. Înaintea mea putea fi fotografia lui
Silviu, a lui Ilie, a lui Boroghină, dar șansa m-a ales pe mine.
Șansă am avut de la început, atunci când, la o nouă redistribuire a rolurilor, m-a ales pe mine pentru Madam Ubu. Pentru
Silviu Purcărete, teatrul este şi stare de spirit, dar şi tehnică.
La fel ca impresioniştii, el lasă culoarea pură pe pânză, fără s-o
amestece, subliniind contrastele prin efecte de lumină. Convocând toate puterile imaginarului, se joacă cu viaţa în diferite
chipuri. Imaginile reluate în diferite geometrii ale spaţiului nu
sunt clişee, ci obsesii ce împart cu dărnicie, aşa cum numai el
știe s-o facă, un altfel de adevăr. În repetițiile cu el, sufletul
meu se odihnea tremurând.
Regizorul nu trebuie să fie omul pe care să mă sprijin, ci cel
care îmi face sprijinul necesar. Silviu Purcărete mi-a dat scânteia, flama, eu am produs-o! Întâmplările petrecute în cele șapte
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producții, unde l-am avut la catedră pe Silviu Purcărete, sunt
nenumărate și toate sfințite cu mană cerească. Aproape fiecare
rol jucat în producțiile lui are câte o poveste. Persuasiv ca nimeni
altul, ne „manipula” cu trei cuvinte. Era de ajuns un gest al mâinilor, al capului, al trupului, făcut de el, ca să înțelegem sensul
acțiunii.Am jucat doar şapte (cifră dumnezeiască) roluri în regia
lui Silviu Purcărete şi toate neaşteptate, în sensul că nimeni nu
s-ar fi gândit la o asemenea distribuţie. Propunerile lui pentru
personajele întruchipate de mine au fost nu numai incitante ca
noutate, dar şi ofertante artistic. Sunt invenția lui, am fost materialul pe care a lucrat cum a vrut! Vorba aia, cum m-a așezat, așa
am stat! Cred că în mintea lui, îndrăznesc să spun asta, întâi am
existat eu cu posibilităţile mele artistice, cu fizicul meu – ca să nu
zic cu talentul meu! – şi abia după aceea i s-a revelat personajul
în care am fost distribuit.
În meseria asta foarte puţin îţi aparţii. Vieţile actorilor, ale
artiştilor adevăraţi, sunt măsurate în vieţile personajelor jucate
cu succes. Ele, personajele, născute fără chinurile facerii, n-au
avut tirade pline de înţelesuri, nu s-au bucurat de frumuseţea

„Titus Andronicus“, Valer Dellakeza,
Vladimir Juravle - 1993

rolurilor pozitive, au avut în schimb, hidoşenie sufletească sau
trupească, şi asta le-a dat un soi de stranietate care le deosebea
de celelalte. Prin situaţiile propuse de Purcărete, dacă n-au devenit personaje principale, pentru că nu se putea din scriitură, au
fost clou-ul, de multe ori chiar cheia spectacolelor.
Dragul meu Fulmi
În TITUS ANDRONICUS, prin sarcinile primite pentru rolul
Saturninus, urma să devin al doilea rol din spectacol. Eram înnebunit după rol, visam premiera. La un moment dat, simt că nu
mă mai privește, în repetiții, cu aceeași ochi, ba chiar e rezervat.
După una din repetiții, mă duc la el și îl întreb ce s-a întâmplat,
îl nemulțumesc? Valer, aseară a venit Ștefania Cenean la mine şi,
aprope plângând, mi-a spus că nu e în stare să facă costumele pentru
Demetrius şi Chiron, i se opreşte creionul la aceste personaje. Aşa că
trebuie să te schimb din Saturninus! M-am îmbrăcat și am plecat
acasă. După-amiaza, spre seară, primesc un telefon de la el, spunându-mi că trebuie să vorbească cu mine. M-am dus la teatru,
ne-am urcat în bătrâna lui Dacie, albă, hodorogită și am mers în
parc, la o bere, la mai multe beri.

Valer, ce încercai să faci în Saturninus, era minunat, dar am mai
multă nevoie de tine în unul din cei doi ticăloşi, cei doi frați care
declanşează tragedia din acest spectacol. Cuplul ales inițial de mine
nu funcționează ca idee. Înțelege-mă! Tu vezi rolul tău, eu văd întreg spectacolul, trebuie să-l joci pe Demetrius! Adu-ți aminte că, tot
în folosul spectacolului, am înlocuit actrița care juca Madam Ubu cu
tine, nu pentru că nu era bună, ci pentru că aveam nevoie de un bărbat care să joace acest rol. Îmi trebuia un personaj androgin, o femeie
cu păr pe piept, cu voce bărbătească, dar cu grații de femeie.
Și, entuziasmat de cele povestite despre rol și despre spectacol, am
spus un DA! tremurând de emoție ca în fața altarului cu gândul
la noaptea nunții. Ce inspirat a fost! Celebra poză cu „cădița” a
apărut, ca reclamă la spectacol, în cele mai mari ziare ale lumii
din orașele în care am jucat. O altă poveste adevărată este și ceea
petrecută în spectacolul ORESTIA. La prima lectură la masă,
Silviu a observat o reținere mea, o nemulțumire. Deja mă cunoștea, asemenea trăiri le mai avusesem. Drept pentru care am avut
curajul să-i spun că nu am ce căuta în Egist, rol de calibrul lui
Florin Piersic, Septimiu Sever, Silviu Stănculescu, actori înalți,
puternici, frumoși, care sa merite grațiile și nurii Clitemnestrei.
51

Dragul meu Fulmi (fulmi era prescurtarea la modul peiorativ
al adjectivului fulminant cu care mă gratulase unul din cronicarii străini după vizionarea spectacolului UBU REX... şi
în acelaşi timp, o ironie uşoară pe care mi-o adresa Silviu),
ai dreptate, așa s-a jucat până acum. Dar trebuie să înţelegi că
ăia înalţi, frumoşi şi puternici sunt cu Agamemnon pe câmpul de
luptă. Aici, în cetate, au rămas ciurucurile, retardaţii, onaniștii,
cei care, de frică să nu-i ia la război, s-au ascuns în wc-uri. Egist
al nostru, un astfel de personaj este! Nimeni din economia teatrului nostru, nu răspunde acestui gând al meu, mai bine decât tine.
Mergi pe mâna mea!
Din nou am mers!
Şi ca să sublinieze puternic această „nouă” idee de rezolvare
a personajului, mă dezbracă în izmene şi, cum arătam scârbos din cale afară, cu burţile atârnând, mă pune să încing o
scenă de amor sub privirile corului, cu apriga Clitemnestra
(Maia Morgenstern). Ba mai mult, când se anunţă reîntoarcerea victorioasă a lui Agamemnon, Egist, îmbrăcat cu şapte
paltoane, unul peste altul, traversează scena într-un monolog şoptit, numai de el înţeles, trăgând după el două valize
imense, semn că furase toate hainele regelui. Unul dintre
cronicarii din Germania a apreciat foarte mult nu neapărat
jocul meu, ci mai degrabă felul cum arată Egist-ul lui Purcărete: scund, gras şi urât.
Genial PURCĂRETE!
E cu adevărat palpitant să vorbești despre Everest urcându-l, nu privindu-l de deasupra. Puțin sunt cei care ajung
în vârf și mai apucă să scrie amintirile acelor vremi din
secole și milenii trecute. Iar amintirile sunt copleşitoare şi
ca varietate, dar şi ca număr. De la frumuseţea şi opulenţa
marilor metropole ale lumii şi până la emblema de top a
festivalurilor la care am fost invitaţi, n-au constituit decât
răsplata muncii noastre materializată în GLORIE. N-am
făcut turism, am fost cei mai buni ambasadori ai României
de după revoluţie. Să baţi Brodway-ul cu picioarele, să ţi se
servească prânzul în restaurantul turnului rotitor al televiziunii din Canberra, să treacă pe lângă tine Niagara, să te
închini cu pioşenie la Locul Nativităţii sau să te mirui la
Mormântul Sfânt, să te pleci la „Cina cea de taină” şi, de
acolo să mergi să mângâi cu privirea Gioconda Mona Lisa,
să bei un ceai cald sub porţile Ermitajului ca să treacă timpul până la cursa aeriană ce duce la São Paulo, cu celebrele
sale favelas, să pui mâna şi să simţi cum încă mai vibrează
pereţii de vocea Elenei Theodorini, la „Teatro alla Scala”,
să guşti atâta sake încât să uiţi şi numărul metroului care
te duce la un hotel cu nume din ăsta de... poftim de te înţelege cu japonezii, noaptea!
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Silviu Purcărete

Iată întâmplări egale în emoţie celei trăite cu „Titus Andronicus” în turneu în Bucureşti, când, cu publicul în sală, decorul
nu ajunsese de la Tokyo. Andrei Șerban, pe atunci director al
Naționalului bucureștean, a ieșit la față de cortină și, cerându-și
scuze pentru întârzierea orei de începere a spectacolului, a rugat
publicul să aibă răbdare două ore. Două ore, peste o mie de spectatori, au dat ocol teatrului așa cum enoriașii dau ocol bisericii
în Vinerea Mare!

Silviu
Mirela CIOABĂ

C

Mirela Cioabă, Silviu Purcărete, recepție Tokyo

„Titus Andronicus“, Mirela Cioabă, Vladimir Juravle, Valer Dellakeza, Ştefan Iordache ©Mirela Cioabă

u toate că într-o primă instanță are credința că este simplu și îmbucurător să
vorbească despre Silviu Purcărete, atâta vreme cât soarta i-a oferit prilejul de
a-i fi în preajmă o bună bucată de timp, cel ce se încumetă să o facă se vede confruntat cu dificultatea de a încerca să cristalizeze din noianul impresiilor o opinie,
satisfăcătoare pentru sine, despre personalitatea copleșitoare a acestuia. Recursul la
memorie complică și mai mult dorința de a pătrunde dincolo de anecdotic căci din
el se ivește un personaj învăluit în stranietatea unui artist venit din alt veac să îmbunătățească prezentul și să prefi gureze un alt fel de viitor. Voit sau doar pentru că
așa îi este datul firii omul și artistul Purcărete nu se dezvăluie pe sine cu ușurința
cu care o face majoritatea celor care populează lumea teatrului în încercarea de a-și
clama excelența. Ea există și are puterea de a nu se lăsa vânată de clevetelile netoților. De altfel, chiar și atunci când convivii săi încearcă să întrețină o atmosferă
veselă cu ajutorul povestioarelor picante despre persoane cunoscute se amuză doar
până când simte malițiozitatea strecurându-se în intenția povestitorului. Părăsește
brusc buna dispoziție și furia lui mocnită avertizează asupra unui prag nevăzut
care îl desparte de răutate și prostie. Același efect are asupra lui și încercarea de a-i
aduce laude deșănțate. În astfel de momente tăcerea lui se umple de o indiferență
dezarmantă pentru partenerii de discuție. De altfel, nu vorbește mai deloc în afara
lucrului la scenă. Se mulțumește să asculte și să observe. Drumul indicat de el
actorilor în afl area adevărului scenic dorit are simplitatea unei raze coborâte umil
să lumineze caldarâmul. Nu pretinde actorilor nici un fel de schingiuire a simțirii,
nici o contorsionare a gândirii proprii ci doar o binevoitoare ascultare. Cei care i-au
priceput rostul au cunoscut bucuria de a fi strălucitori în creațiile lor.

care ne bântuiau. Soluțiile lui însă, odată
împărtășite, ne transpuneau inconștient
într-o stare de evlavie față de actul de
creație în sine. Noi la Craiova am trăit
cu adevărat acea stare de enthousiasmós
avându-l pe Silviu în mijlocul nostru.
Nebuni de încântare ne dedicam lucrului cu frenezia unor menade îmbătate
de mierea albinelor sălbatice. Unii dintre noi chiar îl alintau șăgalnic numindu-l „Zeul.” Râdea cu poftă ca la auzul
unui banc bun și sub tenul lui măsliniu
se strecura roșeața. I-am surprins-o și
acum, la aproape șaptezeci de ani, când
o studentă s-a apropiat de el și i-a cerut
să o lase să îl atingă spre a se convinge,
spunea ea, că există cu adevărat! nu este
doar o legendă fără chip a teatrului românesc. A zâmbit resemnat și i-a făcut
voia. Am fost fericită să constat că trecerea anilor, succesele fulminante pe care
le-a avut, peregrinările prin teatrele din
lumea largă nu l-au schimbat.

Îl iubeam cel mai mult în diminețile în care ieșea din cabina lui răvășit de nesomn
cerând recuziterilor o cafea tare cu tonul cuvenit solicitării unei favori, în timp ce
desena cu degetul în aer ceva de neînțeles. Presimțeam că ne pregătește rezolvarea
uimitoare a scenei ce urma să fie lucrată și despre care discutasem mai mult în glumă.
În entuziasmul nostru ne străduiam să îi ieșim în întâmpinare cu propuneri care
mai de care mai naive sau absurde. Ne asculta distrându-se odată cu noi de fanteziile

Acea sfi ală de a tulbura cumva mersul
fi resc al lumii cu prezența sa nu îi este
dată decât unei persoane vizitate de har.
Să îi dorim din toată inima viața lungă
orânduită în așa fel încât să poată aduce
sincere elogii bătrâneții.
53

Les enfants
de l’enfer
„Faptul e întâmplător, ce mai! Nu pun
nimic de la mine, așa s-a întâmplat”

Marius DOBRIN

M

ă las purtat, cel puțin în primă instanță, de semnele micului meu univers, atâtea câte abia disting, atunci când
ajung în fața unei lucrări de artă. Primul contact este, adesea,
personalizat. Un risc asumat.
Undeva la Palilula nu avea cum să nu deschidă spre mine o fereastră aparte. Palilula era un cuvânt magic în copilărie, abia
matur am descoperit satul din marginea Craiovei și am zâmbit când un actor de peste munți a fost uimit să afle că Palilula
există. Reper pretext. Și iarăși nu pot ignora locul geografic al
adevăratului doctor Serafim, Brezoi de Vâlcea, așa cum nu pot
să nu simt o împlinire vizavi de inserția Grandiflorei, din paginile lui Gib Mihăescu al Drăgășanilor. Un topos ca o rampă de
lansare spre o altă lume. Alta, dar deloc ruptă de tot ceea ce am
trăit aici. Filmul este ca un Corn al Abundenței în care, precum într-un tom enciclopedic, descoperi chipuri știute și neștiute, povești trăite și visate, după o rețetă originală. Alchimistul
Silviu Purcărete ne-a oferit o creație pe care unii au perceput-o
hibridă, oprindu-se la aerul butaforic al spațiului vădit închis
din imagine. Dar cinematografia mondială are deja creații de
valoare cu asemenea convenții. S-a spus că publicul de teatru
a fost cel care a aclamat filmul. Eu cred că e vorba de publicul
care vede și dincolo de ‘ecran’. Inevitabila dihotomie teatru/film
este depășită din jocul actorilor și din filmare. Uriașa distribuție vine, covârșitor, de pe scenă dar este firesc armonizată cu
ecranul. Camera de filmat, mânuită de Adrian Silișteanu, este
aidoma unei pensule magice care apropie chipurile și care face să
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alunece culoarea, să se lumineze feeric cadrul ori să surprindă.
De altfel cred că filmul acesta merită a fi tezaurizat fie și pentru
‘simplul’ motiv că păstrează chipurile multor actori din teatre,
vechi colaboratori în atâtea spectacole. Așa cum va rămâne o
mărturie și în privința coechipierilor de artă conexă: Helmut
Stürmer, Dragoș Buhagiar, Vasile Șirli (ca la marile filme, muzica este parte din esență) ori premiata noastră, Minela Popa. Și
îmi pare fericită ideea ca însuși Silviu Purcărete să fie cel care se
aude din off. Este naratorul, ca o pecete a unei asumări depline a
întregului. Este poveste ‘lui’. Un caz rar, la el și la marii creatori,
vorbește despre film.
„Mai întâi ar fi vorba de o întrebare. <<Ce zestre îi las eu fiului
meu, în afara unei copite de ţap?>> Mesajul se structurează în
jurul temei moştenirii şi a memoriei, temele cele mai bătucite ale
actualităţii. Apoi vine răspunsul, banal şi iarăşi foarte răspândit:
Moştenirea, singura moştenire pe care pot să o las eu ca român –
sau burkina-fassiot sau algerian, sau bosniac, sau columbian, adică unul ieşit dintr-o cultură minoră – nu poate fi decât povestea
însăşi. Povestea este singura cale prin care se poate înnobila jegul.
Realitatea nu mai contează câtă vreme e povestită. Mai mult, realitatea nici nu există decât dacă e povestită...” S-a vorbit despre
film dar, ca orice mare creație, induce inepuizabile interpretări
și trăiri. Poți recunoaște lumea valahă în câteva dintre trăsăturile
ei, dincolo de bine și rău. Te poți bizui pe veridicitatea ilustrării
comunismului din etapa stabilizării. Ai în fața ochilor uimirea
lumii ‘normale’ descoperind una dintre petele albe ale hărților

culturale. Dar poți privi și altfel. Fie ca un final politic, prin
ultima înghițitură a unei broaște, fie ca o apocalipsă, cu foc, cu
lighioane, cu tot dichisul. Și cu o înțeleaptă asumare a toate câte
se întâmplă. Este, în întreg demersul doctorului Serafim, ceva
din seninătatea mioritică, din forța aceea a echilibrului cu destinul. Inevitabil, prin prisma curentului de azi, am privit și din
perspectiva genului și din lumea Palilulei rămâne doar Leana
Mică, un personaj esențial în ciuda aparențelor.

ei. O derulare înapoi spre Adam și Eva. Romanița Ionescu
este într-un rol ingrat, fără chip, dar cu miză în parabolă.
Iulia Lazăr și Valentin Mihali alcătuiesc un cuplu la care comicul se estompează într-o nuanță de pelin. George Costea
se remarcă în cuplul de tip Stan și Bran, Constantin Cicort
este prompt în replică și îl talonează îndeaproape pe doctorul
Predoleanu. Angel Rababoc are și el scena lui de vizibilitate.
Distribuția craioveană este completată cu Ion Colan. Pe mine
m-a intrigat puțin soluția colorării lui Sorin Leoveanu care,
altfel, pare a avea cea mai copilăroasă prestație din câte am
văzut. Personajul său e un raisonneur, dar numai până ce își
pierde atributul alterității.
„Acest ‘decameron’ valah începe să strângă odată cu apariția lui
Chichi ... Pozele cu copilași, copita, Țapul... Extincția lumii . A
lumii acesteia, doar. Filmul poate fi văzut și ca o complementare
a unui titlu celebru, Les Enfants du Paradis, al lui Marcel Carné.

Ofelia Popii face un nou rol memorabil. Iar Dimeny Áron este
ideal pentru doctorul Serafim. Un mare actor, de urmărit mai departe și pe scenă. Purcărete pune în stare bună actorii și asta se
vede și în cazul vedetelor, cum sunt Răzvan Vasilescu și, mai ales,
George Mihăiță. Personajul acestuia din urmă rămâne antologic
pentru felul său de a fi. Pare perisabil dar firea aceasta a lui e perenă și fiecare epocă are un Ilie Tudorin care, poate, nu va fi rugat
să repete poveste cu lupul, ci o alta, datoare amprentelor timpului.
Deși mai degrabă tăcut, Ilie Gheorghe face din tatăl lui Serafim
personajul martor și referință. Cu întrebări moromețiene la una
dintre intersecțiile multiplelor lumi. „Mă, Dragoşe, mă! Ce faci
tu p’acilea, băiatu’ tatii? Ce cauţi tu, băiatu’ tatii, cu oamenii ăştia?
Cu damele astea? De aia ai făcut tu atîta amar de carte?”
O lume care, fără copii, se stinge. Cunoașterea, în sensul
aprofundării legilor naturii, (Serafim vine cu două valize cu
cărți... care ajung a fi utile doar pe post de pernă) își pierde
rostul, iar în sensul filosofic se reașează, cu prețul extincți-

„Palilula este Infernul cu miros de Paradis. Palilula este Paradisul mistuit de flăcările Infernului.” Avertismentul lui Nea Pantelică (Alexandru Georgescu, încă un rol mare), oracolul ascultat
și iubit (Ilie Tudorin îi ține locul în mormânt ca să poată și el
să fie prezent un timp la marea petrecere), despre răzbunarea
broaștelor mă duce cu gândul la virusul care ne-a șicanat anul
acesta. Și, cum spune Silviu Purcărete, din noi rămâne povestea.
Asta este șansa noastră.
„Undeva la Palilula” se găsește, ca scenariu, la LiterNet și ca film
oferit de CinePub, via Youtube. Comedia cotidianului burlesc și
cu o replică inteligentă se varsă în fabulatoriu. Cu Don Bartolomeo (fascinant chip are Andi Ștefănescu!) la pianul ca un simbol
de pe Titanic. „Amicii mănâncă mici la scobitoare. Sifonul ţâşneşte în paharele aburite. Sorbind din şpriţuri, mesenii privesc
fericiţi de jur împrejur. O mică locomotivă se strecoară printre
mese pufăind şi înecându-le în fum.” Sunt antologice imaginile
sosirii lui Serafim, cu locomotiva felliniană condusă de Barză
(Cristian Stanca, indisolubil legat și de masca impenetrabilă din
Faust), sau a trecerii din dormitorul întunecat spre livada inundată de primăvară, în care culoarea e mustoasă, palpabilă ca în
What Dreams May Come. Pentru ca implacabilul să surprindă,
oricâte avertizări au tot fost, de la bun început.
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Numirea
lucrurilor
Sebastian-vlad POPA

„Titus Andronicus“, Ilie Gheorghe

O

femeie aleargă, orbită de patimă, cu un revolver, după un
bărbat care se refugiază în cafenea. Femeia trage glonț după
glonț și-i nimerește, din greșală, ne spune regizorul cu umor, dar
și cu rigoarea unei fatalități neiertătoare, pe toți cei prezenți înăuntru, până rămân singuri cei doi, urmăritoarea și urmăritul. Ce
mai rămâne de lămurit aici? Femeia și bărbatul se îmbrățișează
cu aceeași patimă a rupturii lor de adineaori. O glumă, relateză
specialiștii! Bineînțeles că o glumă. Și, ca orice glumă briantă și
translucidă, ea te suspendă deasupra unei aporii tragice: ura față
de persoana incertă sau trădătoare a iubitului e egală cu setea de
a cuprinde ființa iubită într-o singurătate adamică pentru care
poate fi plătit orice preț. Adevărul acestei tensiuni se articulează
gramatical, și este gramatical întrucât insolvabil, de neinterogat
moral, prezent în mișcarea vie a scenei și totodată în privitor –
oricât de îndărătnic, de obosit de teatru și de supraestet o fi fiind.

tea noastră de inocenţa începutului. Câtă vreme prinţesa Migdala şi prinţul Jasmin sunt ţinuţi departe, poporul e blestemat
la muţenie, apoi, odată reîntregiţi cei doi, poporul (de peşti)
se redeşteaptă într-un ritual lent şi misterios al sforii legând la
tensiune egală mâinile, picioarele şi capul fiecăruia de ale tuturor. Dragostea de aici reinstituie ordinea de pretutindeni, iar
echilibrul tuturor stă în fiecare. Pidosnici ca nişte vieri asudaţi
îşi admiră frăgezimea feciorelnică. Se fac libaţii poetice pentru
„dumneaei”, zisă şi „ulcica lui tataie, fiara care muşcă rău, oiţa
cea durdulie, abisul magnetic, piuliţa fără şurub, puţul lui Iacob” ş.a.c.l.. Un trup gol de femeie e ascuns într-un morman de
pilaf cald presărat cu ardei iute, ospăţ neruşinat şi ameţitor la
care sunt chemaţi şi spectatorii.

*

Drama nu e un spaţiu al reproducerii, ci o experienţă a numirii
lucrurilor. Nu o spunere a lucrurilor pe nume, aşa cum pretinde
teatrul majoritar dintotdeauna, înrădăcinat în marea obsesie a
reprezentării, ci o reanimare arhetipală a lor. În plină insurecţie a teatrului mort mic-burghez-desubgrund, simulând noul
într-o plictiseală silitoare, la stasul psihologiei de cartier, un
teatru „iconoclast” prin scatologie şi genitări la ordinea zilei,

O regină sălbatică şi neîndurătoare cu bărbatul ei fuge în fiecare noapte din cetate pentru a se da unui ţap priapic negru
pe care, odată trăznit de urgie, femeia îl hrăneşte, tandru, cu
iaurt. Frumuseţea lucrurilor e frumuseţea pe care o proiectăm
asupra lucrurilor iar frumuseţea lumii e puterea de o trăi cu se56

*

dar cu nădejdea ajutorului de la Minister, ocupând tot mai mult
din spaţiul celuilalt teatru mort, adică noduros de criptologie
şi de-atâtea găluşti ideologice nerumegabile, în fine – drama
neangajată la mitul pericolului iminent şi al „răului din noi”
și-a trăit, cum și azi își trăiește, oprobiul ei de iresponsabilitate.
Dacă buna-credinţă artistică se atestă deîndată printr-o dezbatere despre „nevoia de toleranţă”, despre ororile tiraniei, despre
„lipsa de comunicare” şi alte plăgi ale modernităţii noastre târzii, pregătindu-ni-se mereu „duşuri reci” şi rechizitorii „fără
drept de apel”, atunci Purcărete descoperă scena ca pe un Sân
paradisiac dar și ispititor în care realitatea se reculege integral,
fără neanturi, fără absenţe, adică fără marile consensuri reprezentabile în teatrul de pretutindeni.
*
Criminalii Chiron și Demetrius sunt inocența unor pueri uriași în spielhosenuri. Probabil iresponsabili, ei participă în chip
obligatoriu la continuitatea lanțului trofic al păcatului întemeietor (care este la rându-i o aporie). Latura lor sinistră se
cântărește cu bucuria jocului copilăresc. Aaron acționează și el
grațios și deplin, mai ales atunci când are de tăiat mâna lui Titus. El e un duh al naturii, un încântător sălbatic, însoțindu-se
mereu de o violină. Nimic și nimeni nu cade sub incidența judecăților cinice și reglementare, căci fiecare obiect și fiecare
persoană își conține chipul și contrachipul, își conține păcatul
și beatitudinea, își conține ființa și vidul. Sunt articulări ale
unor injoncțiuni radicale și de neseparat care le fac să fie AȘA,
în literalitatea lor cutremurătoare.
*
Silviu Purcărete e departe de a fi un artizan de „soluții” de regie (așa cum importanții și neimportanții regizori sunt). A avea
o idee în teatru înseamnă a traduce în imagine un dat literar
sau un scenariu. Dar Silviu Purcărete nu are idei bune sau rele
de descifrat texte. De data aceasta textele îl caută pe regizor,
nu invers. Energia enunțului dramatic precede lectura textului
dramatic. Silviu Purcărete vede continuu lumea iar literatura
dramatică nu e o lume de altundeva ci un continuum. Obiectele ei pătrund într-un accelerator de particule care este conștiința poetică și care produce fisiunea. Fiecare obiect din interiorul
acestui accelerator se scindează, își revelează contrariul geamăn. Evidența care rezultă din despicarea polară a obiectelor e
literală, deplină, fără nici un colateral erudit sau politic. Astfel
încât spectacolele lui Silviu Purcărete sunt parafraze, constituiri materiale vii, analoge textului, și nu reconstituiri de text la
capătul unei negocieri de sens.
Această energie de creație pe scena dramatică a lui Silviu Purcărete mi se pare a fi nu doar un fapt de cultură localizabil într-un

timp istoric anume, dar fenomenul de creativitate cel mai dens
din întreaga istorie a teatrului românesc.
*
S-vP: De ce vă apropiați cu atâta greutate de dramaturgia
contemporană? E mai puțin modernă decât tragedia antică sau
Shakespeare? Eu, să știți că adesea am bănuiala asta.
Silviu Purcărete: Da, și eu o am. Dar nu e frumos să o exprimi.
În cele mai felurite cazuri de dramaturgie contemporană e vorba
de reluarea acelorași teme și acelorași „melodii”. Aceași temă cu
variațiuni. Iar eu personal am nevoie de o distanță. Am nevoie
de o lupă, ca să nu... Știi cum sunt cățeii ăia care nu văd bine
decât dacă au lațe în ochi.
*
Sobri și fioroși funcționari, în alb-negrul strict al strictelor funcții publice, descind ritualic în cafenea. Se dezbracă punând în
fiecare gest o penumbră de ceremonial funebru. Lenjeria e elegantă iar mătasea răspunde discret la freamătul corpului care
se întrezărește. La fel de ceremonios, grupul se îndreaptă către
statuia de aluzie barocă din fața cafenelei, construită din corpuri
vii. Vizitatorii se așează în poziții lascive în jurul fântânii și se
lasă udați de apa țâșnind din toate sfincterele persoanelor statuare. Sfincșii modernității pragmatice trăiesc așadar o orgie a sfincterelor. Lumea transferului abstract de valori se cumpănește cu
nostalgia tanatică a transferului organic, din care trăiește erosul.
Odată sfârșită orgia, oaspeții primesc prosoape albe, urmează
ceremonia îmbrăcării…
*
Aporia dramatică se vede pe scenă, devine materială. Forme
uriașe și forme plăpânde. Solitarul și casta. Solitarul – elanul
neasemănării. Corul asemănătorilor – cel ce anunţă costul şi
patimile neasemănării. Solitarul – mărturia tragică. Grupul
solidar – ghidul tragic. Capodopera teatrală a deceniului al
zecelea care este Phaedra lui Purcărete trebuie înțeleasă ca un
act simfonic, o construcție a timpului așa cum prin excelență
construcția muzicală este menită să fie – din energia literală a
variațiunilor armonice.
*
Doi negustori se bat pe un pumn de paie şi ţărână dintr-un sac.
Fatum-ul se retrage la dimensiunile infinitului mic, în ubicuitatea lui perfectă. Negustorii cred că în sac se află toate bunătăţile
pământului, cu toate neamurile exotice şi cu toate geografiile
miraculoase la care visează mintea omului. Și nu se înșeală.
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Emil Boroghină
Michael DOBSON
Director – Institutul Shakespeare, Stratford-upon-Avon
Profesor – Studii Shakespeare, Universitatea din Birmingham

C

ând mă gândesc la Emil Boroghină, de serviciul căruia am beneficiat încă de când a adus la Londra, în 1997, spectacolul cutremurător cu Titus Andronicus al lui Silviu Purcărete, și pe care am norocul
ca acum să îl fi cunoscut personal de mai bine de un deceniu, gândul
mă poartă spre o figură remarcabilă din propria mea cultură națională. Este vorba despre David Garrick, actorul și managerul din secolul
al XVIII-lea care a condus Teatrul Royal, Drury Lane, din Londra,
teatrul național de facto al Angliei din anii 1740 până în 1770. Garrick
a fost un virtuos actor vedetă, faimos pentru jocul său alert, plin de
vioiciune și naturalețe, dar și pentru frumusețea și melodicitatea vocii
sale. Mulțumită seriozității sale remarcabile, cu care și-a însoțit măiestria și extraordinara sa carismă exercitată asupra publicului și asupra
protectorilor printre care și-a făcut legături în numele teatrului său, el
a înlesnit teatrului să atingă nivele de autoritate culturală de neimaginat înainte. Succesul lui Garrick s-a centrat pe afirmația sa că era
reprezentantul preeminent al lui Shakespeare pe pământ. Fiind mereu
dornic să își susțină public loialitatea față de Shakespeare, și mizând pe
reputația sa datorată interpretărilor unor roluri mari ca Hamlet, Macbeth, Regele Lear și Benedick, Garrick s-a portretizat pe sine drept
purtător de cuvânt, colaborator și coleg modern al lui Shakespeare.
Unul dintre serviciile pe care Garrick i le-a adus lui Shakespeare a
fost să organizeze, să prezinte și să aibă rolul principal în primul mare
festival shakespearian, Jubileul de la Stratford din 1769. Această sărbătorire multi-media a lui Shakespeare în orașul său natal a pus bazele dezvoltării ulterioare a Stratford-ului ca destinație majoră pentru
pelerinaje literare internaționale, și ca un centru teatral în sine. Este
mai mult decât o coincidență faptul că Royal Shakespeare Theatre,
sala sediu a Royal Shakespeare Company, este foarte aproape de
situl Pavilionului Jubileului al lui Garrick, clădirea temporară unde
Garrick, la punctul culminant al festivalului său, a recitat propria sa
„odă la dedicarea unei clădiri și ridicarea unei statui lui Shakespeare,
în Stratford upon Avon.” Mulțumită informărilor asupra Jubileului
care au circulat în întreaga Europă, și datorită propagandei intense

făcute de Garrick privind interesul pentru Shakespeare în rândurile
numeroaselor sale contacte și prieteni din Franța, Garrick a avut o
contribuție esențială în consolidarea locului lui Shakespeare atât în
cultura engleză cât și în teatrul mondial.
Privindu-l pe Emil Boroghină la lucru, mă găsesc cât de aproape s-ar
putea, vreodată, de a-l vedea pe Garrick la apogeul forțelor sale. Un
recitator strălucit din Shakespeare – vocea sa sonoră și bogată în inflexiuni, care mie îmi pare că aduce oarecum cu felul în care Richard
Burton s-ar fi auzit dacă era român în loc să fie galez, transmite
sentimente intense chiar și non-vorbitorilor de română. Emil este de
asemenea un mare promotor al spectacolelor românești în străinătate,
un mare partizan al teatrului englez, precum și carismaticul fondator
și gazdă al unuia dintre marile festivaluri Shakespeare din lume. Așa
cum Garrick a dat Stratford-ului o statuie a lui Shakespeare și i-a
dedicat acestuia o clădire, tot astfel Emil i-a consacrat Piața William
Shakespeare din Craiova. Dar, în vreme ce Stratford-ul lui Garrick
a devenit un centru doar în tradiția de limbă engleză în spectacologia shakespeariană, Craiova este mult-îndrăgitul loc de întâlnire și
de prezentare a unui Shakespeare aparținând întregii lumi, un oraș
care găzduiește din doi în doi ani o uluitoare gamă alcătuită din cele
mai bune interpretări teatrale ale operei dramaturgului favorit al planetei. Institutul Shakespeare din Stratford, unde lucrez, are, natural,
mai multe portrete ale lui David Garrick care îi împodobesc pereții.
Dar în centrul poliței de deasupra căminului din holul Institutului
este așezată nu o reprezentare a lui Garrick, ci o statuetă de bronz
a lui Shakespeare, o copie a statuii din Piața William Shakespeare,
care comemorează participarea Institutului la Festivalul de la Craiova. Îmi pare rău că nu am apucat să îl văd pe Garrick dedicând, la
Stratford, o statuie lui Shakespeare. Dar sunt recompensat din plin,
fiind mândrul custode al statuetei lui Shakespeare, înmânată mie, la
Craiova, de însuși Emil Boroghină.
Traducere: Iolanda Mănescu
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Emil Boroghina
Michael DOBSON
Director of the Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon

W

hen I think of Emil Boroghina, from whose work I
have benefitted ever since he brought Silviu Purcarete’s
searing production of Titus Andronicus to London in 1997 and
whom I have now been lucky enough to know personally for
more than a decade, I think of one notable figure from my
own national theatrical culture. That is David Garrick, the
eighteenth-century actor-manager who ran the Theatre Royal,
Drury Lane in London as England’s de facto national theatre
from the 1740s through the 1770s. Garrick was a virtuoso
star actor, famed for his mercurial, rapid naturalistic acting
but also for the beauty and melody of his speaking voice.
Thanks to the conspicuous seriousness he applied to his craft
and to the extraordinary charisma he exerted on his audiences
and on the patrons amongst whom he networked on behalf
of his playhouse, he enabled the stage to achieve previously
undreamed-of levels of cultural authority. At the centre of
Garrick’s success was his claim to be Shakespeare’s preeminent representative on earth. Always eager to advertise
his loyalty to Shakespeare, and staking his reputation on his
interpretations of great roles such as Hamlet, Macbeth, King
Lear and Benedict, Garrick portrayed himself as Shakespeare’s
latterday spokesman, collaborator and colleague.
One of the services Garrick performed for Shakespeare was to
organize, compere and star in the first great Shakespearean fan
festival, the Stratford Jubilee of 1769. This multi-media celebration of Shakespeare in his own home town laid the foundations
for Stratford’s subsequent development as a major destination
for international literary pilgrimage and as a theatrical centre in
its own right. It is more than coincidence that the Royal Shakespeare Theatre, the home auditorium of the Royal Shakespeare Company, stands very close to the site of Garrick’s Jubilee
Pavilion, the temporary building in which at his festival’s climax Garrick recited his own ‘Ode, upon dedicating a building
and erecting a statue, to Shakespeare, at Stratford upon Avon.’
Thanks to reports of the Jubilee circulating across Europe, and
to Garrick’s strenuous propagation of an interest in Shakespeare
among his many contacts and friends in France, Garrick was
instrumental in cementing Shakespeare’s place both in English
culture and in world drama.
Watching Emil Boroghina at work has been as close as I am
ever likely to get to seeing Garrick at the height of his powers.
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A brilliant reciter of Shakespeare – his sonorous and versatile
voice, which to my ears slightly resembles the way Richard
Burton might have sounded had he been Romanian instead of
Welsh, conveys intense feeling even to non-Romanian-speaking auditors – Emil is also a great exporter of Romanian
performance, a great proponent of Shakespearean drama, and
the charismatic founder and host of one of the world’s great
Shakespeare festivals. Just as Garrick gave Stratford a statue
of Shakespeare and dedicated a building to him, so has Emil
consecrated the Piaţa William Shakespeare in Craiova. But
whereas Garrick’s Stratford has become a centre only of the
English-language tradition in Shakespearean performance,
Craiova is now a much-loved rendezvous and showcase of all
the world’s Shakespeare, a city which every two years hosts a
dazzling range of the best theatrical interpretations of Earth’s favourite playwright. The Shakespeare Institute in Stratford, where I work, naturally has more than one portrait of
David Garrick decorating its walls. But in the centre of the
mantelpiece in the Institute’s hall sits not a figure of Garrick
but a bronze statuette of Shakespeare, copied from the statue in the Piaţa William Shakespeare, commemorating the
Institute’s participation in the Craiova festival. I am sorry I
never got to see Garrick dedicating a statue of Shakespeare
in Stratford. But I am very much compensated by being the
proud custodian of a statuette of Shakespeare, presented to
me in Craiova by Emil Boroghina himself.

Stanley Wells

Genial,
good-humoured...
S

hakespeare enthusiasts and scholars all over the world are
deeply indebted to Emil Boroghina for his dedicated and
tireless work with the Craiova Shakespeare Festival, which I
have had the pleasure and honour of attending at his invitation for close on twenty years. Himself an actor of distinction, as witnessed by his solo Shakespeare recitals, his expert
knowledge of theatre internationally has enabled him to select and bring to the Craiova National Theatre an astonishingly wide range of remarkable productions of Shakespeare's
plays given by some of the world's most distinguished theatre
companies. Genial, good-humoured, unfailingly courteous
and welcoming, he has attracted to Craiova not only theatre enthusiasts and practitioners but also scholars and theatre critics from all over the world, giving them platforms for
discussion, debate, and dissemination of ideas at conferences
held within the festival environment and in association with
the University of Craiova. I am delighted to have this opportunity to salute him on their behalf.

Genial, plin de căldură
și jovialitate…
E

ntuziaștii și specialiștii în Shakespeare din întreaga lume îi
sunt profund îndatorați lui Emil Boroghină pentru munca sa
neobosită dedicată Festivalului Shakespeare de la Craiova, la care
am plăcerea și onoarea de a participa, la invitația sa, de aproape
douăzeci de ani. Fiind el însuși un distins actor după cum demonstrează recitalurile sale Shakespeare, cunoștințele sale de expert în
domeniul teatrului la nivel internațional i-au permis să selecteze
și să aducă la Teatrul Național din Craiova o gamă uimitor de largă de producții remarcabile cu piesele lui Shakespeare, ale unora
dintre cele mai renumite companii teatrale din lume. Genial, plin
de căldură și jovialitate, atent și primitor în permanență, a atras la
Craiova nu doar pasionați de teatru și practicieni, ci și cărturari
și critici de teatru din întreaga lume, cărora le oferă baza pentru
discuții, dezbateri și diseminarea ideilor la conferințele organizate
în cadrul festivalului și în asociere cu Universitatea din Craiova.
Sunt încântat să am ocazia să îi adresez omagii în numele acestora.

Prof. Sir Stanley WELLS, CBE, FRSL
Președinte de Onoare, The Shakespeare Birthplace Trust

Professor Sir Stanley WELLS, CBE, FRSL
Honorary President, The Shakespeare Birthplace Trust

Traducere: Iolanda Mănescu
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remarkable festival founded and curated by a remarkable
man – this is Emil Boroghina. Emil also promoted the
Craiova International Shakespeare Festival with an acute sense
of how the high-level work of renowned directors and companies and the willingness to support him of good critics and scholars would ensure its longevity, even when economics and politics were likely to hold it back. It takes acumen, generosity and
foresight to succeed in this kind of mixed-perspective venture.
Then, of course, there were the actors and other collaborators
of the home theatre, the Craiova National Theatre, who have
sustained the festival, and who, in fact, were instrumental in the
glory of its early years. There were too, of course, all the spectators whom the Craiova National Theatre had helped to develop,
preparing them also for the Shakespeare Festival.
I have many memories, over many years, of Emil’s wide-ranging
and open enthusiasm for what could be shared in Craiova from
beyond Romania. This area abroad is the area I know best
and the one from which I could draw best to help Emil in my
capacity as a Festival international consultant. It was wonderful
to see his bright eyes sparkle when, in Gdansk, where The
Wooster Group was performing Hamlet, I suggested that I
introduce him to Elizabeth Lecompte, the company’s director,
and say to her that she could not possibly refuse his invitation
to the Festival’s next edition. Liz, who tends to be cautious,
looked at me, saw I meant it, smiled, and agreed. The Wooster
Group came, as did Lev Dodin and the Maly Drama Theatre
of St Petersburg, although, in that instance, my unconditional
praise for the Festival was more subtle, occurring back stage,
so to speak, rather than under Emil’s nose! And there were
other recommendations of the Festival to artists, either fronton or behind the scenes, which made the pleasurable tasks of
international consultant even more pleasurable when spectators
saw and appreciated their work in Craiova or Bucharest, where
various Festival productions are shown.
Some of my ideas and suggestions did not, unfortunately, come
to pass for this reason or that: for example, Ariane Mnouchkine’s large-scale Macbeth, Song of the Goat’s small Macbeth, and
Yury Butusov’s King Lear, whose marvellous actor in the title
role and artistic director of the Satyricon in Moscow Konstantin
Raikin felt he could not longer perform the role. Emil always
regretted that he could not bring Butusov’s Moscow Art Theatre
Hamlet, a Hamlet stalked by tragedy, which Butusov to this day
cannot forget; and I regret that Butusov’s exceptional Lensoviet
Hamlet, which I did not see in St Petersburg, where it was made
(although I did see several rehearsals there), but in Moscow in
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2019 during its last performances. Butusov was saying farewell
to the Lensoviet to return to Moscow, now as an artistic director, beside Rimas Tuminas, of the Vakhtangov Theatre.
A festival director has to deal with such changing circumstances
of theatre life and a hundred and one other kinds of circumstances, often unpredictable, that can seriously affect programming
and entail numerous consequences for artists and spectators. I
have seen Emil do his utmost to circumvent difficult, sometimes
insoluble problems, and struggle against disappointments about
which spectators could not be aware. All this was done with
steadfastness and courage and, ultimately, with the conviction
that nothing was impossible. The Corona virus pandemic is one
of the unpredictable circumstances, and it has has thrown the
whole world into terrible confusion, creating tragedies that we
cannot know about and depriving the theatres of the world of
theatre, while depriving all theatre-makers of their art and livelihood – although untold damage has been done, the world will
rise once again from the ashes, as will the theatre. Emil, I am
sure, will be there in the forefront to discover again the wonders
of the theatre and its great power to be a place of hope and to
give people hope.
Happy 170th Birthday to the Craiova National Theatre and may
your future birthdays be rebirths, including for the Shakespeare
Festival.

Maria SHEVTSOVA
Professor of Drama and Theatre Arts at Goldsmiths, University of London.
Editor of New Theatre Quarterly, published by Cambridge University Press.
Member of the International Association of Theatre Critics and of
the Editorial Board of its on-line journal Critical Stages.

Despre Emil Boroghină

U

n festival extraordinar, ctitorit și condus de un om extraordinar – acesta este Emil Boroghină. În plus, Emil a popularizat
Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova cu un simț acut
al modalității în care creația de înalt nivel a unor regizori și trupe
renumite, dar și disponibilitatea unor critici și cărturari valoroși
de a-l susține, va asigura longevitatea Festivalului chiar și atunci
când condițiile economice și politice ar putea să îi pună piedici.
Este nevoie de perspicacitate, generozitate și previziune, pentru a
reuși în acest tip de întreprindere cu perspective diverse. Au fost
apoi, desigur, actorii și alți colaboratori ai teatrului gazdă (Teatrul
Național Craiova) care au susținut festivalul și care au contribuit
de fapt la gloria anilor de început ai acestuia. Au mai fost, desigur,
toți spectatorii pe care Teatrul Național Craiova i-a ajutat să se
dezvolte, pregătindu-i și pentru Festivalul Shakespeare.
Am multe amintiri, de-a lungul multor ani, legate de entuziasmul
de largă deschidere al lui Emil față de ceea ce putea fi prezentat în
Craiova dinafara României. Zona aceasta a străinătății este cea pe
care o cunosc cel mai bine și cea din care puteam alege cel mai bine,
pentru a-l ajuta pe Emil, din funcția mea de consultant internațional
al unui Festival. A fost minunat să îi văd ochii strălucind când, la
Gdansk, unde Wooster Group juca Hamlet, i-am sugerat să i-l prezint lui Elizabeth Lecompte, regizoarea trupei, și să îi spun acesteia
că nu era posibil să refuze invitația la următoarea ediție a Festivalului. Liz, care tinde să fie mai precaută, s-a uitat la mine, a văzut că
vorbeam din convingere, a zâmbit și a acceptat, la fel de fapt cum au
făcut și Lev Dodin și Maly Drama Theatre din St Petersburg, deși,
în situația aceea, laudele mele necondiționate referitoare la Festival
au fost mai subtile, aduse, ca să zic așa, mai degrabă în culise decât
sub nasul lui Emil! Au mai fost apoi și recomandările despre Festival
adresate artiștilor, fie la vedere, fie în culise, care au făcut ca plăcutele
îndatoriri de consultant internațional să fie și mai plăcute atunci când
spectatorii au văzut și au apreciat creațiile acestora, la Craiova ori la
București, unde se prezintă diferitele producții.

Unele dintre ideile și sugestiile mele nu au ajuns, din păcate, să se
materializeze, dintr-un motiv sau altul: de exemplu, spectacolul
Macbeth de mari dimensiuni al Arianei Mnouchkine, Macbeth-ul
de mici dimensiuni de la Song of the Goat, precum și Regele Lear
în regia lui Yuri Butusov, al cărui minunat actor din rolul principal
și director artistic al Teatrului Satyricon din Moscova, Konstantin Raikin, a simțit că nu mai putea să joace rolul. Emil a regretat
mereu că nu a putut aduce Hamlet-ul lui Butusov de la Teatrul de
Artă din Moscova, un Hamlet urmărit de tragedie, pe care, până
în ziua de azi, Butusov nu îl poate uita; iar eu regret excepționalul
Hamlet al lui Butusov de la Lensoviet, pe care nu l-am văzut la St.
Petersburg unde a fost făcut (deși am văzut mai multe repetiții acolo) ci în Moscova, în 2019, la ultimul său spectacol. Butusov a spus
adio Lensoviet-ului pentru a se reîntoarce la Moscova, ca director
artisitic acum, alături de Rimas Tuminas, al Teatrului Vahtangov.
Un director de festival trebuie să se confrunte mereu cu astfel de
circumstanțe, aflate în schimbare, ale vieții din teatru, dar și cu
încă o sută una de alte feluri de circumstanțe, deseori imprevizibile, care pot afecta serios programările și pot determina o mulțime de consecințe pentru artiști și spectatori. L-am văzut pe Emil
făcând tot posibilul pentru a dejuca dificultăți, uneori insolubile,
și luptând împotriva unor dezamăgiri despre care spectatorii nu
aveau cum să știe. Făcea totul cu statornicie și curaj și, mai presus
de toate, cu convingerea că nimic nu este imposibil. Pandemia
de coronavirus este una dintre circumstanțele imprevizibile, care
a aruncat întreaga omenire într-o confuzie teribilă, cauzând tragedii neștiute și privând teatrele de însăși lumea teatrului, iar pe
practicieni privându-i de arta lor și de mijloacele de trai. Deși s-au
făcut pagube nespuse, lumea va renaște încă o dată din cenușă, așa
cum și teatrul o va face. Iar Emil, sunt sigură, va fi acolo, în prima
linie, pentru a descoperi iarăși minunile teatrului și vasta sa forță
de a fi un loc al speranței și de a da speranță oamenilor.
La mulți ani Teatrului Național Craiova la cea de a 170-a aniversare și fie ca viitoarele zile de naștere să reprezinte renașteri,
inclusiv pentru Festivalul Shakespeare.

Maria SHEVTSOVA
Profesor de Dramă și Arte Teatrale la Goldsmiths, Universitatea din London.
Editor al New Theatre Quarterly, publicată de Cambridge University Press.
Membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și a
Consiliului Redacțional al revistei sale on-line Critical Stages.
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Emil
Boroghină
și vocația
întemeierii
Doina PAPP

L

a scurt timp după instalarea sa la conducerea Teatrului Național
din Craiova, Emil Boroghină a început să se confunde cu destinul
acestei importante instituții culturale din Bănie. Nu doar premierele
ci și alte manifestări de răsunet național și-au legat numele implicit
de directorul teatrului care le-a inițiat, adică domnul Emil Boroghină.
Mi-amintesc cu emoție, de pildă, de Zilele Marin Sorescu la care am
participat, de câte ori am fost invitată, organizate împreună cu filiala
locală a Uniunii Scriitorilor, la care erau prezenți unii dintre cei mai
importanți critici și cercetători, și care au contribuit la punerea în valoare a operei cunoscutului dramaturg craiovean. În acest cadru am
văzut un neuitat spectacol cu Iona, în interpretarea lui Ilie Gheorghe,
și multe alte montări și reinterpretări ale pieselor celui care a marcat
literatura dramatică în mod inconfundabil. Cu acest prilej s-au produs
importante analize teoretice și practice ale scrierilor soresciene pentru
scenă care generaseră atâtea probleme de cenzură în România comunistă prin așa zisul ermetism al parabolelor sale poetice. Dar cele mai
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spectaculoase idei, care mă fac să vorbesc despre
exemplarul directorat Boroghină, sunt legate evident de ceea ce a urmat imediat după decembrie
1989, când a început ceea ce am numit într-o carte fenomenul Craiova.
Inspirația lui Emil Boroghină și vocația de întemeietor, manifestată în multe împrejurări de
acest creator de evenimente, au făcut ca întâlniri
legendare precum acelea cu regizorul Silviu Purcărete, care a creat la Craiova una dintre cele mai
solide trupe ale momentului, și maestrul Radu
Beligan, sfătuitorul de taină al domnului Boroghină, să rodească în direcția unei celebrități care
în momentele acelea nu le-a fost dat multora să
le atingă. Spectacolele montate atunci, de la Ubu
Roi cu scene din Macbeth până la Danaidele, cu cei
100 de membri ai distribuției, au dus faima teatrului românesc în toate colțurile lumii, într-un
efort de promovare și organizare imposibil de
imaginat. Doar autorul acestor isprăvi, la care
privește acum în urmă, cu mândrie, chiar făptuitorul lor, știe cum s-au petrecut exact lucrurile
și poate explica misterul, atunci când povestește
fascinant despre aventura acelor ani.
Știm din istoria teatrului că nu oricui îi e dat să
fie deschizător de drumuri chiar când are în mâini
frâiele unei corăbii. Că nu îi e, oricărui director, la
îndemână să traseze atât de sigur și eclatant drumul
spre succes al unei instituții teatrale în care pasiunile
se amestecă cu orgoliile și talentul cu invidia. Și că
sunt puține exemple de oameni hăruiți care au talent de conducător, diplomație, și sunt capabili de
mult, mult efort, reușind să scrie capitole însemnate
în biografia unui teatru confundându-se cu destinul
lui. Nu-mi place că astăzi acești directori cu profil de spiritus rector au devenit în nomenclatorul de
funcții manageri, cu un termen ce duce mai degrabă
la ipostaza funcționărească a scaunului, și-mi întăresc convingerea cu faptul că oameni de teatru compleți, ca Emil Boroghină, au condus cu idei, suflet și
pasiune și nu doar cu hârtii și indicații verbale fără
acoperire adesea în fapte.
Din fericire pentru prezentul și viitorul Teatrului
Național din Craiova ceea ce a întemeiat directoratul Boroghină, creând cadrul de manifestare unuia
dintre cei mai importanți regizori ai momentului

Mircea Dinescu, Emil Boroghină

– Silviu Purcărete – și implicit unei mișcări teatrale care a revoluționat în multe privințe scena românească, a jucat rol de
fundament pe care nimeni și nimic nu l-au putut nega sau anula. Tradiția instituită a devenit cu alte cuvinte obligație pentru urmași indiferent de sincopele pasagere inevitabile în viața
oricărui organism viu. Din această tradiție face parte acum și
moștenirea epocii Boroghină la direcția teatrului craiovean.

ai repertoriului shakespearean de la Declan Donnellan la
Oscaras Korsunovas și Nekrosius, de la Lev Dodin la Warlikowski, de la Bob Wilson la Purcărete, Tompa Gabor sau
Mihai Măniuțiu. Avem a mulțumi lui Emil Boroghină pentru contextul academic al dezbaterilor cu f loarea criticii din
lumea largă găzduite de acest festival și ocazia creată pentru
noi toți de a fi la curent cu scena mondială în materie.

Priceput în a specula conjuncturile, Emil Boroghină și-a folosit poziția internațională dobândită în zecile de turnee și
participări la festivaluri de renume de pe întreg mapamondul unde repertoriul shakespearean al Craiovei a impresionat cu fiecare ocazie (vezi succesele lui Titus Andronicus),
pentru a mai produce un eveniment încă neegalat în importanță, în România și nu numai: Festivalul Internațional Shakespeare care există din 1994 cu o frecvență bienală. E cel
mai relevant în materie de Shakespeare, pentru care englezii
înșiși ar trebui să-i fie recunoscători. Ne-am bucurat, așadar
datorită eforturilor lui Emil Boroghină și priceperii sale în
a gestiona evenimente de răsunet, să vedem în România,
la Craiova sau București, unde acest festival a fost găzduit, cele mai însemnate nume de regizori și actori, interpreți

În anii din urmă Emil Boroghină a mai întemeiat ceva. Un
teatru de poezie, la care a visat de mult și pe care îl susține
cu forțe proprii, ca actor, recitând din poezia lumii, dar mai
ales din versurile poeților români. O operă care se alătură
acelora care mai cred în cultura limbii pe scenă și puterea
versului de a se înălța la sentimente pe care doar aerul rarefiat al poeziei le poate transmite în stare pură. Neobositul
domn, actorul Emil Boroghină, cu tolba plină de cărți și
idei, cutreieră lumea, redescoperind pe cont propriu misterul scenei și lumina ref lectoarelor. Cel mai frumos costum
purtat rămâne, însă, toga universitară pe care a îmbrăcat-o
când i-a fost acordat titlul de Doctor honoris causa al Universității din Craiova. Semn că modelul Boroghină și-a găsit
adepți printre profesorii și studenții de azi.
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Emil Boroghină:
harul de a dărui totul,
din iubire pentru teatru
Octavian SAIU

E

xistă, în așa numita lume a teatrului, nenumărate calități
de preț, subliniate în cronici și înrămate în orice fel de
laudatio: talent, energie, forță, expresivitate, viziune și toate
celelalte. Există, însă, și altceva. Un dar ascuns ce nu se înscrie în palmaresul de trăsături consacrate ale celor care intră
în istorie. Un fel de atribut mai presus de recunoaștere, glorie,
succes sau alte însemne ale unei cariere împlinite. Puterea de
a dărui totul, fără a aștepta nimic în schimb! Spre deosebire
de simpla generozitate, acest har apropie teatrul de mistică și
îi convertește pe slujitorii lui cei mai credincioși în icoane ale
vocației. Se întâmplă rar să le regăsim printre atâtea portrete
ale vanității, iar atunci când le descoperim, suntem surprinși
de aura lor. Un astfel de om de teatru este Emil Boroghină.
De la el, prin el, se poate înțelege că iubirea de ceilalți – nu
dragostea de sine sau nevoia de faimă – e începutul parcursului spre excelență, presărat cu încercări și sacrificii. O asemenea lecție nu se predă în nici o școală, nu încape într-un
manual, și poate tocmai de aceea devine esențială. Ca o revelație. Termenul „maestru” e atât de frecvent împărțit către
te miri cine, încât și-a cam pierdut înțelesul. Unii i-l aplică
și lui, gratulând-l așa cu o atenție specială. Adevărul este că
îl merită mai cu seamă în acest sens, fiindcă deține secretul
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alchimic pentru a converti vocația de a dărui în realitatea darurilor celor mai frumoase.
Prin iubire, dar și prin credință și speranță, destinul lui sfidează
logica previzibilului. Triumfurile de la conducerea Naționalului
craiovean rămân de neegalat. Iar palmaresul Festivalului
Shakespeare marchează un record pe care probabil că nu și-l
mai poate revendica nici un alt eveniment similar de oriunde.
E neverosimil, însă e adevărat: da, aproape toți marii creatori ai
teatrului contemporan au trecut pe la Craiova. Datorită lui. Mai
bine zis, grație lui. Cuvântul acesta i se potrivește, fiindcă Emil
Boroghină nu doar că a oferit și oferă clipe de grație, dar are o...
grație a firii dincolo de imensa delicatețe a comportamentului.
Prezența lui plină de candoare e un model de smerenie într-o lume
în care toți ne revendicăm meritele cele mai mărețe, uitând adesea
înțelepciunea măsurii. Iată de ce onoarea de a-l fi cunoscut, șansa
de a-i fi alături înseamnă o binecuvântare. Pentru ea și în numele
tuturor celor care, din atâtea generații, am trăit bucurii de neuitat
la Craiova, aș vrea să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc, să-i urez „La
mulți ani!” și să fac o reverență în fața unui om, unui suflet, unei
conștiințe sinonime cu harul de a dărui totul, în numele iubirii
pentru teatru. Și fără a aștepta nimic în schimb.

ELIZIAN
Radu BOROIANU

©N. Dan-Gelep

actoricească, de parcă n-ar fi întrerupt-o niciodată. Și, în plus,
să se remarce ca un mare și foarte rafinat cunoscător de vers,
fie el popular sau cult, fie el românesc sau universal. Cu zeci de
recitaluri a uimit spectatorii prin profunzimea „citirii” textelor
și subtextelor, prin dedicația păstrată doar autorilor cunoscuți
sau necunoscuți, dar fără să-i acorde vreodată privilegii actorului-interpret. Cu o memorie rareori egalată de confrați, Emil
Boroghină, cărturarul, a dat încă o dată dovada mântuitului întru Dumnezeu, al acelui Dumnezeu care însoțește generozitatea
gândului, a spiritului, a frumosului autentic.

D

estinul ce pare a-l însoți încă de la botezul său, din ianuarie 1940, pe astăzi celebrul Emil Boroghină este înscris în
actele sale prin al doilea prenume, Elizian – cel mântuit întru
Dumnezeu. Nu găsesc nici până acum o altă explicație pentru
aura de mister care l-a însoțit în tot ce a întreprins.
Trec peste îndemnul de a deveni actor și mă apropii cu pași grăbiți
de haloul care se face cunoscut odată cu devenirea lui ca director
general al Teatrului Național craiovean. Aveam să descoperim, la
început cu uimire, un talent și o putere a modestiei care au dezvăluit
un organizator de virtuți scenice din care, retrăgându-se ca actor, i
s-a ușurat sarcina de a pune lumina reflectoarelor, de a evidenția
local, național și internațional regizori și actori excepționali.

Încetul cu încetul, aveam a ne obișnui cu un Emil Boroghină
care își găsea întotdeauna timp pentru diversele sale patimi
cărturărești: la deschiderea anticariatelor, căutând cu înfrigurare
ediții rare ale Bibliei, ale lui Shakespeare, ale lui Eminescu sau
ale cronicarilor, și păstrând nopțile, probabil, pentru citit.
Aproape că ne așteptam ca, după seria succeselor lui Silviu Purcărete,
zodia Boroghină să fie completată cu un mare festival internațional,
Festivalul Shakespeare. Nici acum nu știm cum, într-o lume atât de
specială ca aceea a relațiilor internaționale cu glorii ale teatrului mondial, atât de multe s-au lăsat convinse să participe direct sau indirect
la festivalul craiovean, încoronându-l. Vor mai trece ani până când
moldoveanul Constantin Chiriac va reuși, în inima Transilvaniei, să
facă un festival internațional de teatru, cu același ecou.
Ca apoi, într-un mod la fel de misterios, după finalul mandatelor de director, Emil Elizian Boroghină să-și reînceapă cariera

Am avut surpriza, ieșită din comun, a unui apel telefonic din
partea celui care îmi devenise deja prieten și care mă anunța că a
citit cu multă atenție un proiect care, instituțional vorbind, eșuase, dar în care eu, autorul lui, îmi investisem toată gândirea și
simțirea creștină și românească – Limba latină, prima instituție a
Europei. Convorbirea noastră nu s-a oprit la nivelul unei aprecieri amicale, ci, la dorința lui Elizian de a pleca, de la ideile acelui
proiect, într-un nou scenariu de recital: De la Ovidiu la Mihai
Eminescu. Eram în momentul hotărârii mele de a mă despărți
categoric de toată lumea politicii și aveam încă multe îndoieli
asupra felului în care mă voi putea reîntoarce în lumea care îmi
dăruise atâtea speranțe și pe care, inconștient, o părăsisem – lumea teatrului, lumea artelor, în primul rând, lumea spiritului.
Toate aceste îndoieli s-au răsfrânt atunci în mod nedrept asupra
proiectului ce-l previzionam. La doar câteva luni, prietenul meu
Boroghină mă anunță că în curând va avea loc premiera bucureșteană a spectacolului său, în interiorul căruia îmi rezervase
un rol scenic, de comentator-conferențiar. Odată cu emoțiile
revenirii, într-un fel sau altul, implicat, în lumea teatrului, am
început să încerc a alege acele gânduri care puteau însoți cu folos excepționalul său scenariu poetic. Hotărâtoare a fost pentru
mine repetiția dinaintea premierei, pe scena Teatrului „Constantin Nottara” de care, la rândul meu, eram legat prin multe și
tinerești amintiri. Cu toate că repetiția la care am participat era
mai curând una tehnică, ușurința cu care Emil stăpânea întregul
înțelesurilor a fost hotărâtoare pentru propria-mi rostuire a rolului ce aveam să-l asum. Tulburat peste fire, am mulțumit Cerului
că am descoperit însemnele harului prietenului meu Elizian.
Blestemata pandemie ne-a împiedicat să ne adunăm sub semnul
a ceea ce ar fi trebuit să fie ediția 2020 a Festivalului Shakespeare, în care vedeta urma să fie creatorul său, Emil Boroghină, iar
eu, însoțit de trupa teatrului craiovean, aveam să-l așez pe Marin Sorescu la locul său hărăzit cu un text testamentar – Vărul
Shakespeare. Nu a fost să fie.
Pentru neobositul meu prieten ce încercăm să-l omagiem acum
și aici, puterea creației rămâne integră, iar propunerile ce și le
pune în față nu sunt deloc diminuate. Următoarea întâlnire
anunțată este, cum altfel, Divina Commedia.
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Zeno FODOR

Emil Broghină, Zeno Fodor ©Maria Ștefănescu

Amintiri craiovene
(un ardelean care se simte și craiovean)

A

mintirile mele craiovene datează de aproape opt decenii și-mi sunt
și azi foarte dragi. Astfel încât cititorii acestor rânduri să le poată
înțelege pe deplin, trebuie să pornesc de la data de 30 august 1940.
În acea zi, ziua Dictatului de la Viena, locuiam la Târgu-Mureș,
unde tatăl meu era chestor de poliție. Au trecut câteva zile până
ce noua graniță dintre România și Ungaria a fost stabilită exact și
s-a aflat că trecea la câțiva kilometri sud de Târgu-Mureș. Tata a
primit atunci ordin să predea clădirea poliției noilor autorități și să
se prezinte provizoriu la poliția din Târnăveni. Într-o seară ploioasă
de început de septembrie, cu lucrurile încărcate într-un camion, tata
ne-a dus, pe mama și pe mine, la Aiud, unde avea un unchi medic
care ne-a găzduit în casa sa, după care s-a prezentat la noul său post.
Iar eu am început, peste câteva zile, la Aiud, clasa I-a primară.
La sfârșitul lui ianuarie 1941, după înfrângerea rebeliunii legionare, tata a fost numit secretar al Chesturii de poliție din Craiova.
Mama și cu mine am ajuns la Craiova în luna iunie, după încheierea anului meu școlar. Și atunci au început pentru mine patru
ani fabuloși, care au fost hotărâtori pentru tot cursul vieții mele.
Patru ani care au făcut din capitala Băniei orașul meu de suflet.
Pot spune cu îndreptățire - și cu mândrie! –, parafrazând cunoscutul cântec, că „M-a făcut Dictatu’ oltean, puișor de craiovean”!
La Craiova, la acea vârstă fragedă, am descoperit pasiunea vieții
mele: TEATRUL. Părinții mei, mari amatori de teatru, au început să mă ducă la spectacolele Teatrului Național. De două dintre
ele, care m-au fascinat în mod deosebit, îmi aduc aminte și azi.
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Primul a fost Hoții de Schiller, în care Nicolae Sireteanu i-a interpretat pe ambii frați Moor, iar eu, care știam că e vorba de același
actor, am urmărit cu mare atenție și interes cum reușea să diferențieze cele două personaje. Al doilea a fost Oedip rege de Sofocle,
în care rolul titular era interpretat de Costel Rădulescu. M-a impresionat îndeosebi finalul, când Oedip, după ce s-a auto-pedepsit
scoțându-și ochii, își îmbrățișează pentru ultima oară fiicele, pe
Antigona și Ismena, înainte de a pleca pe calea pribegiei.
Mult mai târziu, din ampla și bine documentata Istorie a Teatrului Național din Craiova, datorată lui Alexandru Firescu și
Constantin Gheorghiu, am aflat că aceste spectacole au fost considerate în epocă reușite importante ale colectivului craiovean.
Tatăl meu, văzând cât de mult mi-a plăcut Oedip rege, mi-a cumpărat voluminoasa carte a lui G. Popa-Lisseanu Mitologia greco-romană, pe care pur și simplu am devorat-o. Și așa s-a născut
intereseul meu deosebit, care mai ține și azi, pentru legendele
Olimpului și eroii lor.
Într-o zi, în timpul unui iarmaroc organizat în Lunca Jiului, am
urmărit pentru prima oară un spectacol de teatru păpușăresc, cu celebrele personaje populare Marioara și Vasilache. Și atunci a apărut
dragostea mea și pentru acest minunat gen de reprezentații teatrale.
În primul an de liceu, la Colegiul Național „Carol I”, a început interesul meu constant pentru literatură și istorie. Asta m-a
determinat să citesc cu nesaț cărțile pe care editura craioveană

Scrisul Românesc le publica într-o colecție dedicată biografiilor
unor mari personalități istorice. Îmi amintesc de volumele despre Garibaldi, Contele de Cavour, Kemal Atatürk, Mareșalul
Mannerheim al Finlandei.
Și, în sfârșit, tot la Craiova mi s-a deschis gustul pentru vizionarea de filme. Mergeam des la Cinematograful Rio, care era
foarte aproape de locuința noastră.
În vara lui 1945 ne-am întors la Târgu-Mureș. Aici, la început,
am povestit destul de multe despre Craiova colegilor mei de la
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”. Pe vremea aceea era la
modă cartea lui Mihail Drumeș Elevul Dima dintr-a șaptea, și ei
voiau să afle mai multe despre orașul în care se petreceau faptele
descrise în roman.
Au urmat apoi mulți ani în care n-am mai avut nici o legătură cu
Craiova, în afara amintirilor care au rămas vii.
Apoi, în 1957, când eram student la Teatrologie-filmologie, am
văzut – și am admirat – la Al II-lea Concurs Național al Tinerilor Actori din Teatrele Dramatice, spectacolul craiovean (distins
cu Premiul I pentru spectacol și Premiul I pentru regie) Ultima
generație de Vasile Nițulescu și Florin Vasiliu, pus în scenă de
Radu Penciulescu. Atunci l-am cunoscut pe Radu, cu care în
toamna anului următor aveam să devin coleg la Teatrul din Oradea și, mult mai important, prieten pe viață.
Tot la Oradea mi s-a dat să fiu coleg și bun prieten cu doi mari
actori care au fost și craioveni: Ion Marinescu și Ricardo Colberti.
Ca om de teatru, de-a lungul anilor care au urmat am avut
multe relații cu Teatrul Național din Craiova. Am văzut multe
spectacole, de la câteva dintre cele realizate de Vlad Mugur cu
„Generația de Aur”, până la unele recente prezentate în cadrul
Festivalului Shakespeare.

cătoarele discuții despre artă cu excelentul scenograf Eustațiu
Gregorian. Dar trebuie să mai amintesc aici și o întâmplare cu
un om care mi-a fost foarte drag: Amza Pellea. Într-una din
discuțiile noastre (și discuțiile cu Amza erau fascinante) i-am
spus că am fost elev la Colegiul „Carol I”. Mirat și interesat mi-a
cerut amănunte și, din vorbă în vorbă, am descoperit amândoi cu
surprindere că am fost „aproape” colegi: când eu eram în clasa I
A, el era în clasa I B. Dar atunci, din păcate, nu ne cunoșteam.

Fiind mulți ani secretar literar, m-am împrietenit cu câțiva dintre
marii secretari literari ai naționalului craiovean: cu minunatul Gary
(Ion D. Sîrbu), cu care mă întâlneam cel mai ades la București, la
celebrele „reciclări”, când aveam timp să purtăm lungi șuete în timpul cărora mă încărcam cu o sumedenie de minunate idei ale acestui
extraordinar scriitor și gânditor; cu devotatul și migălosul cercetător
al istoriei craiovene, Alexandru Firescu; cu exuberantul și, în aceași
timp, profundul Patrel Berceanu. Iar acum, în ultimii ani, cu Nicu
Coande, un om de mare eleganță și bunăvoință, talentat scriitor și
posesor al unei bogate culturi, un neobosit și plin de inițiative organizator de excelente manifestări culturale.

Și la Teatrul din Târgu-Mureș am avut colegi și prieteni care au
fost cândva actori craioveni și cu care depănam deseori, cu mare
plăcere, amintiri din orașul de pe Jiu: Vasile Constantinescu
și soția lui Olga Sârbul, Theodor Danetti și Nae Floca, Ștefan
Moisescu și Smara Marcu, eleganta și distinsa doamnă cu care
am plăcerea să mă mai văd, de multe ori, și azi. La fel mi-au fost,
sau îmi sunt prieteni câțiva talentați regizori care au onorat Teatrul Național din Craiova: Călin Florian, Mircea Cornișteanu,
Mihai Manolescu.

Dar nu pot uita nici fascinantele întâlniri, întinse până târziu în
noapte, cu Tudor Gheorghe și mirabila lui chitară; sau ferme-

Teatrul Național din Craiova împlinește acum 170 de ani, vârstă venerabilă, jalonată cu multe momente de efervescență și

*
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vers, pe Eminescu, Shakespeare, Ovidius, ne-a prezentat Treptele Unirii, Poezia populară și multe, multe altele.

„A treia ţeapă“, Tudor Gheorghe, Emil Boroghină, regia M. Cornişteanu

înălțime artistică. Despre asta vor scrie însă alții, care îi cunosc
istoria mult mai bine decât mine. Tot în acest an 2020 doi dintre
slujitorii lui cei mai valoroși și mai titrați împlinesc și ei vârste
rotunde de viață: Emil Boroghină – 80, Silviu Purcărete – 70.
Pe Emil îl cunosc de mult și mă bucur de prietenia lui, îl iubesc și
îl stimez în mod deosebit. A fost, pe scara mea de valori, cel mai
bun, mai devotat, mai inteligent director de teatru din întreaga
istorie a teatrului românesc. A avut, e adevărat, și circumstanțe
care l-au favorizat să-și poată pune în aplicare ideile îndrăznețe,
dar ideile au fost ale lui, numai ale lui, și fără aceste idei circumstanțele nu ar fi produs nimic.
Actor bun, regizor cu perspective certe, când a fost numit director
„a uitat” de propria sa carieră și s-a dăruit în întregime teatrului,
colegilor lui – și nu cred că exagerez afirmând asta – și spectatorilor
de pe toate meridianele, cărora le-a oferit posibilitatea să admire
extraordinarele spectacole ale unui teatru românesc care a devenit,
astfel, celebru în întreaga lume. Și mai are Emil Boroghină un merit uriaș: a înființat și patronează – cu siguranță și un bun gust desăvârșit – Festivalul Internațional Shakespeare, care transformă Craiova, din doi în doi ani, în capitala mondială a teatrului. Luptându-se
de multe ori cu mari greutăți materiale, cu obtuzitatea unor foruri
care nu înțeleg ce extraordinară carte de vizită pentru România reprezintă această „întâlnire teatrală la cel mai înalt nivel”, Emil Boroghină reușește să aducă în capitala Olteniei (mai nou și în capitala
țării) spectacole extraordinare din întreaga lume.
Iar de când nu mai este director al teatrului și-a amintit că este și
actor și ne încântă cu superbe recitaluri de poezie. Ni i-a adus, în
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Cu Silviu nu am avut bucuria și plăcerea de a avea relații mai
apropiate, dar i-am urmărit cu mare interes și reală încântare
realizările. Am văzut o parte dintre ele (de la cele din Festivalul constănțean „Serile de Teatru Antic”, la cele din București
sau de la Sibiu, dar mai ales cele craiovene) și îl consider unul
dintre cei mai importanți și mai valoroși regizori români. În
urma spectacolelor văzute de mine, valoarea cea mai pregnantă
a creațiilor lui Silviu Purcărete este dată de îmbinarea perfectă,
într-o unitate desăvârșită, a viziunii proprii, uneori neașteptată, chiar ciudată, asupra operei literar-dramatice, ca rezultat al
unei analize a acesteia în profunzime, până la cel mai mic și
mai subtil amănunt, cu forma de exprimare scenică a acestei
viziuni, întotdeauna originală, plină de o fantezie debordantă,
cu mare impact asupra spectatorilor. Nu voi uita niciodată cu
ce emoție și admirație mi-a vorbit la Montréal doamna Hélène
Falcon, directoarea Festivalului de Teatru al Americilor, despre
Titus Andronicus, spectacol cu care teatrul craiovean a onorat
marele festival din Canada.
Întîlnirea dintre Boroghină și Purcărete –o au mai spus-o și alții – a fost un dar ceresc dăruit teatrului românesc. Spectacolele lui Purcărete au ridicat Naționalul din Craiova pe cea mai
înaltă treaptă valorică a teatrului mondial, iar teatrul craiovean,
ducând aceste spectacole, prin ambiția și străduința lui Emil
Boroghină, în aproape o sută de turnee internaționale, la cele
mai importante festivaluri din lume, au impus în lumea teatrului
mondial numele și talentul lui Silviu Purcărete.
Probabil că și Teatrul Bulandra, pe vremea directoratului lui Liviu Ciulei, ar fi putut aduce mișcării teatrale românești o glorie
similară, numai că pe vremea aceea trăiam într-o societate închisă, care nu permitea ieșirea în lume.
Întâlnirea lui Purcărete cu Boroghină s-a produs tocmai
atunci când societatea noastră s-a schimbat, când granițele
s-au deschis și de aceea am afirmat că Emil Boroghină a știut
să profite, inteligent și perseverent, de noile condiții. Nu pentru el, ci pentru colectivul pe care-l conducea și pentru gloria
teatrului românesc.
Felicit Teatrul Național din Craiova pentru cele 17 decenii de
rodnică activitate.
Felicit pe cei doi sărbătoriți, Emil Boroghină și Silviu Purcărete,
pentru dăruirea și talentul cu care au înnobilat teatrul craiovean
și, implicit, teatrul românesc.
La mulți ani, cu sănătate, fericire și multe viitoare succese!

O sonoritate de
violoncel
George BANU
Prieten vechi

«Trecut-au anii ca norii lungi pe șesuri» - și, așa, privind cerul
și nu mizeria noroiului, încet-încet, sfârșim prin a îmbătrâni.
Grație acordului cu ce e deasupra, cu ce ne depășește și ameliorează, trecerea timpului e împăcare de sine. E ce a făcut
Emil Boroghină care împlinește 80 de ani. El și-a plasat viața
sub semnul dăruirii și al împlinirii. Pe de o parte, Shakespeare i-a fost însoțitor iar, apoi, și-a găsit sprijin în cărțile
rare ce fondează o lume și transmit o înțelepciune. De aceea,
îmbătrânirea îi e senină și umană. Totodată, de la Ovidiu la
Eminescu, el a transformat versurile lumii în aliat tardiv!
«Singur printre poeți»!
Emil Boroghină, în ultimii ani, a conceput și realizat montaje
tematice legate de un eveniment, de o sărbătoare. El însuși o
mărturisește: aceste recitaluri i-au permis să revină pe scenă
și să-și manifeste sensibilitatea ce îi e proprie, să-și manifeste
emoția pudică la pronunțarea versurilor atent alese, să se bu-

cure de efectul suscitat printre spectatori ce-l ascultă concentrați. La Emil Boroghină ceea ce captivează e o sonoritate de
violoncel, căci el se exprimă prudent, cu emoție: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret
ce se expune în toată umanitatea sa! Recitalul actorului e și
o radiografie afectivă. Grație acestor iubiri nestinse, Emil se
bucură de acordul cu vârsta ce nu l-a deteriorat, ci, dimpotrivă,
l-a înseninat. El nu a trădat, ci a apărat!
Dar, în asemenea momente, să nu ne gândim doar la animatorul unui teatru, al unui festival, la pasionatul de Shakespeare și
de Biblia care l-a hrănit, ci și la familia lui care i-a fost aproape.
Și ei, Emil îi datorează liniștea care emană din el la optzeci de
ani. Liniște ce nu e resemnare ci împlinire a unor pasiuni și
azi încă vii, ele îl agită și animă! Ele îl constitue și îi asigură
împăciuirea cu timpul ce, dincolo de el, sper să rămână cât mai
contagioasă în jurul său!
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Emil Boroghină, Robert Wilson ©Florin Chirea

Robert Lepage, Emil Boroghină ©Florin Ghioca

a investit totul într-o idee și într-un copil spiritual a cărui
faimă debordează hotarele românești.

Emil Boroghină – 80
Nicolae COANDE

E

mil Boroghină a împlinit 80 de ani. Este, pe drept cuvânt, un patriarh al artei scenice românești și internaționale, un supraviețuitor – dacă ne gândim că s-a născut în
1940, pe când domnea Carol al II-lea. Șapte ani în Regat,
majoritatea în comunism, dl Boroghină este printre noi și
după revenirea țării la cursul ei firesc. Dar este atât de firesc pe cât pare? Dl. Boroghină este un om educat în cultul
valorilor de stânga, cărora adesea le deplânge emacierea. În
tinerețea domniei sale s-a construit și acest teatru în care,
octogenar, visează și speră încă. Rămâne ca „dreapta” să-l
renoveze corespunzător.
Cu această istorie de viață fragmentată de istoria ca dramă
și romanț orientale, dl Boroghină a trecut printr-o singură
epocă, totuși: a teatrului, pe care-l slujește și în secolul X XI.
Dacă nu ar fi decât să însumăm cele douăsprezece ediții ale
Festivalului Internațional Shakespeare, pe care l-a inițiat în
1994 și îl apără de atunci încoace cu suf larea sa îndrăgostită
total de scenă – tot am avea în față portretul unui om care
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Emil Boroghină este omul și actorul care poate încarna
major formula ce definește personalitatea creatoare: un om
pentru o idee. Idee pusă în act de o voință titanică și de o încăpățânare pozitivă care fac din el un mare obstinat al epocii
noastre pe tărâmul artelor, aici unde totul se termină după
prima ediție sau sombrează în caricatură și fals. Într-un interviu de acum câțiva ani, mărturisea că două sunt pasiunile
sale mari: Festivalul Shakespeare și nepotul său, Nichita.
Primului îi dorea să continue și atunci când se va retrage,
celuilalt dorea să-i lase impresionanta sa bibliotecă, căci dl
Emil Boroghină este și un om al cărții, un devot al literelor
și un împătimit de carte rară, cum se va vedea, sper, și la
ediția viitoare a festivalului, când ne pregătește o surpriză
bibliofilă de proporții.
Recitalurile sale lirice, pe versuri ale unora dintre cei mai
importanți români care au trăit pe aceste meleaguri, de la
Ovidiu la Eminescu, și mai încoace, fac din dl Boroghină
un păstrător și evocator al poeziei românești, una dintre cele
mai profunde și expresive din lirica europeană. Nu e puțin
lucru să sărbătorești poeții astfel, spunându-le versurile în
fața a mii de ascultători. Astfel rostită, limba poeziei ține
laolaltă suf lete și spirite care altminteri ar putea fi contaminate de zgomotele nocive, mai puțin artistice, ale epocii
noastre bogată în decibeli și falși idoli.
Dl Boroghină a adus la Craiova și în București elita încoronată
a teatrelor internaționale care-l preamăresc încă pe William
Shakespeare. Aici au sosit, chemați de cutezanța sa organizatorică și de flerul său cultural regizori importanți, de la Declan
Donellan până la Yukio Ninagawa, Robert Wilson sau Robert

Lepage, dar și specialiști în opera
scriitorului englez, precum Stanley
Wells, Michael Dobson, Maria Shevtsova. Ultimii trei îi dedică în acest
număr al revistei noastre afectuoase
portrete.
A colindat lumea, în rol de lampadofor al teatrului românesc, în
fruntea unei trupe dedicată lumii
spectacolelor unice ale altui mare
om de teatru, artist român: Silviu
Purcărete. Sute de spectacole, în
sute de reprezentații, pe toate continentele, participări încununate de
succese și premii la undele dintre
cele mai importante festivaluri ale
lumii: de la Edinburgh la Avignon,
pe o axă a timpului care a devenit pe nesimțite spirală. Iubirea sa
pentru Silviu Purcărete este unică.
La rându-i, Silviu Purcărete este
legat afectiv de afecțiunea, ambiția și elanul acestui promotor care
i-a promovat spectacolele peste tot.
Este un caz rar de legătură creatoare din care toată lumea are de câștigat, iar arta este răsfățată.
O parte din gloria dlui Boroghină se
răsfrânge și asupra acestui oraș, care
s-a bucurat mai mereu de o galerie
de mari personalități ale culturii românești și europene, în ciuda unor
timpuri istorice nu tocmai favorabile
adesea. Nu-i amintesc aici decât pe
Marin Sorescu și Ion D. Sîrbu, scriitori și personalități spirituale cu
care dl Boroghină a colaborat și de
amiciția cărora s-a bucurat.
Dl Emil Boroghină este cu certitudine una dintre aceste personalități,
un om care face posibilă trecerea
dintr-un secol într-altul, fără prea
mari zguduiri. E darul creatorilor de
punți culturale. A lega lumi diferite,
iată blazonul și deviza sa întrețesute
în vocația cu care a fost dăruit.
La mulți ani, domnule Emil Boroghină!

Portretul omului
cu părul de zăpadă
Marius DOBRIN

P

uțini sunt cei care au adus valoare Craiovei, într-un domeniu sau altul, numele
lor rămânând o marcă a cetății. Adesea fără să fie născuţi aici. S-au dăruit locului
cu o fidelitate drapată în modestie. Este reconfortant când recunoștința nu se amână
pentru posteritate și, în cazul de față, dragostea pentru Emil Boroghină se citește în
pagini și în ochi.
„Nu știu alții cum sunt dar eu, când mă gândesc la locul nașterii” domnului Boroghină, îmi vine în minte alt nume celebru, fotbalistul Ion Oblemenco, originar tot din
Corabia, la rândul său un om iubit care s-a dăruit Craiovei. Mai mult, gloria echipei
de fotbal Universitatea a devenit legendă aidoma gloriei echipei teatrului craiovean,
o adevărată echipă națională prin cooptarea altor mari actori din țară. Greu de găsit
noi cuvinte de admirație și respect pentru constructorul și omul Boroghină. Povești
nespuse despre epopeea teatrului nostru vor mai fi fiind, memoriile artizanului vor
intra la tezaur, eu vin doar cu câteva schițe pentru un portret. Portretul omului cu
părul de zăpadă.
Așa l-am cunoscut, în etape grizonante, din anii ‘80. Drept care cu inocență am
tresărit când l-am zărit în filmul lui Geo Saizescu (1967) „Balul de sâmbătă seara”
– fascinante îmi apar chipurile în glisarea pe axa timpului. Actorul văzut ca omul, o
deprindere păguboasă de care nu mă dezbar, și rolul Chirică, din „Omul cu mârțoaga” (regia Nicolae Scarlat), mi-a rămas impregnat. Un rol menit să îndulcească dorul
de actorie, chiar dacă au fost puține reprezentații ale acestui spectacol. Și poate nu-i
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„A treia ţeapă“, Emil Boroghină, Valer Dellakeza, regia M. Cornişteanu

întâmplător că și-a ales „Jocul de-a vacanța” pentru examenul de regie. Bunul simț,
modestia, zâmbetul cald și replica spirituală.
Era în 1985, deschideam ochii spre construcția teatrală, când Patrel Berceanu, călăuza unora ce intram, deopotrivă şi în viața reală, ne-a adus în sală pentru acest
spectacol. Cu flori pentru final. Le-am oferit lui Valer Dellakeza, pentru că eram
mândru să avem în comun același personaj din „A treia țeapă”, dar privisem cu
încântare și jocul celorlalți, de la Valeriu Dogaru (un Ștefan Valeriu ale cărui gesturi esențiale îmi sunt si azi în memorie) la Vladimir Juravle (un mare actor cu un
melanj de nuanțe) ori Tamara Popescu (Corina și visul Civitei Vecchia), pe când
Tudorel Petrescu era Jeff.
Pe Emil Boroghină l-am cunoscut, tot cam pe atunci, și în ipostaza artistului dispus să
ofere o mână de ajutor amatorilor. Pe scena Casei de Cultură din Băilești venea zilnic
pentru un spectacol din „Cântarea României” cu toți cei care, cu un strop de talent,
se lăsau modelați după un tipic al vremii. Actorul și regizorul craiovean era ca un magician pentru tinerii care-și umflau piepturile recitând ca la televizor, pentru cel care,
cu o voce minunată, încânta publicul cu muzica lui eliberată de constrângeri, pentru
grupurile folclorice. Valențele de conducător al instituției craiovene diriguitoare a artei
populare se arătau și în rearmonizarea unor versuri necesar folclorice.
Venind spre zilele noastre, nu pot uita silueta ubicuă a lui Emil Boroghină, înaintea
unui spectacol din festivalul pe care l-a ctitorit în Craiova, cu un afiș la subraț, adăugându-l pe vreun panou. Era un timp al paralelismului cu Festivalul de la Sibiu, unde
roiau voluntarii. Festivalul Shakespeare a crescut încet dar consistent, oferindu-ne o
șansă de neimaginat până atunci, cu mari spectacole ale lumii ce s-au derulat pe scena
noastră. Deschiderea spre colaboratori profesioniști a stabilizat strălucirea unui brand
care înseamnă racordarea, minimală, dar o condiție necesară, pentru stabilirea acelor
repere fundamentale în analiza teatrului actual.
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Cu modestie, Emil Boroghină s-a lăsat pe
sine la urmă. Iubirea dintâi, actoria, și-a
primit tainul unui timp al reevaluării. Prin
rețeta cunoscută a perseverenței, a pus bazele unui Teatru al Poeziei. Cu două puncte
de sprijin, la Nottara și în Craiova, în ciuda
pandemiei, s-a împlinit „pohta ce-am pohtit”. În prealabil, un tur de forță cu câteva
spectacole construite exclusiv din versuri.
Ovidius, anonimii creatori populari,
Eminescu ori atâția alți poeți clasici
sau moderni, au ajuns în fața publicului
craiovean sau din Capitală, din toată
țara, în cele din urmă, grație înregistrării
Televiziunii Române. Sub conducerea
regizoarei Alina Hiristea, beneficiind de
propunerea ei vizuală printr-o proiecție
video, maestrul își poate permite acum o
mai accentuată mobilitate pentru un racord
dinamic cu publicul tânăr. Impresionante
sunt monologurile din Shakespeare, mostre
bine șlefuite ale unor secvențe celebre, de
care se poate bucura nu doar un degustător
de teatru la superlativ ci și un tânăr pornit
pe drumul actoriei. Doar Ion Caramitru
mai poate oferi asta. Asemenea rostiri,
de replici bogate în sensuri, populând
imaginate lumi, ori de versuri meșteșugite,
au devenit rare și trebuie tezaurizate.
Bijutierul Emil Boroghină, probând
acum, pe lângă dragostea pentru această
artă, îndelunga răbdare în a-și rostui cuvânt lângă cuvânt, este surprinzător pentru noua generație.
Îmi pare semnificativă uimirea unui realizator al unei emisiuni, la Radio Guerilla, care după șiruri de tineri actori
invitați într-un format dedicat poeziei,
a descoperit mobilitatea sprintenă a lui
Emil Boroghină prin universul liric: totul
din memorie! Această uimire a omului de
radio spune multe despre o anume caracteristică a prezentului. Altfel, contemporani cu o legendă, putem lua aminte la silueta omului care iese pe poarta casei sale
cu grădină, pornește cu pas chibzuit, cu
capul ușor plecat, înspre teatru.
Totdeauna spre Teatru.

În prim plan: George Banu, Declan Donnellan

Despre locul Festivalului Internațional
Shakespeare în istoria Teatrului Național Craiova
– un sfert de veac dintr-o istorie seculară –
Iolanda MĂNESCU

U

n moment astral, cum ar spune Stefan Zweig, în istoria Teatrului Național Craiova va rămâne perioada 1988 – 2000, marcată
de directoratul actorului, regizorului, omului de cultură, împătimitului de poezie, de muzică, de Shakespeare, pe numele său Emil
Boroghină, o persoană pe cât de discretă, pe atât de celebră în cele
mai selecte cercuri ale teatrului internațional. Devenirea sa este legată
în primul rând de prezența regizorului Silviu Purcărete, meritul său
principal fiind promovarea creației acestuia, de câte ori a avut prilejul,
fără rezerve și fără oprire, uneori cu sacrificii pe care a avut mereu
eleganța să le țină pentru sine. Anii fabuloaselor turnee cu Ubu rex
cu scene din Macbeth, Titus Andronicus, Phaedra, Danaidele, Orestia sau
Piticul din grădina de vară au dus faima teatrului craiovean în lume,
l-au transformat în ambasador al teatrului românesc pe toate continentele. Dar, dacă lumea a văzut teatrul craiovean la cea mai înaltă
cotă a acestuia, Craiova trebuia, la rândul ei, să vadă teatrul lumii de
cel mai înalt nivel. Festivalul Shakespeare a fost înfiinţat cu dorinţa de
a organiza în România o manifestare culturală valoroasă, după exemplul marilor festivaluri internaţionale de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Ierusalim, Montreal, Viena, Amsterdam etc., la care Teatrul
Naţional din Craiova fusese invitat să-şi prezinte excepţionalele sale
spectacole purtând semnătura unui creator care avea să devină unul
dintre cei mai străluciţi regizori ai lumii, Silviu Purcărete, dar şi cu
intenţia de a introduce, prin acest Festival, capitala Olteniei într-un
circuit al capitalelor teatrului mondial.
Astfel, în plină glorie a spectacolelor craiovene pe scenele lumii,
se năștea, datorită tenacității, pasiunii și credinței nestrămutate în
destinul teatrului a directorului de atunci, Emil Boroghină, Festi-

valul Shakespeare de la Craiova. Într-un moment în care se părea
că nu mai sunt culmi de atins, în biblioteca instituției, sub privirile
grave ale câtorva dintre actorii care au pus bazele artei dramatice
în Bănie și ale căror tablouri erau așezate cuminți pe pereții albi,
la masa somptuoasă din mijlocul încăperii înconjurată de dulapuri
pline de cărți, directorul teatrului, mânat de impetuoasa sa dorință
de a deschide noi și noi perspective instituției pe care o conducea,
a adunat un grup de colegi – artiști de mare valoare și oameni de
cultură - cu care a înființat, în 1994, Fundația Shakespeare din
Craiova, ca bază pentru organizarea Festivalului Internațional
Shakespeare. Manifestarea se construia pe o îndelungată istorie a
promovării operei shakespeariene în acest oraș. Pe de o parte, montări cu piesele marelui dramaturg se consemnează încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea la Craiova, acestea fiind urmate periodic
de spectacole shakespeariene, unele dintre ele rămase în memoria
teatrului ca adevărate capodopere, cum ar fi, de exemplu, Hamlet,
din 1957, în regia celebrului Vlad Mugur, avându-l în rolul titular
pe marele actor Gheorghe Cozorici. Pe de altă parte, printre alte
manifestări comemorative, ca Zilele Eminescu sau Zilele Caragiale,
teatrul craiovean a organizat Zilele Shakespeare care se țineau anual,
prezentau spectacole montate la sediu și erau însoțite de conferințe în cadrul cărora se analizau și comentau performanțele artiștilor precum și operele dramaturgului. Festivalul Shakespeare de la
Craiova a reprezentat o nouă treaptă în tradiția celebrării celui mai
important dramaturg al lumii, în teatrul românesc.
Zilele de primăvară (de obicei Festivalul începe pe 23 aprilie, ziua nașterii și morții marelui bard), ce sunt dedicate Festivalului, sunt zile de
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sărbătoare continuă la Craiova, zile de mare bucurie când, în acest
oraş, se adună cele mai semnificative personalităţi, la nivel mondial,
în ceea ce numim shakespeareologie. Bogăţia de forme a importantului eveniment cultural atrage şi încântă o diversitate de categorii de
public, întregul oraş aflându-se în plină efervescenţă în aceste zile. De
la prima ediție a Festivalului, marcată de prezența devenită legendară
a trupei Cheek by Jowl, coordonată de regizorul Declan Donnellan și
scenograful Nick Ormerod, și până la ediția desfășurată online, din
2020, s-au derulat douăsprezece ediții încărcate de emoții, de peripeții,
de amânări, de reveniri, de surprize dar, mai ales, de uluitoare succese
însoțite întotdeauna de fastul şi grandoarea aşteptate.
Pe lângă prezentarea spectacolelor unora dintre cei mai mari regizori ai lumii (Peter Brook, Declan Donnellan, Robert Lepage,
Eimuntas Nekrosius, Silviu Purcărete, Lev Dodin, Robert Wilson,
Thomas Ostermeier, Oskaras Korsunovas, Krzysztof Warlikovski,
Yukio Ninagawa), pe lângă numeroasele lansări de cărţi, DVD-uri,
casete şi organizarea unor expoziţii de carte, de scenografie, de artă
plastică, de filatelie etc, pe lângă prezentarea înregistrărilor filmate
ale unor spectacole Shakespeare legendare, româneşti şi străine, pe
lângă atelierele de actorie, regie şi teatrologie şi ceremoniile de acordare a înaltului titlu de Doctor Honoris Causa de către Universităţi
din Craiova şi Bucureşti unor importante personalităţi, momente
de vârf ale festivalului shakespearean sunt reprezentate, de fiecare
dată, şi de sesiunea de comunicări organizată de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, precum și de conferința Asociației
Europene de Cercetare Shakespeare, manifestări de un nivel excepţional, atât datorită numelor celor care conferențiază, cât şi datorită
valorii lucrărilor prezentate. Festivalul Internațional Shakespeare
este imortalizat în monumentala enciclopedie „The Oxford Companion to Shakespeare”, editată de Michael Dobson, Stanley Wells,
Will Sharpe și Erin Sullivan, apărută în 2015 la Oxford University
Press. Dacă deceniul 1990 – 2000 va reprezenta unul dintre cele
mai importante capitole în istoria Teatrului „Marin Sorescu” din
Craiova și a teatrului românesc, Festivalul Internațional Shakespeare reprezintă deja, cu siguranță, unul dintre cele mai importante
capitole în istoria teatrului universal.
Istoria Teatrului din Craiova este îmbogățită, printre multe alte premii, cu Premiul de Excelenţă, acordat de Senatul Uniunii Teatrale
din România (UNITER), Festivalului Internațional Shakespeare,
pentru prima dată unei instituţii, nu unei persoane. Cu toate acestea,
Festivalul Shakespeare, organizat în România, este, în primul rând,
rodul viselor și aşteptărilor mistuitoare ale domnului Emil Boroghină
care a atras, în această aventură a spiritului, actori, regizori, scenografi, muzicieni, critici, scriitori, editori, jurnalişti, colecţionari, pictori, graficieni, directori de teatre şi festivaluri, profesori, cercetători,
traducători, studenţi şi mulţi alţi oameni care, chiar dacă nenumiţi
aici, şi-au dăruit sufletul şi priceperea pentru ca această construcţie
monumentală să se ridice şi să îşi răspândească strălucirea până în cele
mai depărtate colţuri ale lumii.
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„Măsură pentru măsură“ ©C. Pădureanu

On Craiova International
Shakespeare Festival’s Role
in the History of the Craiova
National Theatre
– a Quarter-Century in a Century Long History –

A

s Stefan Zweig would put it, a stellar moment in the history of
the Craiova National Theatre will definitely remain the period
1988-2000, marked by the directorate of the actor, stage director,
and man of culture, passionate about poetry, music and Shakespeare,
Emil Boroghina, a person as self-effacing as he is well-known in the
uppermost circles of international theatre. His period of tenure is
mainly associated with the presence in Craiova of the director Silviu
Purcarete, and his primary merit was to have promoted Silviu’s creations whenever he had the opportunity, unreservedly and ceaselessly,
sometimes involving personal sacrifice. The years of the fabulous tours abroad with Ubu Rex with Scenes from Macbeth, Titus Andronicus,
Phaedra, The Danaids, Oresteia and The Dwarf in the Summer Garden
brought international fame to the Craiova Theatre, and turned it into
the Romanian theatre’s world wide ambassador. As long as the world
had seen the Craiova theatre at its best, then, in their turn, Craiova’s
audiences had to see the best productions of world theatres. Therefore, the Craiova Shakespeare Festival was founded, in order to organize, in Romania, a major cultural event similar to the great international festivals of Edinburgh, Avignon, Tokyo, Jerusalem, Montreal,

The Festival usually starts on April 23rd, to mark the bard’s birth and
death dates. The spring days, when the Festival takes place, are days
of continuous joy and effervescence, and some of the most significant
personalities in Shakespeare studies come from all over the world to
celebrate in Craiova. The diversity of this important cultural event
attracts and charms a whole range of audiences, and there is a general
feeling of excitement and enthrallment in the city. From the first festival edition, marked by the legendary presence of Declan Donnellan
and Nick Ormerod’s Cheek by Jowl, to the online Home edition of
2020, there have been twelve editions full of emotions, adventures,
postponements, returns, surprises, and, above all, stunning successes
accompanied by sumptuousness and grandeur.

Vienna, Amsterdam et al, where the Craiova National Theatre had
been invited to present its exceptional Silviu Purcarete performances.
In doing so, it became possible for Craiova, the capital city of Oltenia
region, to join the circuit of world theatre capitals.
Thus, at the height of the Craiova theatre’s glory, the Shakespeare
Festival was taking shape solely due to Emil Boroghina’s tenacity,
passion and unshakeable belief. At a time when it seemed there were
no more heights to reach, driven by his impetuous will to bring new
perspectives to his theatre, he gathered a group of esteemed actors
and cultured citizens in the theatre’s library, and there, around the
sumptuous table in the middle of the room surrounded on all sides
by bookcases full of books, and under the grave gaze of the Craiovan
theatre’s former important figures looking down from their pictures
placed in order on the white walls, they founded the Shakespeare
Foundation as a basis for organizing the International Shakespeare
Festival. The Festival was to continue a long history of promoting
the Shakespearean work in Craiova. The Bard’s plays, staged here
ever since the end of the 19th century, have been followed by regular presentations of Shakespearean productions, some of which have
remained in the theatre’s history as masterpieces such as Hamlet staged in 1957, directed by the renowned stage director Vlad Mugur
and starring the great actor Gheorghe Cozorici. Among the other
events dedicated to the national writers Eminescu or Caragiale, the
Craiova Theatre would hold, annually, the ”Shakespeare Days” when
the theatre’s Shakespearean productions of the season were accompanied by conferences presenting and commenting on Shakespeare’s
work and the artists’ achievements. The Craiova Shakespeare Festival
represented a new step in the Romanian theatre’s tradition of celebrating the most important playwright of the world.

Across the various editions the highlights have included
performances by some of the greatest directors (Peter Brook,
Declan Donnellan, Robert Lepage, Eimuntas Nekrosius, Silviu
Purcarete, Lev Dodin, Robert Wilson, Thomas Ostermeier,
Oskaras Korsunovas, Krzysztof Warlikovski, Yukio Ninagawa),
recordings of legendary productions, book and DVD launches,
student workshops on acting, directing, criticism and design,
conferments of Doctor Honoris Causa title from Craiova and
Bucharest Universities upon important personalities, as well as
book, design, costume, painting, photography, and philatelic
exhibitions. Artistic events have been complemented by conferences
and seminars organized in collaboration with the European
Shakespeare Research Association (ESRA) and the International
Association of Theatre Critics (IATC), which have brought some
of the most reputable theatre critics and academics to Craiova. The
Craiova International Shakespeare Festival is immortalised in the
monumental ”Oxford Companion to Shakespeare” encyclopedia,
edited by Michael Dobson, Stanley Wells, Will Sharpe and Erin
Sullivan, published at the Oxford University Press, in 2015. If the
final decade of the twentieth century is to represent one of the
most important chapters in the history of the ”Marin Sorescu”
Theatre and the Romanian theatre in general, then it is certain that
the Craiova Shakespeare Festival goes further and represents an
important chapter in the history of the world theatre.
The Craiova National Theatre’s history has recorded, among many
different prizes, the Prize of Excellency awarded by the Senate of
the Romanian Theatre Association (UNITER) to the International
Shakespeare Festival in Romania, for the first time to an institution
and not to a person. It is however clear to everybody that this festival is, above all, the fruit of the ardent dreams and aspirations of
Emil Boroghina who, in sharing this adventure of the spirit, drew
in actors, directors, designers, musicians, critics, writers, editors,
journalists, collectors, painters, graphic artists, theatre and festival
managers, scholars, researchers, translators, students, and all those
who have in some way contributed in order that this monumental
enterprise might develop and shine outwards, toward the farthest
corners of the world.
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Echinocțiul
teatral
Într-o zi, lumea se va schimba.
Așa cum o face în fiecare zi
Marius DOBRIN

Alexandru Boureanu, Ion Caramitru ©Albert Dobrin

S

-a dovedit inspirată plasarea, în calendar, a Galei UNITER
2020 în prag de egală durată a zilei cu noaptea: s-a dovedit a fi
una sub semnul echilibrului. Inspirată a fost și plasarea în spațiu.
Dacă, așa cum mărturisea Ion Caramitru, de doi ani era plănuită
desfășurarea la Craiova, apoi pandemia a scos în cale soluția Teatrului de Vară din Parcul Romanescu. Irina Moscu și Bobi Pricop
au modelat Gala, valorificând și proximitatea Casei Bibescu.
Covorul roșu, prin mica grădină cu vagi tonuri romantice, a ilustrat
scurtul drum de la o generație la alta. Bătrânul parc a răsunat de
acordurile electronice ale trupei Karpov Not Kasparov. La final, pe
ultimele acorduri, Sorin Leoveanu s-a apropiat de podium pentru
a-l privi în ochi pe Sergiu Gabia, cel care-l secondează admirabil în
„Radio” (regia Bobi Pricop), spectacol pentru care a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”. Și nu pot uita
râsul său adolescentin, molipsitor, după ce a trecut totul. Amuzat și
cu lumină în priviri – „Ăștia suntem”. TNC a mai cunoscut emoția prin nominalizarea Irinei Moscu (câștigând votul publicului)
pentru scenografia de la „Casa cu suricate”, unde și creația Ralucăi
Păun a fost de excepție.
De altfel, Radu Afrim a vorbit despre propunerea pe care Senatul
UNITER ar putea s-o valideze, a creșterii la cinci a numărului de
nominalizări, văzând volumul reușitelor artistice. Alexandru Boureanu a primit Premiul Președintelui UNITER, în numele Naționalului craiovean, la aniversarea celor 170 de ani de la înființare,
după Iași, înainte de București, într-o triadă a fundamentelor acestei arte pe teritoriul României. Fără a ignora și mai vechi reprezentații cu păpuși ale țiganilor nomazi, fapt evocat de Mihaela Drăgan, reprezentanta Companiei de Teatru Giuvlipen, la momentul
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primirii premiului oferit de British Council, prilej pentru a propune înființarea unui Teatru Rom de Stat. Amintind de marionete,
trebuie apreciat că Adriana Teodorescu obține un al doilea premiu
special UNITER, de data asta pentru Festivalul Puppets Occupy
Street. Naționalul craiovean a fost onorat și printr-un premiu special, pentru machiaj de scenă, acordat Minelei Popa, cald ovaționată
de un public în care s-au aflat și actori din țară care s-au bucurat de colaborarea cu ea. Pe scenă au mai urcat craioveni. Actrița
Romanița Ionescu, o elegantă apariție, a deschis plicul cu numele
celui mai bun actor în rol principal, Lucian Ionescu („Familia Addams”, regia Răzvan Mazilu, Teatrul Excelsior). Directorul artistic
al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu, anunțând câștigătorul premiului pentru teatru radiofonic, „Hamlet”, a evocat participarea lui
Ilie Gheorghe într-un astfel de spectacol („Tower of Babel”, regia
Robert Wilson, la posturi de radio din Hessia, Baden Wurtemberg, Hamburg, Bremen, Berlin). Mai mult, abia așa a fost cea mai
inspirată programare a Galei, în ziua în care marele actor craiovean
ar fi împlinit 80 de ani.
Regizorul Mihai Lungeanu a răspuns printr-o fermecătoare pantomimă ’radiofonică’. Emil Boroghină a fost alesul pentru laudatio la adresa Marinei Constantinescu, ca directoare a Festivalului
Național de Teatru, premiul de excelență pentru ultimele șase ediții. Un moment glamour. Căldura oamenilor din teatrul craiovean
a fost amintită de Cornel Mihalache, premiat la categoria Teatru
TV pentru „Manifest. Scrisoare către un prieten şi înapoi către
ţară” de Ruxandra Cesereanu. Tinerețea a început cu categoria
Debut: Andrei Chifu, („Casa de pe graniţă”, regia Ada Lupu
Hausvater, Teatrul Naţional Timişoara). Mesajul lui: „susțineți
tinerii, acum au nevoie!”

Votul publicului a fost Radu Tudosie, regizorul unui cuceritor spectacol cu „A douăsprezecea noapte”, la Teatrul Ion D. Sîrbu din Petroșani. Dragoș Buhagiar a pledat în favoarea creditării unui nou instrument al artei teatrale, video mapping, într-un laudatio pentru Andrei
Cozlac, cu multe reușite de vârf prin țară. Pușa Darie se înscrie firesc
în linia tinereții cu suflet mare. A fost cea mai bună actriță în rol
secundar („Dansul Delhi”, regia Radu Afrim, Teatrul Național Iași).
A dus acasă bucuria întâlnirilor cu colegii de breaslă, într-un mediu
ospitalier. Cristina Milea, între două nominalizate feminine, a fost
cea premiată („Legături primejdioase”, regia Cristi Juncu, Teatrul
Mic). Nominalizare exclusiv feminină a fost și la categoria critică teatrală, premiul ajungând la Oana Cristea Grigorescu. Cristian Grosu
a fost răsplătit pentru excelentul său Caliban din „Furtuna” (regia
Gábor Tompa, Naţionalul clujean). Tot tinerețe este și la Ana Maria
Corneanu, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună piesă de teatru, premiu susținut de Casa Regală a României. Ioana Marchidan
(Linotip – Centru Independent Coregrafic) („suntem necesari!”) a
subliniat imperativul sprijinului acordat unui segment de artă foarte
vulnerabil. Tinerețea a fost evidentă și la premiile principale. Lucian
Ionescu are 30 de ani, Anca Hanu („Chirița în concert”, regia Ada
Milea, Teatrul Național Cluj) are 39 de ani, Eugen Jebeleanu („Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba”, ARCUB în parteneriat cu
Compagnie des Ogres) are 31 de ani. Discursul acestuia din urmă a
fost aplaudat cu entuziasm și marchează un nou reper privind eliberarea de prejudecăți și pentru normalitatea diversității. Remarca sa,
privind diversitatea de gen la nominalizările premiului pentru regie,
se va dovedi împlinită destul de curând, date fiind semnele de acum.
Premiile UNITER pentru anul 2019 au reliefat aplecarea, de această dată, pentru musical, un gen mai puțin abordat în România, deși,
de exemplu, Naționalul clujean are o serie „în concert”: „Švejk”,
„Ubu”, „Chiritza” – ultima, premiul pentru cel mai bun spectacol.
De aici și aprecierea întreprinderii de anvergură a lui Răzvan Mazilu. Apoi un segment în care tristețea nu ține seamă de vârstă a
fost la evocarea celor plecați în ultimul an. Printre ei, Andrei Nedelea, produs al școlii craiovene de teatru, amintit cu duioșie de Anca
Hanu, laolaltă cu numele Alexandrei Constantin, colaboratoare și
ea a Naționalului craiovean. Premiile pentru întreaga activitate au
răsplătit cariera frumoasă a scenografului Constantin Ciubotariu, a
unei doamne a criticii, Mya Liontescu, a unui actor, Mircea Rusu,
a unui regizor, Dragoș Galgoțiu, cel care a remarcat uimitoarea inversare de roluri: omul de teatru privind, de pe scenă, spectatorii
purtători de mască. Cele mai aplaudate momente din Gală au fost,
ca-n viață, parte programate, parte rod al hazardului. Rodica Mandache, pentru care asistența s-a ridicat în picioare cu dragoste, a
apărut cu sclipiri la propriu și la figurat, cu aer chic, poezie, dând
consistență unui termen asupra căruia atenționase Afrim într-un
laudatio de clasă (mesaj și prezentare). Da, ea este o mare doamnă
a teatrului românesc, într-un sens al modernității creatoare. Cu un
zâmbet, atingând fruntea și trupul, a spus: „eu dacă fac așa, dau de
Afrim!”. Cuvinte care, peste timp ar putea fi rostite, la un moment

Rodica Mandache, Mircea Rusu ©Albert Dobrin

dat, și de alții, în măsura în care spiritul Rodicăi Mandache se regăsește mai departe.
Gala UNITER, fiind un show TV transmis în direct, întâlnește,
cu bună probabilitate, imprevizibilul. Momentul premiului special acordat Vioricăi Rozalia Matei (șase decenii în slujba editării
cărții de teatru) a pus în încurcătură regia de transmisie. Personaj
cu aparența unei bunicuțe de 88 de ani ce se trezește sub lumina
reflectoarelor, primit cu amabilitate, cu amuzament, cu duioșie,
a căpătat forță cu fiecare minut scurs peste limita impusă fiecărui
participant. Aerul ingenuu cu care a început să pledeze pentru carte
a dat consistență simpatiei publicului. Amintirea mai tuturor galelor anterioare, în care destui vorbitori au încălcat limita de timp, cel
mai adesea în chip anost, a crescut presiunea și, după nouă minute,
regia a pornit clipul video al momentului următor. S-au mai auzit,
emoționant, două citate din antici: „Nimic nu trece mai repede decât anii” (Ovidiu) și „Cât timp trăiesc, sper!” (Cicero). Au fost, în
fapt, cuvintele care au susținut filosofia acestei Gale. Ion Caramitru, mai puțin prezent ca-n alți ani, pe scenă, l-a evocat pe Marin
Sorescu (poetul craiovean, în amintirea dnei Matei!) atât prin poezie
cât și prin vechea lor legătură teatrală. La final, după remarca reprezentantului președintelui Klaus Iohannis, „teatrul este oxigenul
democrației”, Caramitru s-a angajat ca, în urma invitației adresate tuturor artiștilor independenți, să asigure egalitatea de șanse în
breaslă. Lumea se schimbă.
La mulți ani, UNITER, la cei 30 de ani!
Ultima noapte de vară, la Craiova. Stagiunea începe, Teatrul merge
mai departe.
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Lumina din
miezul nopții

Ca obiect ce depășește sfera privată și intră în sfera publică, el este cel care conferă un statut privilegiat spațiului pe care îl
îmbogățește, fie că ne referim la un salon
de dans sau la un teatru. Candelabrul face
parte din și în același timp este cel care
creează identitatea unui spațiu. El poate
însemna lux și un simbol al puterii, dar și
rafinament și o evocare a unei lumi dispărute. George Banu, care se declară el
însuși legat intim de acest obiect, traversează spații foarte diferite, dar unite de
atmosfera pe care o creează candelabrul,
de la Sankt Petersburg la Paris, de la Milano la Buenos Aires.

Mihai ENE

D

upă eseurile dedicate omului întors
cu spatele (Spatele omului, 2000,
trad. 2008), supravegherii (Scena supravegheată, 2006, trad. 2007) și nopților
(Nocturne, 2005, trad. 2013), dar și cortinei (Cortina sau fisura lumii, 1997, trad.
2012), zidurilor (Des murs au... Mur,
2009) sau ușii (Ușa, o geografie intimă,
2015, trad. 2017), criticul George Banu
își îndreaptă atenția spre un alt obiect
adesea ignorat, deși central cel puțin ca
poziție în spațiu: candelabrul, într-un nou
volum, intitulat Une lumière au coeur de la
nuit. Le lustre, de l’intime á la scène (Ed.
Arléa, 2020). Cartea sa recentă poartă un
titlu simbolic, devoalând aproape încă de
la început miza și simbolistica misterioasă a temei sale: „lumina din inima nopții”
pe care o răspândește candelabrul/ lustra
fiind urmărită atât în intimitate, cât și în
lumea teatrului.
Cartea este construită așadar în jurul
unui obiect cu dublă funcționalitate:
una practică, generică, de a lumina fie
camera proprie, fie o sală publică, inclusiv de teatru, sau chiar scena, și una
simbolică, intimă, de madlenă proustiană, sau de obiect-personaj în angrenajul
unui spectacol. Candelabrul evocă permanent o altă lume, fie una dispărută,
aristocratică, fie una de reverie, de „lux,
calm și voluptate” baudelairiană. Prima
declanșează nostalgia, a doua invocă
melancolia, ambele fascinând în egală măsură prin intermediul cristalelor
scânteietoare. Astfel, dincolo de utilitatea sau de semnificația sa decorativă din
artele plastice, candelabrul este analizat
în întreaga sa complexitate simbolică de
către George Banu, care profesează și
aici o poetică și o hermeneutică a obiectului, așa cum procedase și în cazul ușii.
80

În maniera deja consacrată de studiile
anterioare, eseistul pleacă în investigațiile sale de la amintiri și trăiri personale, de la revelații punctate cu precizie:
candelabrul familiei, dar și cele din teatre celebre sau cele prezente în spectacole diverse, de la Peter Brook la Silviu
Purcărete. De la lumina solitară, care
se ivește într-o noapte liniștită și care
suscită întrebări în privința funcționalității sale, până la lumina împărtășită
de toți cei prezenți la un bal vienez sau
înainte de începerea unui spectacol teatral, candelabrul dezvăluie intimitatea,
dar pune în evidență și sociabilitatea,
poate să strângă sub refracțiile sale o
întreagă comunitate.
Candelabrul, fie cel clasic, cu lumânări, fie cel modern, care beneficiază
de curentul electric, este pus în relație,
de asemenea, cu antecesorii săi care luminează drumul sau încăperile, precum
sfeșnicul sau făcliile, dar și cu obiectele contemporane de iluminat, precum
neonul sau spoturile luminoase care nu
au păstrat decât o funcționalitate rece,
pierzând misterul și luxura pe care le
evocă un candelabru.

Dar, după cum aminteam anterior, candelabrul își depășește utilitatea, trecând
în lumea imaginației și a reprezentării
artistice. Spectacole precum Livada de
vișini, în regia lui Lucian Pintilie, Furtuna și O furtună de Silviu Purcărete (două
spectacole realizate la Porto, respectiv la
Craiova, care păstrează ca element comun
candelabrul), Lulu de Franz Wedekind,
în regia lui Robert Wilson, Tartuffe, realizat de David Doiashvili, Măsură pentru
măsură, spectacol realizat de Thomas Ostermeier, Mizantropul, de Gábor Tompa,
Cui îi e frică de Virginia Woolf?, de Andrei
și Andreea Grosu, Pădurea spânzuraților,
spectacolul recent al lui Radu Afrim etc.,
sunt evocate pentru ipostaza în care candelabrul părăsește sala sau foaierul pentru a deveni parte din spectacol, căpătând
uneori importanța unui personaj prin
prezența și semnificația pe care regizorul
i-o acordă în economia spectacolului său.
Este punctată și prezența „ascunsă”, secundară, a candelabrului, cum apare într-o pictură celebră de Edouard Manet,
Un bar aux Folies Bergère, sau într-o piesă
a lui Ibsen, Un dușman al poporului, pusă
în scenă de Jean-François Sivadier.
În fine, prin multiplicare, candelabrul își
poate pierde din forță și frumusețe, el rămânând ca un semn definitoriu al puterii,
ca în palatul Versailles sau la Kremlin.
De asemenea, „democratizarea” sa, mai

ales prin apelul la materiale de
o calitate inferioară, îl reduce
la un simplu obiect util. Puterea sa de fascinație dispare într-o convenție care îi anulează
esența unică.

Rediscovering
Stanislavsky

Volumul Une lumière au coeur
de la nuit. Le lustre, de l’intime á la scène¸ care probabil își
va găsi în curând drumul spre
cititorii români printr-o traducere adecvată, completează,
printr-o prezență luxuriantă,
așa cum este cea a candelabrului, panoplia obiectelor
demne de o atenție specială,
pe care criticul George Banu
le aduce în prim-planul reflecției sale inedite și a unei
empatii rar întâlnite în eseistica de astăzi. Mai mult decât
celelalte, candelabrul trezește
nostalgia nu doar a exegetului
său, ci și a cititorului pentru
care simbolistica sa complexă
activează o memorie afectivă
proprie, dacă nu biografică,
cel puțin livrescă sau ca experiență spectaculară. Pentru
cei care au admirat, în vizitele
lor de călători curioși sau în
prezențele culturale din diversele instituții de spectacol,
strălucirea candelabrelor, dar
care nu au meditat niciodată
la funcția sau simbolistica lor,
cartea lui George Banu le oferă prilejul de a regândi relația
dintre acest obiect grandios
și spațiul în care este plasat,
cât și de a sesiza multiplele
semnificații pe care le produce. Sub lumina candelabrului
sau privindu-l de la distanță,
cititorul acestei cărți nu va
mai putea rămâne un simplu
admirator fascinat și inocent,
ci unul deja implicat în toată
aventura pe care o construiește candelabrul în jurul său.

Lia BOANGIU

L

ucrurile mari încep adesea printr-un act de rebeliune.
Konstantin Alekseyev crește într-o familie avută de fabricanți (făceau fir de aur și argint) care își hrăneau o parte
din apetența pentru artă jucând teatru (ca multe familii rusești) și astfel descoperă o pasiune care-l va urmări toată viața.
Când actoria în sânul familiei își pierde din farmec, tânărul
Konstantin se infiltrează în teatrele amatoare unde joacă melodrame, operete și farse. Pentru a nu fi descoperit de părinți,
ia numele de Stanislavski. Bineînțeles, e aflat de tată, care se
opune asocierii fiului cu oameni predispuși băutului și blasfemiei – dar nu și teatrului.
Stanislavski a urmat sfatul ferm al tatălui și a găsit soluția în a
pune bazele propriului teatru, trecând la un repertoriu serios
compus din piese de Shakespeare, Tolstoi sau Ostrovski. Iar
de aici - de la contactul cu marile piese și marile roluri - a
pornit, cel mai probabil, căutarea constantă după modalități
de a face lucrurile mai bine, care avea să ducă la unul din cele
mai îndelungate și de succes eforturi de a rafina arta actoriei.
Cel mai recent volum al Mariei Shevtsova, apărut în 2019
la Cambridge University Press (în superb format hardback)
poartă titlul Rediscovering Stanislavsky (Redescoperindu-l
pe Stanislavski) și începe chiar cu „scuza” autoarei pentru
demersul făcut. Chiar așa, ce s-ar mai putea spune despre
creatorul Sistemului la 80 de ani de la moartea sa, după ce a
influențat întreg teatrul vestic, după ce s-au scris nenumărate
cărți, studii și eseuri despre el, după ce a fost predat atâtor
generații de actori? După ce a fost asimilat atât de bine încât
a dus la „respingerea” sistemului și la nașterea unor noi forme
de teatru precum cel brechtian sau grotowskian?
Unul din motive, spune Maria Shevtsova, este că a fost citit
cu neatenție până acum. Că am ignorat elemente biografice
importante ce dau sensuri diferite scrierilor sale. Bineînțeles,
este și un mod de a-l recupera, de a descoperi noi motivații ale
artistului. Astfel, autoarea ne dezvăluie un Stanislavski mai
complex, mai uman, mai plin de contradicții.
Un exemplu este atitudinea lui Stanislavski față de dispariția Rusiei țariste și nașterea URSS-ului, și slalomul politic
inteligent pe care l-a făcut pentru ca teatrul său să supra-

viețuiască. Noi scrisori descoperite în
ultimii ani aruncă lumină asupra abilității politice de care regizorul a dat
dovadă în mai multe ocazii, contrar
opiniei populare că a fost naiv politic.
Cum altfel ar fi putut naviga cu succes
pe drumul care altfel a dus la moartea
sau încarcerarea multor apropiați ai
săi? Cum altfel ar fi obținut dreptul
ca trupa sa să facă vestitul turneu în
SUA, sau cum ar mai fi primit mână
liberă, direct de la Stalin, pentru piese
controversate precum Zilele Turbinilor
de Bulgakov?
Rediscovering Stanislavsky reprezintă un studiu serios, de peste 300 de
pagini ce urmăresc sistematic evoluția artistului în diferite perioade și
contexte. Cartea e împărțită în cinci
capitole: primele două sunt dedicate
contextelor în care a evoluat și performat Stanislavski, de la crearea
conceptului de teatru de repertoriu
(ensemble theatre), la experimentele
comunităților utopice (precum cea
din levpatoria, pe pământ cumpărat
de Stanislavski, și care urmărea în
parte să emuleze ceea ce observaseră
la secta Dukhoborilor, izgonită de
Stalin). Capitolele 2, 3 și 5 îl privesc
pe Stanislavski din cele 3 posturi majore: actorul, fondatorul și regizorul.
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În capitolul Actor, Maria Shevtsova pune
accent pe un aspect care a fost în mare
parte ignorat. Sistemul, spune ea, nu este
doar procesul îndelungat al muncii cu actorul, dezvoltat strict în contextul scenei.
Ci e o reflexie a unui worldview, în mare
parte influențat și de credința (ortodoxă)
a lui Stanislasvki, dar și din alte lecturi
spirituale precum tratatele de practici yoga
care circulau la vremea aceea. Așa cum
știm, acestuia îi repugnau vechile stiluri de
actorie ce urmau clișee, care erau prefăcătorie, și nu trăire a situațiilor și personajelor
interpretate. Una din replicile lui cele mai
citate din munca și exercițiile cu actorii era
„fă-mă să cred”.
Felul în care metoda lui Stanislavski ar
ajunge să fie ușor pervertită, sau doar neînțeleasă până la capăt – în profunzime –
arată Shevtsova, a pornit și din traduceri
imperfecte ale operei sale, dintr-un anumit
zel al adaptării pentru publicul pentru care
s-a tradus, sau din rațiuni editoriale. Autoarea scoate în evidență spiritualitatea lui
Stanislavski, ortodoxismul său, ca parte
inseparabilă a atitudinii sale față de „munca actorului cu sine”. Pentru Stanislavski,
actorul este omul-artist (chelovek-artist).
Artistul care este propriul său instrument,
care se lucrează pe sine constant pentru a
se perfecționa. Iar acest lucru este obținut
prin explorarea sinelui, a experiențelor
și emoțiilor ce pot fi folosite pentru a da
viață personajului, prin explorarea memoriei afective – un alt concept popularizat
în acea vreme. Ideea „metamorfozei” la
Stanislavski, spune Anatoli Vasiliev, este
aceeași cu transsubstanțierea – actorul ce
devine personajul. Deci actoria este văzută
ca un act spiritual, religios.
Fie că oamenii de teatru care vor citi
cartea Shevtsovei sunt religioși sau nu,
această interpretare a sistemului lui Stanislavski îi va ajuta să înțeleagă profunzimea cu care acesta aborda actoria. Nu
este, de altfel, primul care a legat arta
de spiritualitate, care a văzut sacralitate
în actorie, în actul de a deveni altcineva.
Privit în lumina aceasta, faptul că Stanis82

lasvki a fost primul care a debutat ideea
unui teatru de repertoriu capătă un nou
sens. El nu era inspirat doar de faptul că
în Rusia erau comune sectele (încă sunt),
ci și de faptul că aceste mini-comunități
funcționau atât de bine pentru că erau
mânate de un țel comun, de un crez comun. A lucrat îndelung cu trupele sale
asupra acestor concepte, insistând pe ideea de a sacrifica individualitatea (și egoul) în serviciul unui proiect comun.
Mi-ar plăcea ca noua carte a Mariei
Shevtsova să inspire mulți artiști să apuce
pe calea nebătătorită pe care a ales-o
Stanislavski. Ca orice vizionar, acolo unde i-a
lipsit un instrument, a văzut oportunitatea
de a-l crea și perfecționa. El e cel care a
insistat pe rafinarea metodei de educare a
actorului, avansând în același timp ideea de
„trupă”, de echipă sudată care colaborează
pentru a servi aceluiași scop. El e cel care a
dezvoltat importanța altor roluri din echipa
unui teatru, precum cea de scenograf,
luminist, tehnician, etc. Tot el a fost printre
primii, dacă nu chiar primul care a văzut în
spectActor un element activ al spectacolului,
care influențează rezultatul final.
Iar una din cele mai importante idei care
trebuie preluate din volumul de față, dar și
din cărțile lui Stanislavski, este că el a creat
sistemul în primul rând ca pe o modalitate
de a se corecta pe sine. De a-și monitoriza
gândurile, ideile și traiectoria în mod sistematic, de a putea reveni asupra propriilor lipsuri. Suntem înclinați acum să privim către
realizările lui Stanislavski, către opera sa, și
să cădem în admirație, concluzionând că a
avut acel „ceva” care lipsește majorității. Cu
siguranță. Dar pe lângă toate acestea, Rediscovering Stanislavsky ne amintește că acesta
se confrunta adesea cu scepticismul celor din
jurul lui, cu propriile îndoieli, și chiar cu rezistență politică. Stanislavski era ridiculizat
de proprii actori, iar partenerul Nemirovich-Danchenko îl tachina pentru cultura limitată. Rediscovering Stanislavsky ni-l arată
cu toate contradicțiile lui – un om a cărui
pasiune pentru ceea ce își dorea să facă a fost
mai puternică decât toate obstacolele.

O sărbătoare fără
exuberanță, cu public
restrâns

Î

n fața treptelor pe care publicul nu mai urcase
de câteva luni, Teatrul Național „Marin Sorescu” a sărbătorit de ziua istoric atestată a fondării
sale 170 de ani de existență. Cândva, o mână de
entuziaști au întemeiat o instituție care a străbătut
trei veacuri (XIX, XX și XXI) – Costache Garagiali, Costache Mihăileanu, Constantin Serghie
sunt triumvirii care s-au încumetat să pună în practică o idee nobilă. Inițial, sărbătoarea teatrului craiovean ar fi urmat să se desfășoare pe durata a trei
zile, între 27-29 iunie a.c., cu participarea teatrelor
naționale din Iași și București, a unor membri ai
Academiei Române, directori de teatre, lideri ai
unor instituții de cultură din țară, artiști, oameni
de teatru. Cum actuala pandemie a dat peste cap
planurile întregii lumi, teatrul s-a văzut nevoit să-și
redimensioneze evenimentul aniversar.
Astfel, pe 29 iunie, ora 21, după alocuțiunile
oficialităților prezente (prefectul Nicușor Roșca, emisari ai CJ, respectiv Primăria Craiova),
ale unor societari de onoare ai teatrului (Emil
Boroghină, Valer Dellakeza) și a directorilor instituției, a fost vernisată expoziția digitală Proiecțiile 170: teatru din trei secole la Craiova,
un concept artistic de Nicolae Coande și Vlad
Drăgulescu, concept grafic – Roxana Banterle.
Totodată, în cadrul evenimentului au fost lansate două volume care își propun să sărbătorească munca actorilor și a colaboratorilor teatrului.
Deși nu au fost mai mult de o sută de persoane
pe esplanada teatrului, calitatea și intensitatea
momentului au compensat lipsa unui public în
aflux, de aflat mai degrabă la terasele învecinate
unde sărbătoreau ceva necunoscut.

Naționalul decorat de
Președinția României și
de Casa Regală

©Florin Chirea

de ani în profesie sau au realizat o performanță de înalt
nivel.” La ceremonie au luat parte actori, societari de
onoare ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova, printre care Emil Boroghină, Valer Dellakeza, Tamara Popescu, Angel Rababoc, Raluca
Păun, Vlad Drăgulescu, precum şi reprezentanţi ai
echipei administrative a Teatrului Național Craiova.

Primele cărți din
colecția Biblioteca
Revistei Spectactor

Pe 16 iulie, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova a primit cu mândrie decoraţia regală „Nihil
Sine Deo”. Distincția a fost înmânată de Majestatea
Sa Margareta, Custodele Coroanei, managerului
teatrului, Alexandru Boureanu, într-o ceremonie
desfășurată la Palatul Elisabeta. Prestigioasa decorație se acordă „personalităților marcante din domeniul
social, științific, educațional, cultural, spiritual, economic,
politic și militar care au ajuns la un respectabil număr

Volumul Profeții noi și vechi despre teatru (Cronici
de SpectActor) este o summa a cronicilor publicate
de Marius Dobrin despre spectacolele craiovene
din aceeași perioadă, un autograf critic și afectuos al unui cronicar care se identifică empatic cu
o bucată importantă din istoria teatrului craiovean (2006-2020). Cronicile au fost publicate în
principal în revista „SpectActor”, dar și în revista
„Mozaicul” sau pe siteul „LiterNet”.

Teatrul POESIS

L

uni, 21 septembrie, cu doar câteva ore înaintea Galei UNITER 2020, care s-a desfășurat
în premieră la Craiova, în foaierul teatrului a avut
loc avea loc ceremonia de decorare a instituției cu
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer,
categoria D – Arta spectacolului, acordat de Președinția României. În numele președintelui Klaus
Werner Iohannis, consilierul prezidențial Sergiu
Nistor a înmânat decorația managerului instituției,
Alexandru Boureanu. Totodată, dl Sergiu Nistor a
înmânat Ordinul Național „Serviciul Credincios”
în grad de Ofițer domnului Emil Boroghină cu
ocazia împliniri a 80 de ani de viață și a peste 55 de
ani dedicați teatrului. La ceremonie a participat ministrul Culturii, dl Bogdan Gheorghiu, însoțit de dl
Mihai Firică, secretar de stat, care a făcut o vizită
în incinta instituției. Dl ministru a făcut și o scurtă
declarație de presă referitoare la semnarea în scurt
timp a documentației referitoare la reabilitarea și
modernizarea Teatrului Național „Marin Sorescu”.
Proiectul propune revitalizarea unor spații neutilizate și deschiderea către public, reconfigurarea sălii
și modernizarea scenei la cele mai înalte standarde,
precum și alte investiții foarte necesare pentru o instituție de nivel internațional.

poate găsi peste 70 de dialoguri și interviuri cu
personalități ale teatrului românesc și internațional grupate în patru secțiuni.
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P

e 7 octombrie, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”, un public restrâns
a participat la lansarea cărților Oglinda timpului – o istorie contemporană în interviuri a
TNC (2007-2020), respectiv Profeții noi și vechi
despre teatru (Cronici de SpectActor), ambele apărute în 2020 la Editura Autograf MJM, Craiova. Cărțile sunt primele editate în colecția
„Biblioteca Revistei SpectActor” și fac parte
din proiectul aniversar „TNC 170 – teatru din
trei secole” dedicat aniversării Naționalului
craiovean. Fotografiile reproduse din spectacole, precum și cele ale actorilor, sunt realizate de
Albert Dobrin, Florin Chirea, Constantin Pădureanu, Nicu Dan Gelep, Cristian Floriganță.
Oglinda timpului este o carte de dialoguri
cu actori, regizori, oameni de teatru care
au colaborat în ultimii 14 ani cu Naționalul
craiovean și reprezintă rodul unei susținute
activități la revista „SpectActor”, încă de la
înființarea acesteia (2006), a unui grup de
scriitori și literați interesați de fenomenul teatral: Nicolae Coande, Lia Boangiu, Marius
Dobrin, Corina Bărbuică, Cornel Mihai Ungureanu, Silviu Marancea, Haricleea Nicolau,
Petrișor Militaru, Luiza Mitu, Claudia Gorun, Mihai Ene. În cuprinsul cărții, cititorul

©Emi Chirea

Domnul Emil Boroghină și-a văzut visul cu
ochii: pe25 septembrie a luat naștereTeatrul
POESIS, primul de acest fel înființat în
România! Spectacolul inaugural a fost susținut
la sala Amza Pellea de fondator, în prezența
unui public minimal dar călduros.
Spectacolul-premieră Cântarea Cântărilor, unul
dintre marile poeme de dragoste din toate timpurile, prezentat în prima parte, a fost urmat de
un mănunchi de versuri din marea poezie a lumii. Cu voce gravă, aproape stinsă, domnia sa a
ieșit din poemul antic spre a ajunge pe nesimțite
la sonete faimoase din operele lui Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu. În actuala formulă, Teatrul POESIS este
un Program comun al Teatrului Național „Marin Sorescu” și al Teatrului „Nottara” din București susținut de managerii Alexandru Boureanu,
respectiv Marinela Țepuș. Regizoarea Alina Hiristea este coordonator artistic al programului, iar
poetul Nicolae Coande este coordonator literar.
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ECHIPA ARTISTICĂ A TEATRULUI „MARIN SORESCU“ CRAIOVA

Adrian Andone

Monica Ardeleanu

Gabriela Baciu

Alexandru Boureanu — director general

Claudiu Bleonț

Ștefan Cepoi

Constantin Cicort

Alex Calangiu

Iulia Colan

George Albert Costea

Anca Dinu

Ramona Drăgulescu

Corina Druc

Cerasela Iosifescu

Romanița Ionescu

Iulia Lazăr

Sorin Leoveanu

Geni Macsim

Ioana Manciu

Alina Mangra

Dragoș Măceșanu

Claudiu Mihail
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Cătălin Miculeasa

Raluca Păun

Nicolae Poghirc

Marian Politic

Angel Rababoc

Cosmin Rădescu

Vlad Drăgulescu — director artistic

Vlad Udrescu

Costinela Ungureanu

Nicolae Vicol

Cătălin Vieru

Mirela Cioabă

Tamara Popescu

Eugen Titu

Radu Afrim — regizor

Lia Dogaru — scenograf

Petronela Zurba

ACTORI
COLABORATORI

Bobi Pricop - regizor
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