Poate fi teatrul un răspuns?

D

eseori ne întrebăm: poate fi
teatrul un mijloc de a afla
răspunsurile întrebărilor de tip esențial, pe care omul contemporan le ridică în fața propriilor semeni?
Din cauză că trăim în lumea
aceasta confuză și impură, teatrul
pare și el haotic, incoerent și se pare că
nu satisface nevoile și dorințele diver-

șilor consumatori de a avea un dialog
ferm și concludent, prin evadarea în
metafizicul teatral.
Omenirea se recalibrează, se redescoperă, se redefinește iar teatrul
continuă să se oglindească dar în sens
invers.
Cosmin Rădescu
Manager Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani
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Twelfth Night Rock
Revista ‘Mozaicul’, nr 3/2020, o cronica (‘Twelfth Night Rock’) la spectacolul
care a impus nominalizarea lui Radu Tudosie la Premiul UNITER pentru debut regizoral

Marius DOBRIN

u premiera la alte douăsprezece zile
după a douăsprezecea noapte a sărbătorilor de Crăciun, spectacolul creat de Radu
Tudosie reusește să fie în stilul producțiilor shakespeare-ane de acum patru sute de ani. Oferind
publicului, adunat în număr mare în jurul scenei,
o poveste care să-i suscite interesul și să-l păstreze alături mai bine de două ore, cu un text de
calitate și un joc fermecător. De data aceasta și
cu o muzică interpretată live - din acest punct de
vedere se înscrie în trendul momentului, când
avem multe musicaluri, fiind însă mult mai dedicat cuvântului rostit. Muzica originală, semnată
de Petru Damșa, imprimă nota întregului spectacol, una de tinerețe, de vitalitate. Deși moda în
artă este aproape o condiție obligatorie, rock-ul
la care s-a apelat acum are și apanajul actualității,
prin sound și ingredientele specifice unui concert
(lumini, mișcare) dar și patina unei clasicizări galonate. Muzica devine unul dintre pilonii spectacolului, aducând publicul tânăr în stare de bună
receptare, urmând ca textul să furnizeze poezia
lui Shakespeare. A douăsprezecea noapte, propus
de Radu Tudosie, aflat la primul său proiect regizoral contractat într-un teatru profesionist, devi-

C

ne o mostră de cum poate fi pus în valoare un text
clasic. Replici celebre, sintagme inteligente și
versuri frumoase sunt perfect puse în valoare în
economia spectacolului. Se aud limpede într-un
moment sau altul, într-o atmosferă propice depli-

nei receptări. Muzica încălzește, umorul alungă
asperitățile și rostirea cu har a actorilor așează
cuvintele lui Shakespeare precum o bijuterie în
cutia ei. Sau, poate, mai bună ar fi metafora să-

dirii unor semințe ce vor rodi cu siguranță. Se
simte farmecul unei traduceri clasice îmbinată cu
una modernă (Mihnea Gheorghiu, Violeta Popa,
George Volceanov), ambalată în limbajul tineresc al prezentului de către regizor. Adaptarea
a ținut seamă și de distribuția avută la îndemână. Astfel Sir Toby și Sir Andrew își inversează alurile tradiționale. Mai mult, unchiul Oliviei
apare în costum de piele, rocker vechi. Silueta
lui, mereu fracturată din pricina stării bahice, polarizează simpatia precum solistul vocal al unei
trupe rock. Îl putem ‘vedea’ pe Mick Jagger electrizând sala. Pe când cel care cântă cu adevarat,
Alexandru Cazan, este liderul, cel care conduce,
oarecum discret, cursul firesc al lucrurilor. „Să
fii nebun ce greu mai este”, refrenul său discret
dar remanent, deschide o fereastră spre firul filosofiei din piesă. Feste joacă rolul unei raisonneur prin prisma atribuțiilor de bufon. Pălăria lui
cu șapte moțuri deschide și închide spectacolul.
Alexandru Cazan mizează pe blândețe și empatie, pe istețime și dreaptă perspectivă, de aici și
popularitatea. Montarea are multe elemente de
commedia
dell’arte și acest Arlechino se face
simpatic nu doar pentru că taxează (și tapează)
pe mai toată lumea, ci prin replicile inteligente,
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acoperind astfel segmentul de la înțelepciunea
populară până la filosofia pitagoreică. Baladist,
el însoțește cu același cântec atât bufonada (melancolia cântecului este dublată de hărmălaia celor trei petrecăreți ce se dedau la cele mai triviale

gesturi) cât și jocul dragostei (și al sorții). (Orsino: „Vreau muzică. Cezario, s-ascultăm cântecul vechi, pe-acela de aseară, părea că-mi picură
în suflet mir, mai mult ca melodiile de-acum, cu
ritmuri amețitoare” / Viola: „Chiar face să răsune-acel locaș, unde se află dragostea”). Acestea
sunt amprentele consistente ale spectacolului.
Comicul se revarsă în valuri dintr-o cavalcadă de gaguri bine conduse regizoral, cu o seamă
de surprize și de referințe, cu aluzii din prezent și,
mereu atent la asta, cu o tușă a umanului în care
se regăsește fiecare. Raul Hotcaș este acel rocker
fără vârstă care are și el ceva din tipologia bufonului. Dacă s-a ocupat de coregrafia spectacolului, cu multe scene în care mișcările actorilor sunt
grăitoare, apoi el însuși ‘desenează’ permanent cu
picioarele sale lungi, cu brațele ce se rotesc mereu
prin aer. Trupul său este într-un permanent discurs
scenic: cade, se târăște, se rotește, se întinde punte și, invariabil, se clatină. Transmite și caracterul
personajului, de a nu-și pierde deșteptăciunea în
ciuda băutului fără pauză („decât o zi de mahmureală/ mai bine încă o pileală”). Și chiar dacă
pe lenjeria lui de rocker inima roșie e plasată pe
fund, simte dragostea pentru Maria inclusiv prin
admirația inteligenței acesteia. Flavia Perșa este
o Colombină care se ridică din postura de observatoare a jocurilor până la inițiatoarea unei farse
inteligente și diriguitoarea carnavaleștilor întâmplări. Nuanța inimii de pe turul pantalonilor lui
Toby (diminutivul Tobiță îmi pare estompant) este
aceeași cu a faldurilor rochiei sale. De la mus4

trarea chefliului, dintr-o eschivă este săgetată de
Cupidon și de aici flirtul cu multe înțepături și
îngrijiri materne. Segmentul comicului din acest
spectacol este întregit de cei pe seama cărora se
râde, motivat, din pricina propriilor atitudini: Sir
Andrew și Malvolio. Primul, care primește porecla Moacă, o adaptare a numelui original, încă un
prilej de calambururi (ca în telefonul fără fir: „ucigă-l toaca/ toacă?/ andromacă/ Moacă”). Mihai
Alexandru are un rol greu și parcă și costumația
e o povară de purtat, de la pelerina ca de cruciat
și până la cizmele înalte. Dar stârnește râsul din
gesturi simple, de la mișcarea de picior într-un răspuns de dans până la rigiditatea impusă de ghipsul
venit în urma inevitabilelor accidente care, desigur, numai lui i se pot întâmpla. Țintă a glumelor
și victimă sigură, are un joc care impune și duioșie din partea spectatorului pe care-l amuză. În
inedita scenă în care cheflii irump în sală, Mihai
Alexandru are de străbătut un rând întreg printre
spectatori, mulți ridicându-se în picioare spre a-i
face loc, prilej de replici improvizate și de reacții
spontane. Face un cuplu bun cu Sir Toby, afișând
inocență (multe gaguri în care este ecoul gesturilor acestuia, situații în care se vede rătăcit fără
protectorul său, copil teribilist care prinde curaj
când e sprijinit). Ținta tuturor ironiilor acide este,
desigur, Malvolio, jucat în tușe mai groase de Sergiu Fîrte (el semnează și partea de video-design),
care trece de la rigiditatea alb-negru a începutului,
prin momentul dezbrăcării de haine și de bunul
comportament, prin ridicolul vanității (cu jartierele încrucișate) până la căderea în spaimele re-

cluziunii. Acest episod al unei pseduo-exorcizări,
cu accente tragice, este, cumva, strabătut de stridențe. Rock-ul metal este parazitat de puțin grotesc și o mai puțin explicată farsă jucată de falsul

părinte Topaz (Alexandru Cazan cu o mostră de
abilități în comutarea bine ritmată între mai multe
caractere). Regizorul dă, în cele din urmă, o șansă
personajului, schimbând amenințarea răzbunării
cu interogația „De ce?”, capabilă de recuperare.
Segmentul romantic al spectacolului inventariază câteva tipuri de abordare a dragostei. Dintre
toate, cel al Violei este cel mai cald și consistent.
Amelia Toaxen reușește ca într-o proiecție rapidă
să motiveze travestiul și aprinderea sentimentului,

să comute între îndeplinirea datoriei de mesager
și propria simțire. Are căldură în glas când rostește
cuvinte din suflet, are aerul adolescentin când trebuie să facă față malițiozităților unor bărbați puși
pe harță. „Mi-aș face-un adăpost la tine-n poartă”
rostește în fața Oliviei, în acest carusel al dragostei
neîmpărtășite. De altfel avem parte de exemplificarea goanei unuia după altul, Viola, Orsino, Olivia,
secvență emblematică pe care o uităm imediat în
propria viață. Orsino, în interpretarea ușor mai reținută a lui Dorin Ceagoreanu, poartă roșul dragostei
în costumație, își tapetează un perete cu portretele
Oliviei (scenă în care proiecția video de prim plan
devoalează chipul real al Violei) și totuși conservă
o doză de luciditate în baza căreia comută prompt
destinatara sentimentului. Corina Vișinescu a mizat
totul pe o anume nervozitate a gesturilor, de aici
și un contrast între fragilitatea dragostei și fermitatea ordinelor. Dinamică, cu alură princiară și cu
voce care taxează orice inadvertență în jur, se arată interesată de atributul estetic când e vorba de un
mesager și prețuiește inteligența din replicile celor
care o înconjoară. Dialogurile despre dragoste ale
celor trei fac să se audă și poezia dar oferă și prilejul sancționării unor prejudecăți privind trăirile
dragostei la bărbati și femei. Rezolvarea clasică,
venită din afară, prin apariția lui Sebastian (Viktor
Hegheduș, inspirată soluție, trubadurul de la colț de

stradă, pornind cu chitara în spate în căutarea împlinirii destinului), cu o recalibrare unde era nevoie,
lasă, totuși, un suflet nemângâiat. Antonio, jucat cu
haz de Laurențiu Vlad, trece prin scena sado-maso
cu aer disco (Daniel Cergă și Gheorghe Stoica sunt
minuțioși), mereu încurajându-se: „Fie ce-o fi, teador, cu tine-n gând, mă voi distra pericole-nfruntând”, o alternativă la absența unui happy-end.
Delia Tărcăoanu și Mihai Sima completează eficient echipele lor, cu gaguri și replici prompte. De
altfel inventivitatea este o caracteristică a acestui spectacol desfășurat într-un același decor metamorfozat prin lumini. Irina Chirilă a imaginat
un set de platforme dispuse în careu, cu diferențe
de nivel valorificate și pentru apariții surpriză a
unor personaje. Podium de concert transformat în
drum și încăpere, dublat pe două laturi cât să creeze
câte un mic hău de traversat, decorul se schimbă
din jocul de lumini, culorile reconfigurând spațiul potrivit cheii unui episod. Spre culise și spre
public câte o înclinare, alunecarea fiind și pentru
ieșirea din scenă și pentru contactul cu publicul.
Precum la final, când Feste spune acolo ultima
replică și, pe tăcerea ce se instalează, dând ghes
aplauzelor, face semn că mai urmează ceva. Cântecul bufonului a fost ani îndelungați doar cel al lui
Dan Andrei Aldea, stins recent. Acum într-o versiune de pop-rock ca pentru fixarea cunoștințelor.
Pentru că meritul fundamental al acestui spectacol îmi pare a fi taman câștigarea tinerilor
de partea teatrului de calitate. Iar dintre atâtea expresii cu substrat, care se aud pe tot parcursul celor două ore, o aleg pe aceea care
m-a surprins prin aplicarea ei la zilele noastre:
„Ce timpuri trăim! O frază nu-i decât o mănușă
din piele de căprioară. Acu-i pe față, acu-i pe dos!”
P.S. O confirmare a calității spectacolului vine prin
nominalizarea lui Radu Tudosie la premiul UNITER pentru debut.
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Teatrul nostru,
în file de istorie...

Două din spectacolele noaste, într-un articol publicat de
criticul Margareta Bărbuță în
Revista Teatrul, Nr. 4. Aprilie 1958.

Criticul de artă Margareta
Bărbuță, născută pe 11 februarie
1922, a fost unul dintre oamenii a
căror viaţă a gravitat în jurul artei
teatrale. Teatrul a fost marea pasiune a Margaretei Bărbuţă – şi Premiul UNITER pentru întreaga activitate, primit în 2002, a consfinţit
doar parţial această dragoste şi
dăruirea totală prin care ea s-a exprimat. A scris numeroase cărți de
critică de teatru și a fost secretar
general al Centrului Român al Institutului Internațional de Teatru.
A murit la vârstă de 87 de ani, la
data de 15 mai 2009.
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Teatrul nostru, în presa vremii (1)
În căutarea unui regizor
Teatrul de Stat „Valea Jiului”:

Hagi Tudose

de Barbu Ștefănescu Delavrancea;

Afaceriștii

N

de Tudor Șoimaru

-am mai fost niciodată în Valea Jiului. Am văzut câteva spectacole
date de colectivul Teatrului din Petroșani
în București, în turneu, dar „la ei acasă” nu
i-am cunoscut pe actorii din orașul minerilor. Premiera Hagi Tudose îmi deschide, așadar, drumul spre cunoașterea lor mai îndeaproape.
Este a șasea premieră din această stagiune – mi se spune cu mândrie, spre mirarea
mea. (Știu că majoritatea teatrelor din țară,
inclusiv cele din București, au ajuns, până în
această vreme, cel mult la a patra). Spectacolul a fost pregătit în 19 repetiții – mi se spune
cu mai puțină mândrie, ca un fel de circumstanță atenuantă, preliminară. Mă aflu de ieri
noapte – deci numai cu o zi îninte de preimieră, alt prilej de nedumeire pentru mine – a
avut loc prima repetiție generală, urmată de
dezbateri furtunoase în consiliul artistic, prelungite până după miezul nopții, în care s-a
criticat forma încă nedesăvârșită a spectacolului. E firesc deci ca actorii să se afle în seara
premierei într-o stare de agitație care depășește tracul obișnuit al unei seri de creație.
Actul I începe, spre surprinderea mea,
cu o uvertură muzicală. Hotărât lucru, muzica în (sau pe lângă) spectacolul dramatic a
devenit tot atât de frecventă în ultima vreme
ca voaleta la pălăriile cucoanelor. Uneori e
necesară și se potrivește. Alteori... în spectacolul Hagi Tudose era cu atât mai nepotrivită, cu cât era un amestec ciudat de melodii
populare românești și orientale, cu intonații
care aminteau de cântecele lui Anton Pann și
Barbu Lăutaru. Greu de definit și din pricina
unei imprimări defectuoase, hârâitoare. Am
impresia că regizorul Val Mugur a imaginat

această uvertură pentru a da timp publicului
să-și găsească locurile și să se așeze bine în
scaune înainte de ridicarea cortinei: Dar publicul s-a așezat de mult, văzând că strania
combinație de sunete, ce se voia a fi muzică,
nu se mai sfârșește.
Aceeași introducere muzicală ne întâmpină și înaintea actului II, la fel de „potrivită”. La actul III situația se schimbă: muzica exprimă clar de data aceasta hore și sârbe
românești, peste care se suprapun, din când,
hohote de râs, sugerându-ne voia bună a
musafirilor lui Matache Profirel. Horele și
sârbele se prelungesc până la ridicarea cortinei, care ne dezvăluie – altă surpriză! – câteva perechi care dansează... polca.
În contrast cu „uverturile”, spectacolul
se desfășoară într-un tempo rapid, în care
emoția actorilor se topește, transmițându-se
spectatorilor, care participă cu interes și aplauze. Decorurile ușoare din siluete pictate,
create de Mihai Tofan, de la Teatrul Național
din București, lasă suficient spațiu de joc, sugerând atmosfera specifică unei mahalale bucureștene de la începutul sezonului. Cel mai
izbutit mi se pare acela al actului IV, unde
dintr-un singur perete coșcovit, sprijinit de o
bârnă, proiectat pe cerul întunecat (cerurile
astea, numai de n-ar deveni manieră în opera scenografului Tofan), ni se transmite toată
mizeria locuinței hagiului, care se gătește de
moarte, în plină iarnă. Prim planurile sunt
reținute în exclusivitate de eroul principal al
comediei lui Delavrancea, interpretat de Ion
Stănescu. Luându-și drept călăuză scrisoarea lui Delavrancea, prin care dramaturgul
îi reproșează directorului Teatrului Național
interpretarea nesatisfăcătoare a piesei sale
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în 1912 – interpretare care a dus la căderea
piesei după a treia reprezentație – regizorul
Val Mugur și actorul Ion Stănescu au căutat
să evite greșala făcută de C. Nottara la premiera piesei, de a interpreta „pur tragic ceea ce
nu era decât serios comic”. S-a căutat deci să
se scoată în evidență aspectele comice ale viciului avariție, de care suferă Tudose. Numai
că interpretul a rămas adesea la suprafață, la
„aspectul” comic , fără a pătrunde în esența
personalului. Agitația exteroară, abundența
gesturilor, mișcarea excesivă a actorului, care
consumă o cantitate de energie fizică uriașă,
au darul de a face rizibil personajul, desigur,
dar nu întotdeauna în folosul caracterizării
sale. Încă din actul I actorul se cheltuiește
copios, intră și iese mereu din scenă, fără o
logică absolută, și traversează scena de la un
capăt la altul, neobosit, desfășurându-și vocea la intensitate maximă . În actul II, povestirea călătoriei la Constantinopol îi prilejuiește
actorului o adevărată performanță de gimnastică, mimarea peripețiilor voiajului fiind
subliniată prin gesturi largi și mișcări grotești. Tempo-ul rapid al debitării textului împiedică nunațarea sensurilor, transformând
replicile mai lungi în adevărate torente de
cuvinte, ca de pildă în scena din actul III, în
care Tudose își evocă visul tinereții sale de a
avea o prăvălie numai a lui. Încă din acest act,
câteva accente dramatice ar f trebuit sa vestească sfârșitul zguduitor din ultimul act. Dar
aceste accente au lipsit. Abia în ultimul act,
actorul a dovedit resurse dramatice remarcabile. Aici însă interpretul și mai ales regizorul
au păcătuit prin accente naturaliste uneori
supărătoare, înecând astfel dramatismul personajului. O greșită plantație de decor – patul
lui Tudose e așezat aproape perpendicular pe
rampă – a făcut ca un act întreg, publicul să
nu vadă decât picioarele agitate ale hagiului,
bărbia țepoasă și gura sa cascată ca un hău
imens, fără dinți. Dacă la aceasta se adaugă
horcăielile destul de dese și agitația continuă,
care nu părăsește personajul până în ultima
clipă a vieții, înțelegem de ce imaginea lui
Hagi Tudose pe patul de moarte a fost văduvită de sensul ei adânc, tragi-comic.
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Hagi Tudose este o comedie de caracter,
în care totul – intrigă, situații, personaje - este
subordonat personajului principal, urmărind
pas cu pas reliefarea caracterului acestuia. În
Hagi Tudose nici nu se poate vorbi de o intrigă. Subiectul se poate povesti în câteva cuvinte. E mai mult un portret dramatic, care
se dezvăluie prin lungi triade și prin relațiile
cu celelalte personaje, acestea justificându-și
existența numai prin funcția lor relevatoare
atât pentru personajul principal cât și pentru
mediul social specific negustorimii românești
de la începutul secolului acestuia.
Există deci pericolul ca, în spectacol,
celelalte personaje să fie cu totul umbrite
de personajul principal, alcătuind numai un
funadal social-uman pentru demonstrațiile
acestuia. În spectacol n-a fost total eliminat.
Interpretul lui Hagi Tudose a evoluat adesea singur în scenă, comunicând direct cu
spectatorii, ca într-un recital de poezie. Explicația poate sta și în faptul că Ion Stănescu
care a mai jucat acest rol pe scena teatrului
din Bacău, n-a avut răgazul să stabilească
o comunicare sensibilă în scenă cu noii săi
parteneri, mulțumindu-se să refacă gesturi
și mișcări în fondul său rutinier.

Scenă din actul II din Hagi Tudose

Totuși a putu fi remarcată interpretarea
câtorva actori, printre care: Gigi Iordănescu,
Jovial și mustăcios în Matache Profirel, Ștefania Donca, sfioasă și sensibilă în Leana,
Dorel Botoșescu, burduhos și „bon vivant”
în popa Roșca, Elena Antonescu sincer dramatică în Ghioala, Ion Pavelescu ipocrit și
„dandy” de tejghea în Jenică Păunescu etc.
Cu regret trebuie să notez stridența Eugeniei Botoșescu în rolul Gherghinei Profirel, pe

care l-a înecat într-o avalanșă de gesturi și
grimase, cu care numai glasul domniei sale,
nestăpânit, se mai putea lua la întrecere.
Regizorul a izbuctit să evite pericolul
discursivității, imprimând spectacolului un
tempo rapid, menținut cu consecvență până
la sfârșit. (Vorbesc de tempo și nu de ritm,
pentru că mă refer la mișcarea exterioară a
spectacolului. Ritmul presupune o adâncă
pătrundere în psihologia personajelor, în
procesele lor lăuntrice). Mișcarea aceasta vioaie înlocuiește acțiunea dramatică, aproape
absentă în piesă, în primele trei acte. Dar în
același timp ea nivelează totul, ștergând nunanțele, sărăcind semnificațiile, atunci când
în pregătirea specatcolului nu s-a zăbovit
destul asupra lor. Dar în 19 repetiții...
O constatare îmbucurătoare: spectacolul cuprinde în distribuție întregul colectiv
al teatrului, actori de roluri principale ca Tudor Branea, Ana Colda, Emilia Pantazapol
și alții, jucând cu conșiinciozitate rolurile
modeste ale unor figuranți. Aceasta îmi dezvăluie una din trăsăturile caracteristice ale
colectivului din Petroșani: dragostea cu care
își îndeplinește sarcinile în cadrul teatrului,
disciplina și devotamentul față de misiunea
lui artistică.
În pauza dintre două spectacole cunoștințele mele despre teatrul „Valea Jiului”
se îmbogățesc. Aflu că teatrul joacă în oraș
numai două zile pe săptămâna – sâmbăta și
duminica. În restul săptămânii, câte o parte
a colectivului dă spectacole în regiune.
În ultima vreme însă deplasările au fost
mai rare, și ansamblul și-a folosit timpul săptămânii repetând spectacole noi. Așa se explică
punerea în scenă a șase premiere în patru luni.
Dar, se naște altă întrebare: pentru ce atâtea
premiere? Aflu chiar un lucru uluitor: până la
1 martie - când clădirea teatrului va intra în
reparații, iar trupa va pleca în turneu – vor mai
fi prezentate încă două premiere: „Revizoru”
de Gogol și „Moralitatea doamnei Dulska” de
Gabriela Zapolska. Și dacă tinerii vor fi gata la
timp cu spectacolul lor pregătit în studio, se va
reprezenta cu prilejul aniversării lui Makarenko și „Viață nouă”.

Încep să mă tem că pasiunea aceasta a
premierelor nu e deloc favorabilă realizării
unor spectacole de înaltă valoare artistică.
Hagi Tudose mi-a demonstrat de altfel, în
parte, acest adevăr. Un alt aspect al aceleași
realități mi-a fost descoperit de spectacolul
„Afaceriștii”.

Ana Colda (Mira) și Tudor Branea (Virgil Doru)
în Afaceriștii. Premieră: 6 martie 1954.

Pentru reluarea piesei sale în cadrul
Lunii Culturii, Tudor Șoimaru a adus unele
modificări textului, ținând seama de câteva
observații esențiale ale criticilor apărute cu
prilejul premierei. În această nouă versiune,
piesa prezintă o mai mare unitate de gen și
stil, menținându-se pe linia unei satire ascuțite la adresa afaceriștilor veroși din cadrul partidelor burgheze, fără a mai încerca
să-i aducă în scenă pe vestitorii lumii noi,
în persoana acelor studenți convenționali,
pe care vechea versiune a piesei ni-i arată
în momentul arestării. A dispărut deci un
tablou, care abătea inutil mersul acțiunii
spre o problematică nouă. Dar a rămas un
apendice, care în forma aceasta a piesei nuși mai află locul. Durerosul sfârșit al profesorului Virgil Doru a pus capăt dramei care
s-a desfășurat sub ochii noștri, dând câștig
de cauză, politicienilor lacomi de bani. Ultimul tablou constituie un fel de epilog amar,
în care ne convingem definitiv de lipsa de
scrupule a „afaceriștilor” (dacă mai aveam
vreo îndoială) și în care, mai ales, aflăm de
încheierea unei noi afaceri, de data asta cu
armament englez (banii n-au miros). Poan9

ta e bună și plină de efect. Episodul muzicantului Sava Dincă, a cărui fiică a fost
arestată de poliția fascistă și care-și povestește acum, aproape de final, trista istorie,
nu mai interesează pe nimeni. E adevărat,
povestirea adaugă încă un act la dosarul de
acuzare al ministrului de justiție Augustin
Iliesu, care ,,a debutat în carieră prin furtul
unui ceasornic” — cum spune autorul — dar
acest act e superfluu, mai ales prin plasarea
lui dupa încheierea dramei, într-un moment
nepotrivit. Eliminarea și a acestui episod,
corp străin în cadrul actual al piesei, piedică in calea desfășurarii acțiunii spre final, ar
împlini unitatea piesei, dându-i rotunjimea
operei finite. În această definitivă versiune,
comedia poate fi reluată cu succes în repertoriul general al teatrelor.
Reluînd-o in cadrul Lunii Culturii,
după ce o jucase în prima versiune in 1954,
Teatrul ,,Valea Jiului“ a realizat de fapt un
spectacol nou, în care mulți interpreți s-au
schimbat, în care decorurile lui W. Siegfried
au asigurat o ambianță scenică nouă, de eleganța, simplitate.
Spectacolul a relevat existența, în cadrul
colectivului din Petroșani, a unor actori talentați, capabili să creeze personaje vii, interesante, convingătoare. Citez printre aceștia
pe Tudor Branea în inginerul Virgil Doru, pe
Ana Colda în Mira, cuceritoarea și în același
timp risipitoarea lui soție, pe Gigi Iordănescu
în zâmbitorul și candidul escroc cu accent ardelenesc Remus Feneșan, pe Elisabeta Belba
în volubila și ușuratica Amelie, pe Emilia Pantazopol în eleganta - Mara, pe Justin Handoca
în impenetrabilul Mr. Backer etc. Desigur însă
că nu toată distribuția a fost la înalțimea rolurilor, echilibrul spectacolului suferind din
pricina lipsei de omogenitate a colectivului.
Și dacă in roluri mici ,,de umplutura”, poti
trece cu vederea stângăciile unor actori fără
experiență, cu greu poți accepta că veridic un
ministru de justiție atât de artificial, mișcându-se ca pe arcuri, cu un deget mic îndoit grațios la fiecare gest și încercând să grațeieze cu
noblețe, cum 1-a imaginat actorul Eugen Stoiceanu pe Augustin Iliescu. Parte din inega10

litatea interpreților, parte din carența muncii
regizorale, parte din pricina pauzelor lungi
dintre o reprezentație și alta – spectacolul văzut de mine nu mai fusese jucat de aproape
două săptămâni și, între timp, nu mai avusese
nici o repetiție – piesa a apărut în scena lipsită
de ritmul interior, de acel curent subteran
care leagă organic replicile între ele, dându-le
semnificații adânci și implicații largi. Incă de
la prima scenă, în care aparenta indiferență și
candoare jovială a lui Feneșan toarnă apă rece
peste nerabdarea infierbintată a reprezentantului firmei străine de armament Novak, semnificația convorbirii a fost pierdută aproape
în întregime, din pricina interpretării lipsite
de nuanțe a lui Tinel Atanasiu (Novak) si G.
Iordanescu, Fenesan). Acesta din urmă și-a
revenit nai tirziu, izbutind în scenele finale să
realizeze o creație interesantă de canalie,
amestec de priviri angelice și zâmbete perfide.
Într-o scenă căreia textul îi sugerează
un ritm trepidant, corespunzator atmosferei încordate din redacția unui mare cotidian, acțiunea în spectacol se desfașoară
calm și lent, în conversații banale și lipsite de miez. Dorel Botoșescu a creat un
Răcaru placid și bonom, fără a sugera prin
nimic pe rechinul presei burgheze românești, iar convorbirea dintre el si Mr. Backer
a avut același ton de amabilitate banală, fără
a lăsa să se întrevadă sub replicile aparent
convenționale subtextul bogat în înțelesuri.
Stângăcii ale regiei creează în scenă
situații nefirești, punându-i pe actori în dificultate. Un exemplu: Virgil Doru intră în
scenă cu o îngrozitoare durere de cap. Regizorul Ion Petrovici îl plasează drept cu capul
sub lampa aprinsă, obligându-l să-și apere
ochii cu mâna. Fata din casă stinge lumina
din fund, și Doru ii mulțumeşte, deși lampa centrală continuă să-i bată în ochi. Poziția
pe canapea, cu capul spinzurat de spătar şi
ochii în lumină e incomodă şi pentru un om
sănătos, dar mi-te pentru un suferind. Tudor Branea este însă obligat să mai joace și
o scenă de dragoste în aceste condiții. E cam
mult.

Citeste
o carte...
,
Comming soon: English version of
“Love, the porcelain elephant” by Mihai Barbu.
”A mature debut in poetry coming from a
literary interpreter, monographer and also a
researcher of the unpredictable depths of the
archives that don’t have secrets anymore can
only arouse curiosity”.
Ovidiu Pecican

Nicoleta Paris,
un top model ce iubește poezia.

Regimul comunist s-a dovedit mai
vulnerabil decât ni se părea și mai perisabil
decât se (re) prezenta. Numai că noi nu am
știut să îi vedem picioarele de lut.
Liviu Marița
O carte esențială pentru a înțelege cum
funcționa mecanismul cenzurii în teatrul
românesc înainte de revoluția din ‘89.
Mihai Barbu
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Conştiinţa finitului te învaţă să râzi!/
Gânduri despre „Fram, ursul polar” de la Petroșani

D

e ce râd copiii? De lucruri de substanţă şi, mai ales, pentru că în
universul lor mic şi bine definit, dacă părinţii ştiu să facă asta, conştiinţa finitului îi învaţă să râdă. Lucru de substanţă şi fiindcă
au râs şi au plâns copiii, ,,Fram, ursul polar’’
devine, jucat pe scena Teatrului Dramatic
„Ion D. Sîrbu”, un spectacolul magic.

În teatru, ca şi-n viaţă, capcana urmează capcanei
Şi magia nu o dă spectacolul de circ,
acelaşi în fiecare seară, dintotdeauna, de sute
de ani fără gradaţie şi fără dramaturgie. Circul este o demonstraţie de curaj şi îndemânare
pentru punerea în scenă a cărţii ,,Fram, ursul
12

Victoria Stolojanu MUNTEANU
polar’’ a lui Cezar Petrescu prezenţa circului
este o regulă-capcană. Dacă ar fi fost pe scenă
foarte mult timp prezentată această ,,capcană’’
a circului, toţi rămâneam cu impresia că piesa nu a oferit ceea ce putea să ne dăruiască,
nouă, spectatorilor, ca partitură. Dramaturgul a trecut cu bine prin această ,,capcană’’
şi a ocolit-o onorabil astfel că spectacolul de
teatru a rămas un spectacol de teatru. Magia
spectacolului este potenţată de efectele de lumini şi cinematografice moderne așa că (video
design Sergiu Fârte) ajungem la pol imediat.
Şi cum scena este doar o fracţiune de viaţă şi
în viaţă capcana urmează capcanei, în faţa
trupei de actori e o altă capcană. O alegere.
Capcana ,,Sein” sau „Schein”, adică „a fi” sau
„a părea” este o problemă pentru toate trupele. Problema e ce cale alegi. Ai înlăuntrul tău
un adevăr de prezentat spectatorilor, în cazul
spectacolului nostru cei mai exigenţi, copiii,
pe care îl urmărești sau te prefaci doar? Imitarea realității vieții, ceea ce germanii numesc
„Schein”, se demască relativ ușor şi rămâne o
făcătură dacă-n suflet n-ai măsura pătrunderii acolo, în lumea personajului. Spectacolul
trebuie să te facă, chiar şi pentru o secundă,
dacă nu este posibil pe tot parcuresul lui, să-ţi
uiţi problemele. Să uiţi cine vremelnic eşti, să
depăşeşti şi concepţia aceea că arta e o oglindă
în care fiecare vede ceea ce se aseamănă lui şi
este seducţie, feerie. Starea spectatorilor demonstrează că echipa teatrului trece cu bine şi
prin următoarea capcană: rarefieri de substanţă.
De ce m-aţi dus de lângă voi?
Povestea o ştim: ursul alb, nimerit printr-o
întâmplare a sorţii într-un circ, ajunge celebru.
Într-o bună zi se trezeşte tânjind după gheţurile veşnice. Soarta lui Fram, dezrădăcinatul, e
să rătăcească, tânjind după semenii cu care nu
mai seamănă. Odată reîntors în pustiul alb, i se
dă drumul din cuşcă. Adulmecă aerul polar, se
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scaldă între sloiurile pe care le-a visat atât de
mult şi... revine în cuşca cu gratii. A învăţat şi
a deprins multe stând printre oameni, dar a uitat ce înseamnă libertatea, devenind nostalgic.
Deşi Fram are succese răsunătoare, nostalgia locului natal, Polul Nord, nu-i dă pace şi e dus la
doctor. Inevitabil, spectacolul lăuntric rămâne
în umbra efectului exterior. Feeria primează şi
îşi impune legile ei dar atenţia acordată realului
poate nu mai slăbeşte mulţumită regizorului şi
echipei, care au dat totul, la un notabil nivel de
profesionalism, de conştiinciozitate şi dăruire.
Un efort pe care publicul spectator greu îl poate
doar presupune.
Readaptarea ursului-paiaţă se dovedeşte imposibilă
Drama lui Fram e descrisă pe mai bine
de jumătate din carte. Monologurile interioare
ale ursului-paiaţă, care-şi judecă neamul după
normele oamenilor, scriitorul strecurându-ne,
prin asta, ideea alienării lui Fram, sunt frumos
puse în scenă, imaginea gesturilor ,,ursului” fiind de neuitat. Mult exercițiu al actriţei Oana
Crişan cu siguranță. Costumele de asemenea
sunt deosebite. Cum îşi putea însă Fram asigura liniştea? Este un singur răspuns şi vă voi
răspunde în versuri culese de pe plaiuri gorjene cu poezia Cerbul cu stea în frunte: A fost
odată-ntr-o pădure/ Un moşneag cu baba lui/
Trăiau săraci ca vai de ei/ În mijlocul codrului./
Dar moşul nu mai vrea nimic/ Doar moartea
o dorea/ Iar baba ar fi vrut să aibă/ Un suflet
tânăr lângă ea/ Un pisoiaş, un copilaş cuminte/ Voia s-audă cum sufla/ O altă fiinţă lângă
ei./ Aşa ofta sărmana babă/ Şi Dumnezeu s-a
îndurat de ei/ I-a dăruit un pui de cerb cu stea
în frunte,/ Gonit din codrii şi rănit./ Săgeata îi
străpunse gâtul,/ Din răni sângele-i curgea,/ Şi
lacrimi mari curgeau din ochii-i/ Rotunzi ca o
mărgea./ Baba l-a spălat, moşul l-a pupat, cerbul s-a vindecat./ Dar într-o zi trecu pe-acolo
feciorul unui împărat/– Dă-mi mie cerbul tău,
bătrâne,/ Îţi dau pe el tot ce doreşti!/– Nu-l dau
de-mi dai pe el, comorile împărăteşti!/– Te duc
la curtea mea, moşnege,/ Cu baba ta. Vă fac
boieri!/ Dă-mi cerbul cel cu stea în frunte,/ Îţi
dau şi cinste şi averi./– Sunt prea bătrân, nu
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le primesc./ Dar dacă vrea să vină cerbul/ Eu
bucuros vi-l dăruiesc!/ Atunci întreaga oaste
a văzut/ Că cerbul dă din coarne/ De parc-ar
fi zis: „nu vreau, nu vreau!”/ De-odată cerbul
a grăit:/– Nu vin la curtea ta!/ La curtea ta aş
fi o fiară,/ O jucărie pentru proşti./ În faţa lor
sunt o lumină,/ Pe care tu nici n-o cunoşti!/ Tu
m-ai rănit la vânătoare./ Ei rănile mi le-au legat./ Plecă pe gânduri voievodul/ Văzând că
nu-i de-ajuns / Să ai averi şi cinste./ Ci să mai
ai şi-un suflet bun/ Şi iubitor, milos,/ De vrei să
fi iubit de oameni/ Şi de podoaba codrilor!
,,Că străinu-i tot străin, De i-ai face apa
vin, /Tot nu-i faci voia deplin”.
Să scrii în aşa fel încât să iei cititorul cu
tine e o provocare pentru fiecare scriitor. Să iei
spectatorul cu tine s-ar părea că nu este greu,
odată ce textul lui Cezar Petrescu este cunoscut
şi acceptat unanim ca valoros. Dar nici uşor n-a
fost acest dulce supliciu care a fost trecut cu brio
de către regizorul Horațiu Ioan Apan alături de
actorii Oana Liciu-Gogu, Nicoleta Niculescu,
Irina Badea-Radu, Mihai Sima, Andrada Dobre
și Gheorghe Stoica.

De vorbă cu actorul Alexandru Cazan
Un interviu de Mihai ALEXANDRU
– Care a fost primul contact pe care
l-ați avut cu lumea teatrală și cum a fost
prima experiență trăită pe scenă?
– Eram adolescent cand am luat prima
oară contact cu scena. Eu, fiind din Moreni,
județul Dâmbovița, am făcut cursuri de teatru la Târgoviște, care e la o distanță de 20 de
km de orașul meu natal. Mergeam aproape
zilnic la cursuri, indiferent dacă aveam repetiție sau nu. Iar primul contact cu scena l-am
luat pe la vârsta de 16 ani. Era vorba despre o piesă scrisă chiar de profesorul meu de
actorie, Ștefan Lupu. Eu jucam rolul unui
mașinist, fără prea multe replici că eram la
început. Ce am simțit in acele momente a
fost copleșitor si mi-am dorit sa fac asta din
ce in ce mai mult. Am urmat Universitatea
de Arte din Tîrgu Mureș unde nu am căutat să mă perfecționez ci să mă autodescopăr
și să îmi dau seama dacă într-adevăr acesta
este drumul meu. Și iată, au trecut 6 ani de
când fac asta cu toată dăruirea la teatrul din
Petroșani.
– Odată cu venirea pandemiei ați avut
mai multe apariții în mediul online. Credeți că acest lucru va schimba percepția
spectatorului în vreun fel?
– Eu sper să nu se schimbe percepția
teatrului. Să fim serioși, teatrul se întâmplă pe
scenă! Acolo treci prin tot felul de trăiri atât ca
actor cât și ca spectator. In sala de spectacol
se creează legatura aceea care declanșează
un amalgam de sentimente. Eu, personal, mă
simt cu adevărat actor atunci când performez
pe scenă și simt respirația publicului. Sper ca
în curând să se permită redeschiderea teatrelor și totul să revină la normal.
– Cum vedeți viitorul Teatrului având
în vedere evoluția galopanta a tehnologiei?
Credeți ca aceasta poate substitui actorul?
– Indiferent cât de avansată ar fi sau ar
deveni tehnologia, teatrul se face cu oameni.

Tehnologia nu are suflet, însa actorul are. Și
este minunat ce deține actorul în suflet. Tehnologia poate veni ca un suport în construcția unui spectacol sau unui film, dar repet,
teatrul se face cu oameni. Altfel nu îl mai putem numi așa.
– Unde va vedeți peste 5 ani?
– Având în vedere că sunt de aproape 6 ani în Valea Jiului și că m-am atașat de
această zonă, mi-ar placea să rămân aici, miaș dori ca acest teatru sa fie doar pe pantă ascendentă de acum încolo, pentru că, personal, m-am dedicat acestei scene și aș vrea ca
numele acestui teatru și talentul acestei trupe să fie cunoscut cel puțin în întreaga țară.
Vreau să am o familie aici, vreau să îmi cresc
viitorii copii în această zonă superbă. Știu că
e o vorbă “Dacă bei apă din Jiu , aici rămâi”.
Se pare că funcționează și la mine asta.
– Este și Teatrul o uzină?
– Teatrul, ca și instituție, da, poate fi
considerat o uzină. Adică sunt departamente ale teatrului, cum ar fi cel de productie,
pe care îl putem încadra acolo. Insă eu nu aș
încadra departamentul artistic în acest context, pentru că ce se întamplă pe scenă, acest
loc sacru, se numește artă. Aș spune mai degrabă că teatrul este o fabrica de spectacole.
– Care a fost cel mai rușinos moment
trăit pe scenă/dar cel mai frumos?
– Sincer, nu imi aduc aminte să mă fi
făcut “de râs” vreodată pe scenă. S-au mai
întamplat, într-adevar, accidente neprevăzute, însă un actor trebuie să aibă abilitatea
să improvizeze ca să poată ieși din orice situație jenantă, iar eu din fericire am fost inspirat sau pur și simplu norocos. Cât despre
cel mai frumos moment, nu știu…ideea e
că în acești 6 ani cred că am dat viața la cel
puțin 50 de roluri și fiecare a însemnat ceva
pentru mine. Astfel că ar fi foarte multe momente frumoase. Dar dacă ar fi să aleg unul,
15

Alexandru Cazan în diferite roluri interpretate pe scena
Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani:
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aș spune momentul de final de la premiera
spectacolului “A douăsprezecea noapte”, regizat de colegul nostru, Radu Tudosie. Am
fost o echipă mare la acest spectacol și s-a
lucrat cu drag, iar la finalul spectacolului,
când mi-am dat seama că a fost un real succes mi s-au umplut ochii cu lacrimi de fericire. Asta si pentru ca m-am atașat foarte mult
personajul meu, Feste. Am avut libertatea să
“mă joc” așa cum vreau cu Bufonul și aștept
de fiecare dată cu entuziasm să îmbrac acel
costum sclipitor și „să fac pe nebunul”.
– Anul acesta Teatrul Dramatic „Ion
D. Sîrbu” din Petroșani a avut pentru prima dată în istorie o nominalizare la Premiile UNITER. Acest lucru vine ca o recunoaștere a muncii dvs. dar și ca o obligație de a
menține un anumit nivel. Cum credeți că
va influența acest lucru activitatea dumneavoastră viitoare?
– După cum am spus, am lucrat toți
cu plăcere la „A douasprezecea noapte” și
asta s-a vazut. Iar atunci când îți place ceea
ce faci, nu are cum sa nu îți fie recunoscute
meritele. Nominalizarea la UNITER vine în
urma mai multor factori. Începe, bineinteles,
cu venirea la cârma teatrului a managerului
nostru, Cosmin Rădescu, pe care îl apreciem
foarte mult, pentru că și-a dedicat acești ani
să ridice nivelul acestui teatru. Iar atunci
când ai cu adevarat un lider, nu un șef, parcă te dedici și tu mai mult și mai mult. Practic el ne-a determinat să ne luăm și mai în
serios munca. Apoi plăcerea cu care venim
la „muncă”. Se lucrează în ultimii ani într-o
atmosferă degajată, cu zâmbetul pe chipuri,
iar asta ajută foarte mult la construcția unui
spectacol. Faptul că am primit această nominalizare ne obligă cumva, dacă nu să ridicăm și mai tare nivelul de profesionalism
al spectacolelor, măcar să îl menținem. Însă
repet, când lucrezi într-o atmosferă bună și
lucrezi de plăcere, rezultatele se văd și cine
are ochi să vada te și apreciază.
– Toți avem un profesor model, care
într-un fel sau altul a adus schimbări majore în formarea personalității noastre. Care
a fost mentorul dumneavoastră și cum cre-

deți că v-a influențat acesta în alegerea drumului în viață?
– Nu pot să spun că am avut un mentor,
ci mai degrabă un prieten, care m-a sfătuit
așa cum a trebuit. Și este vorba de cel care
m-a urcat pe scenă pentru prima oară, profesorul de la Școala Populară „Octav Enigărescu” din Târgoviște și prietenul meu bun,
Ștefan Lupu. Eram un copil la 16-17 ani, iar
el avea un calm ieșit din comun și o plăcere
imensă să lucreze cu noi. Cu stilul acesta al
lui, m-a facut să mă îndrăgostesc de teatru și
să urc pe scenă mai întâi cu sufletul și apoi
cu ce am deprins pe parcurs în facultate și în
toți acești ani. Apoi, în facultate, nu pot să
zic că am avut mentori, ci profesori buni de
la care am luat tot ce am avut nevoie pentru
a urma această cale și a nu-mi fi teamă de tot
ce presupune această vocație.
– Care este actorul/actrița preferat/ă?
– Din păcate actorul meu preferat a
părăsit mult prea devreme scena vieții. Este
vorba despre Heath Ledger. Îl admiram când
eram puști pentru rolurile din „The Patriot”
sau „A Knight’s Tale”, dar am fost de-a dreptul fascinat de ce rol a putut să construiască
într-un film inspirat din benzile desenate și
anume Joker-ul din „The Dark Knight”. Pentru ce rol imens a făcut va rămâne mereu în
sufletul meu ca un mare actor. A luat Oscarul pentru rolul Joker-ului post-mortem.
Sunt sigur că va rămâne o legendă și că se va
vorbi despre el și peste mulți ani.Vreau să
recomand acest film tuturor, chiar dacă este
vorba de „Batman și Joker”
– Un mesaj pentru spectatorii care astăzi vă aplaudă doar din spatele ecranului.
– Vreau să vă transmit în primul rând
multă sănătate, că dacă avem parte de ea,
trecem peste orice. Abia aștept să treacă
această pandemie și să ne vedem în număr
cât mai mare la teatru. Știu că multi vor
avea o reticență la spațiile aglomerate și e
normal, dar cât de curând va disparea acest
virus din țara noastră și nu va trebui să ne
mai temem. Până când se va redeschide teatrul, pregătim noi spectacole pentru dvs.
Aveti grija de voi!
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LA VREMEA AMINTIRILOR DIN ARMATĂ
Mircea MORARIU

Teatrul Dramatic „I. D. SÎRBU” din Petroşani
BILOXI BLUES de Neil Simon
Traducerea: Ştefan Statnic
Regia: Horaţiu Ioan Apan
Scenografia: Eliza Labancz
Cu: Mihai Alexandru, Dragoş Măceşanu, Radu Tudosie, Mihai Sima, Alexandru
Cazan, Adelin Ilie, Sergiu Fîrte, Daniel Cergă, Amelia Toaxen, Simona Codreanu
Data difuzării online: 18 aprilie 2020

B

iloxi Blues a fost scrisă de Neil Simon
în 1985. Ea face parte din aşa-numita Trilogie a lui Eugene . E componenta mediană a acesteia, venind după Amintiri din
Brighton din 1983 şi fiind urmată de Destinaţia Broadway, scrisă în 1986.
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Biloxi Blues a ajuns relativ târziu pe o
scenă românească, prima fiind aceea a Teatrului de Comedie din Bucureşti, acolo unde
a fost montată de Iarina Demian (atenţie, o
femeie a fost cea dintâi care a pus în scenă o
piesă despre ce fac bărbaţii în armată şi să se
mai plângă regizoarele că nu ar fi băgate în
seamă pe la colocviile unor criticiţe disperate!), lui Tudor Chirilă revenindu-i rolul Sergentului Toomey.
De atunci, piesa a fost destul de des
montată, fie şi numai pentru motivul că
oferă un număr relativ mare de roluri pentru actorii tineri. Însă aşa cum profeţeam
în cronica dedicată spectacolului de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea, spectacol
regizat de, pe atunci, foarte tânărul Ovidiu
Caiţă (stagiunea 2011-2012), scrierea lui Neil
Simon nu a ajuns să rivalizeze nici cu Casa
Bernardei Alba, nici cu Opt femei, texte clasice sau clasicizate la care se face întotdeauna
apel atunci când trebuie să se dea de lucru
actriţelor dintr-un teatru. A mai fost montată la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca de
Cristian Nedea, de Mircea Rusu cu studenţii
săi de la UNATC, o variantă cu distribuţie
uşor modificată a spectacolului în chestiune
fiind jucată pe scena TNB tot în 2012 şi reluată cu noi schimbări în distribuţie relativ
recent şi, iată, prin 2016-2017 de regizorul

Ioan Horaţiu Apan, la Teatrul Dramatic I.
D. Sîrbu din Petroşani. Acolo unde există o
foarte bună echipă de tineri actori care s-a
manifestat astfel atât pe vremea cât în fruntea Teatrului s-a aflat actriţa Nicoleta Bolcă
cât şi de când conducerea a fost preluată de
actorul Cosmin Rădescu.
Despre
varianta respectivă nu
ştiam până mai deunăzi absolut nimic.
Din păcate, ea nu
apare consemnată
nici măcar pe atât
de utilul site Regizor
caut piesă. Indiciu
clar că nu a văzut-o
nici un critic, nici un
cronicar, deşi spectacolul ar fi meritat
o cu totul altă soartă. M-am convins
de asta urmărindu-l
online, chiar dacă
filmarea nu este
chiar ireproşabilă. Şi
m-am mai convins o dată de un lucru. La
Petroşani chiar se face teatru. Totul e ca autorităţile de acolo să îşi vadă de treabă, să
finanţeze aşa cum se cuvine Teatrul şi să nu
îşi bage bocanci murdari de pesedism jalnic
şi de alte interese obscure în viaţa acestor
actori care chiar vor să îşi vadă de meserie.
Pe care ei o au şi o respectă în pofida obtuzităţii unor politicieni locali rămaşi la mentalitatea lui Miron Cozma.
Biloxi Blues este o poveste cu amintiri şi
isprăvi din armată, cu toate umilinţele aferente, cu bunele şi relele petrecute în vreme
de război, cu revelarea complicatelor raporturi inter-umane dintre comandanţi autoritari, aparent dezumanizaţi (o platoşă care să
le facă şi lor cât de cât posibilă supravieţuirea), şi tineri recruţi aflaţi în ipostaza de a
se confrunta cu durităţile vieţii. Este vorba
despre un jurnal de cazarmă ţinut de Eugene, alter-ego al dramaturgului. Este vorba şi
despre o nouă variaţiune, admit, reflexivă,

pe eterna temă a felului în care se desfăşoară
şi se petrec zilele în armată.
Exact această reflexivitate salvează
textul lui Neil Simon de la banalitate, exact
pe ea a insistat regizorul spectacolului Ioan
Horaţiu Apan. Care l-a ales cum nu se poate mai bine pe Mihai Alexandru pentru

rolul Eugene. O altă foarte bună alegere
mi s-a părut a fi Adelin Ilie în rolul dificil
Alfred Epştein. Notez şi „împrumutarea”
lui Dragoş Măceşanu, de la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, căruia i
s-a încredinţat rolul sergentului Toomey.
Două mi s-au părut a fi scenele cele mai
bine realizate din spectacol. Cea în care se
citesc fragmente din jurnalul până atunci
cvasi-secret al lui Eugene şi cea a confruntării finale dintre Epstein şi Toomey. Aici
Ioan Horaţiu Apan a recurs la serviciile
oglinzii, o piesă fundamentală a decorului
exact aşa cum trebuia să fie creat de Eliza
Labancz. Mi-a mai plăcut, iată, şi o a treia
scenă, aceea dintre Eugene şi Daisy, foarte bine jucată de Amelia Toaxen. La bune
cote de profesionalitate au evoluat şi ceilalţi
coomponenţi ai distribuţiei. E vorba despre
Radu Tudosie (ca întotdeauna foarte bun),
Mihai Sima (şi el cu totul remarcabil). Sergiu Fîrte, Daniel Cergă şi Simona Codreanu.
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AȘCHIILE NU SAR DEPARTE DE TEATRU
Dumitru Augustin DOMAN

Scriitor și redactor - șef al revistei ARGEȘ

rămâne realmente încordată mai mult de
trei pagini. Spre sfârșitul cărții autorul trece
la jigniri directe, la insulte grosolane, la înjurături pe care, credeam, cititorul nu le merită. (Editura „Papagal”, Brasilia, 1964)”.
...................................
ânători de bătrâni – povestirea lui
Dino Buzzati. Într-un oraș, tinerii
înființaseră un club de vânat bătrânii. Astfel,
toți oamenii peste o anumită vârstă ce erau
prinși noaptea în oraș erau schingiuți și maltratați. Într-o noapte, îl hăituiesc până-n zori
pe unul mai tenace. Acesta aleargă încă tinerește, fuge până la ieșirea din oraș urmărit
de hăitași, urcă o colină, aleargă pe culmea
ei și, când e ajuns de vânători, se prăbușește
într-o prăpastie. Întors în oraș, cel mai feroce
dintre vânători, șeful suprem, își vede într-o
vitrină părul alb. Și imediat începe să fie hăituit de ceilalți din grup. Îi venise rândul.
.......................................
in ficțiunile năstrușnice ale lui
Mircea Horia Simionescu: „Un inginer și doi medici descoperă în ființa omenească un biocurent extrem de slab, dar care
indică exact gradul de inteligență al individului. Construind un aparat special, ei determină că inteligența este rezultatul unui
fenomen simplu: acumularea mângâierilor.
Mama care își alintă odorul prin frecarea
repetată a creștetului, a mâinilor sau obrazului, stimulează producerea biocurenților
și înlesnește stabilizarea lor. Copilul crește
și inteligența lui sporește o dată cu sporirea
și rafinarea mângâierilor. Un băiat alintat de
mama și de două mătuși dădea dovadă de
o rară capacitate de înțelegere a lucrurilor,
în timp ce un altul care nu-și amintea să fi
fost vreodată mângâiat avea toate caracterele imbecilului”.

V

M

ircea Horia Simionescu vorbind
ireverențios de cititor, de fapt, citând dintr-o falsă operă: „George TAKTILL:
„Despre imbecilitatea cititorului” – Autorul
își propune să nu vorbească despre persoane care nu sunt de față. Nu e frumos și nici
estetic. El se adresează cititorului, pe care-l
surprinde din momentul ce deschide cartea.
Taktill demască naivitatea cititorului dispus
să ia în serios născocirile unui oarecare, îl
acuză de neatenție sistematică, de stupiditate. Cititorul e un imbecil, - lecturile lui sunt
mai penibile decât căderea pe scări în timpul unei recepții, iată-l cum repetă numele
eroilor cărții, spre a putea reproduce o întâmplare (întotdeauna lipsită de semnificație), iată-l alegând în același scop, o sentință
a cărei înțelepciune se consumă în cuvintele
„viață”, „să fii întotdeauna” și „adevărata
cale”. Cititorul nu e decât un actor care-și
repetă rolul de mașină de spus banalități.
Taktill batjocorește superficialitatea, graba,
impertinența, falsa cultură, imperfecțiunile
la citit – opinteala, bâlbâiala, confuzia și înțelegerea anapoda a termenilor. Parcurgerea
unei cărți de la prima până la ultima pagină
e un act inutil, atenția cititorului neputând
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De vorbă cu actrița Nicoleta Niculescu
Un interviu de Mihai ALEXANDRU
– Care a fost primul contact pe care
l-ați avut cu lumea teatrală. Și cum a fost
prima experiență trăită pe scenă?
– Primul contact pe care l-am avut cu
scena a fost în anul 1975 când am jucat într-un spectacol pentru copii la Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad, sub îndrumarea
actorului Alexei Onică. Au urmat apoi multe
spectacole realizate sub egida festivalului
„Cântarea României” care mi-au accentuat
dorința de a avea o carieră de actor. Se spune că scena are o energie aparte, mărturisesc
că am simțit această energie de la primul pas
făcut pe scenă. Sub privirea spectatorului...
– Odată cu venirea pandemiei ați avut
mai multe apariții în mediul online. Credeți că acest lucru va schimba percepția
spectatorului în vreun fel?
– Sunt dintre cei care cred cu tărie în relația care se stabilește între actor și spectator
în timpul unui spectacol. Teatrul este unic
tocmai prin faptul că e viu, e aici și acum,
nu se pot trage mai multe duble, cum e în
cazul filmului. Desigur că situația dificilă în
care ne aflăm ne-a determinat, ca artiști, să
recurgem și la varianta teatrului online. Dar
nu cred că spațiul virtual poate înlocui emoția și bucuria unui spectacol susținut aproape de spectatori. Consider că cei care iubesc
teatrul vor reveni în sala de spectacol, să ne
bucurăm împreună de magia unui spectacol.
Cum vedeți viitorul teatrului având
în vedere evoluția galopantă a tehnologiei?
Credeți că aceasta poate substituii actorul?
Cred că evoluția tehnologică servește
cu siguranță unui spectacol. Aceasta dă posibilitatea regizorilor și scenografilor să își
pună în practică ideile. Dar, în nici un caz,
tehnologia nu va putea substitui actorul. Nu
există teatru fără actor, tot ceea ce ține de
spectacologic vine în sprijinul actorului, dar
nu il poate inlocui. Victor Ion Popa spunea:

sa visăm la vremea când regizorii vor izbuti
să se încredințeze că arta și succesul lor nu-i
în pînză, lemn și lumină, ci în sănătoasa îndrumare a actorului spre posibilitățile lui.
– Unde vă vedeți peste cinci ani?
– Peste cinci ani mă văd la pensie, alături de nepoți. Deși iubesc această profesie,
nu sunt dintre aceia care vor să stăruiască în
instituție până la adânci bătrâneți, cum s-ar
spune. Sunt foarte mulți tineri actori care
au nevoie de un loc în teatru și consider că
după o anumită vârstă este elegant să ne retragem, să facem loc și altora. Fiecare etapă
a vieții are frumusețea și firescul ei. Trebuie
trăită cu sens.
– Este și teatrul o uzină?
– Din câte îmi amintesc, Ion.D. Sîrbu
afirma că și Teatrul este o uzină. Pledoaria lui
Ion D. Sîrbu se referă la o apropiere a teatrului de fenomenul social, la o îndepărtare de
caracterul elitist. Relația între teatru și publicul său trebuie să fie precum cea între un
magnet și pilitura de fier, nici prea strânsă,
nici prea îndepărtată, completa Ion. D. Sîrbu.
La rândul meu, cred în valoarea socială a teatrului, în nevoia depășirii unor bariere între
teatru, ca și artă, și spectator. Teatrul nu poate
fi in afara vremurilor, are menirea de a coborî
înspre spectator, de a-l educa si de a-l apropia
de fenomenul cultural.
– Care a fost cel mai rușinos moment
trăit pe scenă. Dar cel mai frumos?
– Nu îmi amintesc sa fi avut vreun moment rușinos trăit pe scenă. De obicei prefer
să îmi șterg din minte momentele mai puțin
plăcute, uitarea funcționează și ea. Momente
frumoase au fost foarte multe, în 25 de ani de
teatru am adunat multe amintiri frumoase
împreună cu colegii mei. Fiecare spectacol a
fost o bucurie și cred că întotdeauna cel mai
frumos moment sunt aplauzele. Momentul
în care spectatorul își exprimă emoțiile prin21

tr-un gest, aparent, atît de simplu: aplauzele.
– Anul acesta Teatrul Dramatic Ion. D.
Sîrbu a avut pentru prima data în istorie o
nominalizare Uniter. Acest lucru vine ca o
recunoaștere a muncii dvs. și ca o obligație
de a menține un anumit nivel. Cum credeți
că va influența acest lucru activitatea dvs.
viitoare?
– Într-adevăr nominalizarea la premiile Uniter este o mare realizare a echipei teatrului petroșenean. Chiar dacă nu am jucat
în spectacolul nominalizat, mă bucur pentru reușita colegilor mei. Sunt convinsă că
această nominalizare ne va responsabiliza si
mai mult și va influența pozitiv activitatea
noastră artistică.
– Toți avem un profesor model care
într-un fel sau altul a adus schimbări majore în formarea personalității noastre. Care
a fost mentorul dvs., și cum credeți ca v-a
înfluențat alegerea drumului în viață?
– Cu siguranță numele pe care îl aso-

ciez cu începuturile mele artistice este cel al
lui Alexei Onică, actor al teatrului din Bârlad. De la dumnealui am învățat ABC-ul
profesiei și că e nevoie de multă determinare
și caracter pentru a fi actor. Pot spune că am
învățat de la fiecare profesor și regizor. Până
la urmă cred că suntem și suma întâlnirilor
noastre.
– Care este actorul sau actrița preferată?
– Draga Olteanu Matei. Este o actriță
de o forță extraordinară, cu un umor fantastic. Desi pare aspră, este de o sensibilitate și
o finețe extraordinară. Doamna Draga parcă
a fost făcută să ne fie dragă tuturor.
– Un mesaj pentru spectatorii care astăzi vă aplauda din spatele ecranului.
– În primul rând să își păzească sănătatea. Să nu uite că în vremuri mai greu de
îndurat, cultura este o salvare. Să ne așezăm
la umbra liniștii și a răbdării. Noi, artiștii, vă
suntem alături și vă mulțumim.

Nicoleta Niculescu în diferite roluri
interpretate pe scena Teatrului Dramatic
„Ion D. Sîrbu” Petroșani:
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Actori care au înobilat scena teatrului din Petroșani:
Florin Plaur & Ana Colda
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„ARTISTA” SI
, ILIADA LUI WILL
Ovidiu PECICAN

...Ș

Scriitor, profesor univ. dr. Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca

i vine și momentul când
adevărurile ies la suprafață
ca untdelemnul
deasupra
apei.

Părinții vor să
o căsătorească
oferindu-i o
partidă, în timp
ce ea vrea să
meargă acolo unde
inima o cheamă. Ce e
de făcut? Deocamdată
este de căutat
sfatul unui prieten
înțelept. Vorbind cu
Laurence – Lorenzo-ul
shakespearean,
versiune
onomastică
elisabetană
pentru un
prezumat
original italic –,
Julieta (Giulietta!)
Capulet (Capuletti)
îi spună, fără
ezitare, că
„Decât să iau pe
Paris,
poruncește-mi/ Să sar din
vârfu-acelui turn, să merg/ Pe
drumuri cu tâlhari, să dorm cu
șerpii,/ Și-aruncă-mă-n cătușe
printre fiare!/ Mă-nchide
noapteantr-un
cavou
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cu oase/ Ce huruie cu scăfârlii hidoase,/ Cu
putrede ciolane, poruncește-mi/ Să mă cobor de vie în mormânt”.
Refuzul de a-l avea în vedere cu bunăvoință pe pretendentul agreat de familie este
categoric, deși el contrazice, în subconștientul cititorului sau al spectatorului instruit în
mitologie greacă, un scenariu mitic în care
Paris era tocmai favoritul; mai întâi al celor
trei zeițe, care își dispută trofeul în formă
de măr, iar apoi pe alesul Elenei din Troia,
care a întors pe dos o lume și a provocat un
război cu reverberații universale pentru a fi,
împotriva opreliștilor, împreună cu bărbatul iubit. Cu viclenie savantă, Shakespeare a
răsturnat scenariul clasicității antice al iubirii paradigmatice, în versiunea oferită de el
Paris devenind marele refuzat. Acum rosturile de trouble maker le joacă inamicul de clan,
Romeo din familia Montague (Montecchi),
încarnarea autentică a arhetipului evocat în
războiul politic și de familie veronez dintre
guelfi și ghibelini, adepții papei și cei ai împăratului. „Micul” război din cetatea italică
nu este, în ordine narativă, decât o altă ipostază, adaptată vremurilor și locului, a Războiului Troian de odinioară. Cerul încape –
întreg – cu tot cu soarele care îl luminează
– într-o biată baltă de la marginea drumului... Nu este deci de mirare că din povestea
de dragoste imprevizibilă, fulgerătoare și
devastatoare dintre Julieta și Romeo au loc
și confruntări anihilante, precum cea dintre
Romeo, Thibalt și Mercutio, un soi de Ahile,
Hector și Patrocle.
Marea artă shakespeareană este, din
acest punct de vedere, aceea de a rescrie
războiul troian pentru o cetate italiană din
Renaștere, mutând accentele dinspre Ares
spre Eros, dinspre Război înspre Dragoste.
Nu lipseau nici în Iliada, unde cuplurile de
iubiți erau de mare anvergură și faimoase:
Paris și Elena, Hector și Andromaca, Ahile

și Briseis. Ba, cel puțin unul dintre ele – al
lui Ahile – punea împreună persoane provenind din tabere adverse, oferind modelul
îndepărtat ilustrului dramaturg elisabetan.
Dar lucrurile merg și mai departe de
atât. Vorbind cu Lorenzo și exprimându-și
refuzul, Julieta plonjează în imaginarul medieval ilustrat prin exemple de cazne și pricini de teroare demne de Infernul dantesc.
„Să sar din vârfu-acelui turn” evocă imaginea fecioarei izolate sau chiar sechestrate în
turn, excedată de singurătate sau de irosirea
anilor ei frumoși, a frumuseții ei năvalnice; dar și desenul cărții de tarot corespunzătoare, cu personajele care cad din înaltul
construcției fortificate verticale, în timp ce
fulgerele dau să o năruie... Dar fata îndrăgostită nu este gata doar de sacrificiul prin
sinucidere, precum Didona, cea părăsită de
Eneas ori precum Lucreția, cea pângărită de

Sextus Traquinius, evocată de Shakespeare
într-unul dintre poemele sale.
Decât să se mărite cu Paris, Julieta preferă însă chiar să asume riscuri în mod activ,
expunându-se la durata unei călătorii incerte:
„să merg/ Pe drumuri cu tâlhari”, unde probabilitatea de a-i întâlni pe acești potențiali
atacatori, violatori și/ sau ucigași ar speria-o
infinit mai puțin decât matrimoniul plănuit.
Alternativa învecinării cu târâtoare
damnate pe urma consemnării în Biblie a
arhetipului lor stanic o înspăimântă mai puțin pe eroina shakespeareană: „să dorm cu
șerpii”are însă nu doar rezonanțe din sfera
cărții Genezei, ci și de basm popular, pentru
cititorii români. Coabitarea cu făpturi ofidiene și cu alte dihănii a Fetei Moșului din bine
cunoscuta povestea lui Ion Creangă este o
temă care nu apare doar în mitologia românească.

Ilustrația paginilor: Marilena NARDI (Venezia) & Angel BOLIGAN (Mexico City)
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O altă opțiune preferabilă în ochii Julientei ia forma propunerii „Și-aruncă-mă-n
cătușe printre fiare!”. Ea asociază arestul cu
teroarea devorării, ca în vremea martiriului
primilor creștini prin arenele romane (Henrik Sienkiewicz le-a evocat într-o secvență
impresionantă din Quo vadis), cu iminența
pieirii prin devorarea vorace, bestială. Aduce, totodată, în memorie și exemplul profetului Daniel, aruncat în groapa cu lei, a regelui
viking Ragnar Lothbrok, oferit șerpilor veninoși de regele northhumbrian Aella, care
îl luase prizonier, și a altor asemenea ordalii
de străveche atestare.
În fine, Julieta ar accepta chiar o altă
probă de testare a tăriei ei psihologice și morale: „Mă-nchide noaptea-ntr-un cavou cu
oase/ Ce huruie cu scăfârlii hidoase,/ Cu putrede ciolane, poruncește-mi/ Să mă cobor de
vie în mormânt”. Până și un asemenea test de
rezistență emoțională și caracterială ar fi preferabil pentru ea, oricât i-ar repugna.
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Pledoaria este puternică, iar repertoriul convocat întru slujirea ei – redutabil și
divers. El indică precis o serie de referințe
culturale care configurează profilul cultural,
spiritual și etic al fetei care primise, datorită
condiției sociale a familiei căreia îi aparținea,
o educație aleasă, în spiritul epocii căreia îi
aparținea. Referințe folclorice, biblice, chiar
istorice, ipostaze horror în reprezentări tipice, influențate de obiceiurile mortuare
din monasticism, eventual chiar arhetipale,
bântuie imaginarul pasional, transpus în registru sinistru, al fetei pasionale, aprinse de
iubirea pentru Romeo. Capacitatea ei alertă
de transpunere în scenografii diferite, dar
dezgustătoare sau sumbre este remarcabilă,
demnă de o persoană cu o viață interioară
foarte mobilă și puternică, poate chiar înzestrată cu capacitatea de a inventa, de a utiliza
ficțiuni artistice, poate chiar talentată pentru
practici artistice (scris, pictat).
Toate acestea evidențiază o latură mai puțin discutată de exegeza teatrală
al configurării personajului principal al celei mai
frumoase povești de iubire – tragică, este drept – a
lui William Shakespeare.
O artistă potențială, foarte tânără și
fragilă, exaltată de iubire, este cea pe
care o proiectează dramaturgul pe
fundalul unei noi Iliade, a unei Italii
prinse între partidele pro-imperială și
papală. Nu altfel decât Antigona, decât alte personaje sacrificate pe altarul
adevărului, al virtuții sau al iubirii, această Isoldă se ridică la rangul de simbol al condiției
umane plătind prețul vieții pentru gloria ei postumă emblematică. Julieta rămâne personajul care nu
de moarte și de probe sinistre
se teme, ci de eșecul vieții într-o
căsnicie formală, fără substanță
afectivă; de moartea sufletească,
imposibil de acceptat și de suportat. De unde se vede că romantismul ține de un mod de a fi al omului, și nu numai de o vârstă a istoriei...

PE BARICADELE THALIEI

Cornelia ALEXOI

Î

n ultima vreme, am fost adeseori solicitată să vorbesc despre activitatea
mea de trainer și coach, ceea ce nu poate
decât să mă bucure, pentru că sunt la mijloc
peste cincisprezece ani de studiu, de căutări,
de experiențe (uneori dureroase), dar și de
rezultate pe care nu mă sfiesc să le consider
absolut uimitoare.
Recunosc, începuturile au fost timide,
alături de un trainer mult mai versat, dar miam dat seama, încă de pe atunci, că rolul de
îndrumător implică o mare responsabilitate
și că ai datoria să-ți șlefuiești, permanent, armele destinate acestei bătălii. Astfel, pentru
a putea aplica, în voie, ceea ce-mi spunea
mintea și inima, am ales, repede, să-mi desăvârșesc singură drumul în acest domeniu,
în ciuda complexității sale. Cum n-am fost
mânată însă în luptă de ambiții meschine, ci
de dorința de a-i ajuta, cu adevărat, pe cei
care-mi cereau sprijinul, reușitele n-au întârziat să apară. Lucru lesne de-nțeles, dacă
avem în vedere că, pentru a te împlini pe tărâmul magic al teatrului, indiferent de aria
în care activezi, înseamnă să-ți deschizi sufletul întru bucuria sufletelor semenilor tăi;
să fii balsam pentru rănile celor care caută
mângâierea în altarul Thaliei. Da, teatrul are
această putere de neprețuit: de a bucura, de
a educa și de a vindeca, deopotrivă... Experimentând, pe propria-mi piele, toate aceste
valențe miraculoase, cu timpul, m-am simțit
îndemnată să-mi lărgesc sfera preocupărilor
și să mă aplec mai mult asupra celor mai puțin răsfățați de soartă: asupra celor care suferă din pricina deficiențelor de vorbire, a vocii lipsite de forță sau a tulburărilor la nivel
afectiv și comportamental. Arsenalul armelor teatrale este menit să ajute ființa umană
în multe moduri și este de datoria noastră, a
celor care i-am pătruns tainele, să-i punem
în valoare nu doar farmecul, ci și puterea de

a interveni benefic, acolo unde s-au instalat
dezechilibre considerate, de multe ori, iremediabile, în alte tratamente.Acesta a fost
motivul pentru care mi-am însușit, de vreo
doi ani încoace, și instrumentele oferite de
dramaterapie. Nu pot să nu vă mărturisesc
că, în munca mea de trainer, mi-a fost dat,
adeseori, să mi se spună: „Vă mulțumesc că
existați”... Vorbe pe care nu le-aș fi auzit, niciodată, în alte împrejurări. Așa că, mă felicit, desigur, din toată inima, c-am găsit eu
însămi puterea de a mă ridica și de a merge
mai departe, atunci când am căzut, pentru a
putea, acum, să văd atâtea fețe luminate de
bucuria că ne-am întâlnit.
Așadar, privind în urmă, la toți acești
ani de muncă pe tărâmul trainingului și al
coachingului, pot să declar că mă simt împlinită și fericită. Am schimbat multe destine,
am ajutat oameni din domenii de activitate
foarte diferite, din clase sociale diverse și
dintr-o paletă vastă a vârstelor. Chiar dacă
nu mi-a fost dat să ființez, cât aș fi vrut, pe
scenă sau pe platourile de filmare – „ceasul
norocului nu bate întotdeauna după vrerea
noastră”, nu-i așa? - învățătura însușită, în
drumul spre acestă aspirație, nu mi-a folosit
doar mie, ci și atâtor și atâtor alți oameni.
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Și dacă e adevărat că... „ce ți-e scris, în
frunte ți-e pus”, atunci, poate, aș putea să
spun și eu - fără să greșesc prea mult - că

menirea mea a fost, probabil, să-i ajut pe ceilalți, slujindu-mă de uneltele artei care m-a
fascinat de când mă știu: TEATRUL.
E momentul, cred, să vă spun și o poveste, a cărei tâlc îl veți deduce, desigur, cu
ușurință, în lumina celor prezentate mai
sus... Că vreau să mă dedic artei dramatice,
știam încă de pe la vreo șase anișori, dar - pe
la vreo doisprezece ani - începusem deja s-o
asaltez pe bunica mea din partea tatălui (o
hunedoreancă pentru care am avut o iubire
desăvârșită) cu ideea că eu TREBUIE să devin actriță. Răspunsul ei speriat mi-a rămas
întipărit în minte, pentru totdeauna: „Vai
de mine și de mine!... Păi, de ce să te faci tu
actriță?!... Dacă te-ai face profesoară, Doamne, fain ar mai fi!” Într-un fel, i s-a împlinit dorința. Probabil, a vegheat permanent,
de-acolo, de Sus, să ajung pe calea visată de
ea, fără să mă-ndepărtez, totuși, prea mult,
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de visul care a fost motorul vieții mele, mereu: ACTORIA.
Nu aș vrea însă să închei această succintă trecere în revistă a activității mele pe
baricadele Thaliei, fără să amintesc faptul
că tot munca mea de trainer mi-a dat și curajul de a mă implica, în urmă cu niște ani,
și în regia și producția de teatru, în cadrul
propriei mele companii teatrale, ce a avut ca
deziderat promovarea tinerilor actori. A fost
și aceasta o perioadă importantă din viața
mea, în care le-am dat aripi multora dintre
colaboratorii mei, dar, mai ales, am învățat
că departamentele unui teatru sunt foarte
strâns legate între ele și că succesul unei montări depinde de absolut toți cei care-și aduc
contribuția la făurirea acesteia, fără nicio
excepție. Este aceasta nu numai una dintre
cele mai remarcabile lecții, venite din partea
teatrului independent, dar și un semnal de
alarmă întru dăinuirea teatrului, în general.
Astfel, nu întâmplător, volumul meu de debut ca dramaturg, se numește: „Teatrul ca un
altar-fortăreață”. Timpul în care am condus
compania mea de teatru, mi-a sădit foarte
adânc în minte acest adevăr: ori suntem toți
pentru unul și unul pentru toți, ori vom eșua
lamentabil pe panta distructivă a orgoliilor,
a degringoladei vremurilor, a neajunsurilor
de tot felul ori în fața invaziei digitalului.
Cuvintele spuse de regretatul Adrian Pintea
- într-o anchetă asupra situației teatrului românesc, făcută pe vremea când viața m-a-mpins să fiu și jurnalist - „Suntem ca șerpașii
din Nepal”, nu și-au pierdut deloc substanța (ba chiar dimpotrivă), în aceste vremuri
de restriște a artei teatrale. Am învățat de la
profesorii mei - toți unul și unul! – că teatrul
este APOSTOLAT și mi-am însușit (ca atâția alții) fără rezerve și fără regrete, această condiție, dar... cred că e timpul, mai mult
decât oricând, să ne punem în mănușa de
catifea, mâna de fier și - întru supraviețuirea milenarei noastre arte – să alungăm din
templul Thaliei spectacolul sinistru al falselor sclipiri.
”May the Force be with you”!

Aplauze din dormitor

B

lazarea și resemnarea, izolarea și
carantinarea nu sunt stări și situații
care să-i caracterizeze pe actorii teatrului din
Valea plângerii după normaliatea risipită
suspect de COVID-19. Și nu mă refer la normalitatea când abatajele fierbeau, pline de
mineri în activitate spornică iar la suprafață
era instalată anormalitatea comunistă rigidă. Nu! Mă refer la surogatul de normalitate
amară, pauperă adusă în Vale de guvernele postdecembriste eliberatoare a galeriilor
subterane și a apartamentelor supraterane
rămase fără locatari. De fapt, caracteristica
generală a actorilor dintotdeauna și de pretutindeni este aceea de a nu avea stare. Da,
guvernul Orban le-a pus și actorilor botnițe,
ca tuturor cetățenilor prea docili ai republicii, dar n-a putut să le obstrucționeze vocația și dorința de a da glas artei lor. Știm din
istorie că populațiile de români, din timpuri
străvechi, au murit la șes și au renăscut în
aerul tare al înălțimilor. Tot așa, actorii care
au murit pe scenă au renăscut pe Internet,
pe Facebook sau pe Instagram. Comparația
nu e hazardată, nu e lipsită de substanță nutritivă pentru arta actorului. Ea îmbracă un
fenomen pandemic la nivel național, chiar
mondial, la ce ne aliniem voles nolens.
Echipa Teatrului Dramatic ”Ion D.
Sîrbu” din Petroșani a trecut la acțiune
din primele zile ale interzicerii activității
în sala de spectacol conform dispozițiilor impuse de așa-zisa ”stare de urgență”. Împreună cu managerul instituției,
actorul Cosmin Rădescu, artiștii ”și-au
pus sângele în mișcare” sărind deciși...
în altă dimensiune. Mai exact, în dimensiunea virtuală, la îndemână. Au ieșit în
lume făcându-se vizibili unui public mai
larg, uneori mai comod, în stare să deguste deliciile teatrului din dormitor.
Prima întâlnire de acest fel am trăit-o alături de Horațiu Ioan Apan și de

Adrian Țion

spectacolul lui filmat pe scenă A ta pe WeCie,
Linda, o comedie spumoasă scrisă de Willy
Russell. Postarea pe net a fost prejudiciată
de calitatea sonorului, întrucât filmarea s-a
făcut cu o singură cameră, fără intenția de a
fi programată ca spectacol live pe net. Dar e
de remarcat graba instituției de a se acomoda
noilor condiții de supraviețuire, altfel spus
de a se menține pe linia de plutire. Au urmat
alte spectacole online, filmate profesionist
și redate ca atare. S-a înființat secțiunea Poezie în Pandemie unde s-a recitat din Nichita
Stănescu și Serghei Esenin. Exemplul l-a dat
chiar Cosmin Rădescu, sensibil la poezia lui
Adrian Păunescu. El a recitat cu însuflețire,
patetic și emoționant, Repetabila povară cu
masca de protecție așezată ostentativ peste
ochi. Am trăit un fior nostalgic amintindu-mi
de cenaclurile Flacăra la Cluj, acoperite și ele
de masca necruțătoare a trecerii timpului.
N-au fost uitați nici copiii. Pentru ei au
fost programate spectacole online cu Degețica în regia lui Horațiu Ioan Apan și Amelie și
Prințul Fermecat, dramatizare de Oana Leahu după Frații Grimm în regia lui Rareș Budileanu.
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Ion D. Sîrbu, la mormântul părinților săi

Destinatar
Irina Sîrbu
Bloc Dimitrov, nr. 22, sc. 3, ap. 3
Expeditor
Ion D. Sîrbu
Teatrul Naţional Craiova
Craiova, 18 Dec. 1967

Baby,
Acum cinci minute‚ ţi-am expediat, recomandat, o scrisoare care a vrut să fie scurtă
şi ultimativă - şi a ieşit lungă şi sentimentală.
Sper că o vei primi şi că, în sfârşit te vei catadixi să-mi răspunzi. De la poştă am trecut pe
la Radio. Am de luat bani pentru o schiţă şi
un interview (transmise în Nov.) Am fost cotat cu 450 lei - primesc 109 lei, în urma bruscelor economii bugetare survenite la sfârşitul
anului. Lizica a mizat pe aceşti bani; va fi f.
decepţionată. Ce să fac? Am intrat la Minerva
să beau o bere (cu cei 9 lei). Stau aici şi-ţi scriu.
Mă gândesc, mai nou, f. mult la Dorel. Îl văd
mereu, roşu la faţă, mânios pe viaţă, obscur şi
lucid în această obscuritate. Priveşte înapoi,
în sus şi în jos, cu mânie - e un ratat inteligent
şi tragic. Luciditatea lui scapără odată pe zi,
odată pe lună. Dar scapără. Dorel e un erou
pozitiv într-o piesă contemporană. (Am şi
gândit o asemenea piesă. Poate că o voi scrie.)
Iată povestea (pe scurt): „Într-o familie de mineri vechi, de Crăciun, e aşteptat „Unchiul”.
De o mamă bătrână şi bună (Mama), un domn
tot bătrân şi trist (Tata), de o soră care s-a jertfit (Tu) - şi de un nepot care a refuzat să facă
şcoală şi a rămas muncitor. Unchiul (nu sunt
eu) a umblat prin străinătate, e o personalitate, vorbeşte la televizor, e scriitor, gazetar,
de cinci ani nu a mai găsit timp liber să vadă
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oamenii care l-au făcut om. Acum, cu o soţie
tânără, cultă, fandosită, franţuzoaică - vine
să-şi revadă originea socială (a făcut, mereu,
caz de asta). Aici începe drama. Confruntarea
unui parvenit social (ceea ce am refuzat eu
să fiu) cu un foarte cinstit şi scârbit muncitor
(Dorel). Nepotul îşi dă seama că sacrificiul
său, al bunicului său (fost luptător roşu) s-a
cristalizat în această lichea parfumată de ridicol şi compensată de ofuscata sa soţie (cu
inima la Paris şi cu curul la Mamaia). Pentru
ce am luptat, pentru ce a luptat clasa muncitoare? Pentru ca să-i creeze pe aceşti paraziţi
bogaţi ai mizeriei noastre continue? Unchiul
e dezavuat de Tata (ce am visat, ce a ieşit) de
soră (pentru cine m-am jertfit) şi, mai ales,
de Dorel. Care spune, la un moment dat (act
III): „Vrei să-ţi spun de ce am refuzat să intru
la liceu, să învăţ? Fiindcă detest intelectualii.
Fiindcă dispreţuiesc oamenii care mint, care
scot panglici pe gură, care se aranjează comod înjurând în scris comoditatea, care trăiesc din banii luaţi pentru că lăudau frumos
mizeria urâtă…”, etc.
Piesa ar fi o confruntare logică şi paralogică a două generaţii a două mentalităţi.
Poate, requiem-ul literar a ceea ce noi am
numit, cândva, „lupta de clasă”.
Bineînţeles, ideea rămâne în germeni,
idee. Nu o voi scrie (deocamdată). N-are rost
să spunem adevăruri. Trăim o epocă în care
minciuna s-a materializat şi a devenit lege.
Ce rost are să scormonim vechi dureri petrilene? Ce rost are?
Dar ţi-am povestit întreaga această
elucubraţie fiindcă mă gândeam la Dorel.
La anonima sa dramă. La obscurul în care
trăieşte. La ceaţa, neputinţele şi inerţia prin
care se consumă. La soţia lui (care nu aude),

la fetiţa lui (pe care, încă, nu o cunosc).
Povestirile mele petrilene au murit în
sertar. Dacă aveam noroc apăreau în 1958.
N-am avut. Acum mi-am adunat opera: am un
volum de teatru, unul de scenarii, un volum
de satire. Povestirile petrilene le-am aruncat
la coş - aşa cum la coş stă astăzi întreaga clasă muncitoare. Nu se mai „poartă” minerii, e
penibil azi să scriu despre oameni simpli, care
muncesc şi speră (sau nu mai speră).
Revista „Luceafărul” mi-a refuzat o
nuvelă cu mineri pentru motivul „puneţi
probleme delicate, nu suntem în măsură
să judecăm dacă sunteţi just sau injust”. În
schimb, apar nuvele cu homosexuali, cu alcoolici, cu elucubraţii. Totul e permis, afară
de…(Moarte ta prin tine, Israele! Vechiul Testament, cap.V, verset XVIII)
Eu am mereu îl văd în ceaţă pe Gaia bătrânul, îl aud şi îl văd strigând: „va veni o zi,
când vom fi egali”. Suntem, dragă Baby, egali.
Doar că unii sunt mai egali decât alţii. Mi-aduc
aminte de Biro bacsi, de Gârbovean şi de alţii. Îmi aduc aminte de nopţile când făceam
registrele de casier ale tatălui meu. Tu nu ştii,
erai prea mică, mama înjura sindicatul (o costa
prea mult), tata ofta, citea broşuri roşii. Ce a ră-

mas din tot ce au visat aceşti apostoli? Giurgiu
a rămas. Şi cu asta am spus totul.
Facem bilanţuri de existenţă. Să le facem. Cum au trăit părinţii noştri? Cum trăim
noi? Ce s-a spus? Ce s-a făcut?
Eu am renunţat la probleme. Am plătit
greu şi lung impozit de viaţă şi moarte pentru ele.
Acum consider că am caracter (ceea ce
e f. rar) că am rămas credincios testamentului de cinste şi de omenie a tatălui meu,
că realizez în fraze formidabila inteligenţă a
mamei mele şi că încerc să conştientizez destinul ratat al nepotului meu.
Tu îmi rămâi soră, inimă, durere, regret. Asta e o soră,
Gary
(Securitatea adaugă, la sfârşitul scrisorii, o Menţiune:
Indicativul 33/AG/ Serviciul I cere corespondenţa internă a numitului Sîrbu Dezideriu str. Romul nr.1, sc. E, ap. 95 Craiova (şi
Teatrul Naţional Craiova). Credem că Ion D.
Sîrbu (Teatrul Naţional Craiova) este una şi
aceeaşi persoană cu Sîrbu Dezideriu.)

Câteva precizări:
În acest număr al revistei vă prezentăm o primă misivă, (din cele ce vor alcătui
volumul Scrisori către cei de acasă), adresată de Ion D. Sîrbu Irinei, buna lui soră. În
această epistolă sunt invocate o serie de personaje petrilene. Unele, idealiste, precum
foștii ortaci ai tatălui său (Biro bacsi, de Gârbovean, Gaia bătrânul, vecini cu Scriitorul
în colonia polietnică din Petrila) și unul extrem de descurcăreț, Giurgiu, care a ajuns
un mare lider sindical în democrația populară. Sîrbu îi face surorii sale rezumatul unei
posibile piese, care ar fi fost în deplin acord, cu spiritul epocii. Unchiul bogat din Vest
era un personaj ce apărea frecvent în dramaturgia vremii. El este acel parvenit care a
uitat de idealurile, de egalitate socială, pentru care au luptat foștii lui tovarăși și care,
ajuns în vârful ierarhiei sociale, se comportă inadecvat atât în familie cât și societate.
Această posibilă piesă îl are în centrul ei pe Dorel, fiul Irinei, și unicul nepot al Scriitorului. El a lucrat toată viața la mină, de unde a și ieșit la pensie. A fost pasionat de
yoga într-o vreme când această pasiune, într-un oraș minier, era extrem de rară. Dorel
Crăciun a avut o fată, Monica, despre care Sîrbu spune că n-a apucat s-o cunoască, și
care a ajuns profesoară de franceză și română la Râmnicu Vâlcea. Sîrbu are, periodic,
idei pentru piese de actualitate pe care i le povestește surorii și nevestei, dar care sunt
doar scăpărări de moment. Din perspectiva posterității, e mai bine că nu le-a și scris.
Povestirile petrilene, din fericire, n-au murit în sertar. Ele au apărut la Editura Junimea
din Iași, în anul 1973, la 15 ani de la editarea ratată din 1958. (Mihai Barbu)
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ARCA BUNEI SPERANȚE – DOUĂ PUNERI ÎN
SCENĂ: LA PETROȘANI ȘI CRAIOVA
Ioan LASCU

Scriitor, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România

C

ea mai cunoscută piesă de teatru
a lui Ion D. Sîrbu este, aproape
garantat, Arca Bunei Speranțe. A avut parte
de numeroase montări în țară, dar și la Petroșani, pe scena teatrului ce-i poartă astăzi
numele, ca și la Craiova, unde dramaturgul
a fost secretar literar vreme de nouă ani.
De unul din spectacolele de la Petroșani,
pe atunci Teatrul de Stat „Valea Jiului”, miaduc bine aminte, deși de atunci s-au scurs
39 de ani. Mai precis, în stagiunea 19811982, un regizor proaspăt angajat în teatru
prin transfer, e vorba de Bogdan Ulmu, venit, dacă nu mă înșel, de la Bârlad, s-a pus
pe treabă și a realizat un spectacol cu Arca
Bunei Speranțe. Distribuția s-a făcut cu actori
din teatru, pe atunci o trupă valoroasă care
obținuse premii importante cu Pluta Meduzei
de Marin Sorescu și În căutarea sensului pierdut de Ion Băieșu, la festivalurile naționale
de artă dramatică contemporană de la Brașov și Timișoara. Spectacolul regizat de Bogdan Ulmu a fost pe măsura așteptărilor – nu
a dezamăgit, a fost agreabil, pe înțelesul publicului de nivel mediu. Cu Bogdan Ulmu,
din păcate stins din viață destul de devreme,
în urmă cu vreo trei-patru ani, aveam să mă
reîntâlnesc la București, unde a locuit o vreme, apoi la Iași, unde se stabilise și devenise
profesor universitar, dar și la Craiova, unde
a pus în scenă un spectacol pentru copii pe
un text de Ion Creangă și a făcut parte din
comisii de doctorat. La Petroșani el nu a zăbovit mai multde o stagiune sau două.
În legătură cu premiera de la Petroșani am păstrat și altă amintire, mai vie și
marcată de un impact plăcut. La spectacol
fusese invitat și autorul, Ion D. Sîrbu, care
era așteptat să sosească de la Craiova. Spre
dezamăgirea publicului, a actorilor și a cunoscuților, premiera s-a derulat în absența
autorului. Împreună cu regizorul și cu câți32

va actori între care și Mirela Cioabă, fosta
mea consoartă, după terminarea spectacolului ne-am dus să sărbătorim evenimentul
la restaurantul „Minerul”, pe atunci cel mai
bun din oraș. Ne așezasem într-un separeu,
când, dintr-o dată, surpriza-surprizelor, în
ușă s-a profilat Ion D. Sîrbu, jovial și volubil așa cum apărea el de regulă în lume. Îl
vedeam pentru prima oară în carne și oase
pe omul despre care aflasem atâtea lucruri
amuzante, păstoase, picante, care frizau și
anecdoticul. Am făcut cunoștință, eu cu o
oarecare sfială, iar el cu dezinvoltura-i binecunoscută. S-a bucurat sincer când a aflat că
mă trăgeam din băștinașii Văii Jiului, păstorii jieni sau, pe șleau, momârlani. Pe atunci
nu cred că Ion D. Sîrbu se gândise, d-apoi
să și înceapă să scrie Jurnalul unui jurnalist
fără jurnal. La câțiva ani după moartea lui,
când citeam această atât de greu de egalat
operă, m-am amuzat parcurgând și episodul
în care el își aducea aminte de trecerea homerică pe strada coloniei din Petrila a unei
arătări ce părea că vine din altă lume. Era
înțolit foarte ciudat, mergea agale, abia târându-și opincile grele ca niște bulgări mari
de pământ. Era un momârlan din partea locului. Copilul Sârb Dezideriu se juca în ulița
coloniei multietnice cu alți prichindei de tea-

pa lui, de șase-șapte ani, care au început să-l
umărească strigând după el budesoláh, ceea
ce nu era deloc o laudă, ci o batjocură. Seara
copilul i-a povestit tatălui, destoinicului miner Ioan Sârb, întâmplarea. Auzind ce-i spunea odrasla, părintele s-a răstit la copil cam
așa: „Mă, să nu mai zici niciodată așaceva, că
și tu ești unul de-al lor!”. În ungurește budes
oláh înseamnă român împuțit. Tâlcul dojenei
stă în ceea ce Ion D. Sîrbu se va recunoaște
mai târziu: în condiția identitară de român
ortodox, deși provenea dintr-o familie mixtă,
atât ca națonalitate și limbă, cât și ca statut
confesional.
A doua punere în scenă a piesei Arca
Bunei Speranțe a fost opera mirobolantului
regizor clujean Aureliu Manea. La premieră, unde am fost și eu prezent, sala era arhiplină, însă autorul nu putea fi de față nici
de data aceasta din pricina unei maladii necruțătoare (cancer laringian) care îl țintuise
la pat. Evenimentul s-a întâmplat chiar în
seara zilei de 17 septembrie 1989, publicul
fremăta în vasta sală a Teatrului Național
din Craiova, cortina stătea să se deschidă,
ba chiar s-a deschis dar pe scenă a apărut pe
neașteptate directorul Emil Boroghină carea
anunțat cu o voce strangulată de o puternică
emoție că dramaturgul murise cu câteva zeci
de minute înainte de primul gong. Trecând
peste momentul de perplexitate, într-o atmosferă de apăsătoare durere, spectacolul a
ajuns la bun sfârșit prin prestația unor actori
de indiscutabil profesionalism asemenea
lui Valeriu Dogaru, Valentin Mihali, Teodor
(Doru) Marinescu, Mirela Cioabă și a celorlalți distribuiți în rolurile lui Noe, Noa, Sem,
Ham, Jafet, Protos și Ara. Așa cum fusese
scris de autor, finalul transmitea speranța că
lumea în derivă se va salva de la dezastru
iar arca ei simbolică va amara într-un liman
mai sigur, întrevăzându-se o zare de lumină.
Dintre actorii ce au dat viață spectacolului
craiovean doi evoluaseră anterior și pe scena teatrului din Petroșani: Mirela Cioabă și
Teodor Marinescu. Mirela Cioabă se distinsese în spectacole precum Pluta Meduzei de
Marin Sorescu (regia: Florin Fătulescu) sau
Ifigenia în Taurida de Goethe (regia: Aureliu
Manea). Pentru rolul din Pluta Meduzei Mirela Cioabă cucerise premiul de interpretare
la Festivalul de Teatru Contemporan de la

Brașov (1980). Teodor Marinescu a debutat
la Petroșani în stagiunea 1982-1983, alături
de Florica Dinicu, în Domnișoara Julia de August Strindberg.
Cât privește punerea în scenă a altor
spectacole cu piese de Ion D. Sîrbu, la Petroșani a fost jucat un răstimp, în a doua jumătate a anilor 1970, Amurgul acela violet, iar la
Petrila, o echipă de amatori a cadrelor didactice de la Școala Generală nr. 5 (director prof.
Nicolae Gheroiu) a jucat, la începutul anilor
1980, piesa Frunze care ard, varianta finală a
eboșelor care se intitulaseră Mâine începem
sau Sovromcărbune. La Craiova, după 1985,
au fost montate spectacolele Iarna lupului cenușiu (în 1987, la 110 ani de la proclamarea
independenței de stat a României – 1877)
și Pragul albastru, în ordine istorică ultimul
spectacol cu o piesă de Ion D. Sîrbu, fiindcă
despre alte montări nu îmi aduc aminte: ele
nu s-au mai produs după 1990 când notorietatea scriitorului originar din Petrila a fost
alimentată de jurnalul și de romanele ce nu
putuseră apărea sub regimul comunist din
pricina draconicei cenzuri. Dansul ursului,
roman publicat în 1988, și destule piese de
teatru au fost cenzurate drastic înainte de
1989. În 1957, la arestare, a dispărut manuscrisul volumului de povestiri, dintre care
nouă la număr au fost refăcute din memorie
și publicate alături de alte șapte în Șoarecele
B și alte povestiri în 1983.
Filonul cultural și simbolic, ilustrat cel
mai bine de Arca Bunei Speranțe, este prima
coloană de susținere a teatrului lui Ion D.
Sîrbu. Filonul istoric și etnic, reprezentat în
primul rând de Pragul albastru și apoi de Iarna lupului cenușiu este a doua coloană de suținere a edificiului său teatral. În volumul Un
aisberg deasupra mării. Eseu despre opera postumă a lui Ion D. Sîrbu (1999, ed. a II-a 2009)
eu am afirmat că „Arca Bunei Speranțe și Pragul albastru reprezintă în dramaturgie și în
opera antumă germenii sau, vorbind tot la
figurat, piedestalele culturalului și etnicului,
în opinia mea cele două coloane care străjuiesc la portalul de intrare în opera postumă
a lui Ion D. Sîrbu. Etnicul este foarte aproape
de conservarea ființei pe deasupra oricăror
circumstanțe istorice” Da, foarte aproape de
conservarea ființei identitare, atât de periclitată astăzi.
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BUCURIA REVEDERII CU CEI DE ACASĂ
Erdos CAROL

N

u știu cum să încep a vă împărtăși ce
bucurie mă cuprinde ori de câte ori
îmi revin în minte acele clipe ce m-au făcut cu
adevărat fericit, atunci când vă revăd. Primisem,
în urmă cu câteva zile, un telefon de la bunul
meu prieten într-ale teatrului, Horațiu Apan,
care mă anunță că dorința mea mai veche de a
juca pe scena teatrului din Petroșani ar putea fi
îndeplinită. Și, foarte abrupt, îmi propune rolul
unui personaj care e și mentorul Teatrului din
Petroșani, Ion D. Sîrbu. Piesa aparține d-lui Butulescu și se numește ”Procesul”. Regizorul Horațiu Apan îmi spune, de asemenea, că a vorbit
cu conducerea teatrului și că e de acord, doar de
la mine se așteapta un răspuns. Pe moment, eu
îmi șterg lacrimile pe care nu le putusem opri și,
cu nodul în gât, îi spun prietenului meu că el nu
poate să-și închipuie bucuria ce mi-a făcut-o.
Iată, pot să joc acolo unde mi-am dorit de mult
s-o fac iar faptul că eu îl voi întruchipa pe nenea
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Gary e o minune Dumnezeiască. I-am relatat pe
scurt de ce, iar amănuntele i le voi spune când
vom începe repetițiile. După ce am închis telefonul, în mintea mea s-a proiectat un film ce n-a
mai fost vizionat de mulți ani. Filmul copilăriei
mele în orașul Petrila, care e un așezământ între
munții Parâng, Retezat și cei ai Sebeșului, cu deschidere spre Țara Hațegului și, prin defileul Jiului, spre Oltenia. Orașul de la răsăritul Văii Jiului, Petrila, are la intrare, pe stânga, Cimitirul iar,
pe dreapta, apa Jiului de est. Acolo, în Colonia
Ferdinand, pe strada Maiakovski, apoi în final
Zorilor, la numărul 155 m-a născut Mama, asistată de bunica mea maternă, celebra moașă Katica. Ea a venit din Eremitu s-o asiste pe fata ei la
naștere. Adusese pe lume, în satul ei, peste două
sute de suflete. Am avut parteneri de joacă, pe la
șapte-opt ani, copiii din cartierul Evidențiaților,
pe frații Titi (cu care am fost coleg de clasă), Puiu,
Noni Barbu și pe frumoasa Rodica, din strada
mea pe Nuți - fata croitorului Toth, pe Emil Dumitrescu - un viitor mare fotbalist, pe Baby a lui
Toma baci, pe Teri- nepoata lui Roth neni și pe
Tibi - băiatul lui Olghi neni. Dar după masa, în
zilele de vară, când prietenul meu mai mare, dl.
Gary, ieșea la umbra salcâmului din fața casei și
ne înghesuiam cu toții în jurul lui. Era o trecere
în irealul poveștilor sale, în basmele și tainele
limbii latine. Multe legende erau despre gaura
de sub pământ unde petrilenii - mineri coborau
să scoată cărbunele pe care noi, copiii, îi strângeam resturile de pe văile haldelor de steril aflate pe malul Jiului. Acele zile erau pentru mine
adevărate minuni ce mi-au rămas adânc întipărite în minte. Mai ales după ce nenea Gary a venit acasă, după o lungă absență, în 1963, primăvara. Eu devenisem, peste noapte, foarte matur
după ce tata a murit, în ianuarie 1963, în explozia
de la Uricani. Mama lui nenea Gary o rugase pe
mama mea să mă lase să-i duc de mâncare și
cărți la Casa groparilor din cimitirul orașului.
Reluarea relațiilor cu dl. Gary a fost la nivelul
unui adolescent maturizat prea devreme cu un
om ce avea, mereu, o frică de cineva. Am aflat

mult mai târziu de cine. Îmi făcea plăcere să fac
acest lucru mai ales că aveam bucuria de a sta de
vorbă cu Scriitorul, despre lucruri diurne dar și
despre tatăl meu, despre tatăl lui care murise cu
doi ani în urmă, despre minerii ce fuseseră tații
noștri. Despărțirea de el, în toamna anului 1964,
m-a făcut să mă retrag înspre frații Barbu și să
descopăr o altă lume ce mă pasiona: cititul. Ei
aveau cărți multe, reviste și la ei acasă eram în alt
univers decât la mine, unde pragmatismul muncii și disciplina religiei era pe primul plan. Anii
de liceu au deschis pentru mine bucuria artei interpretative, atât în poezie cât și în muzică. Am
fost selectat de profesoara Cornelia Stoica în trupa ce l-a interpretat pe „Prometeu înlănțuit” și
pe El, cel din „Luceafărul” lui Eminescu. Iar
apoi, cochetând cu muzica, am devenit solistul
trupei „Cvintetul Color”. Am cântat cu Karol
Kappl, Groza, Csabi Junk, Vali Munteanu și,
pentru puțină vreme, cu Iosif „Ioji” Kappl. Primul concert a fost la Clubul muncitoresc din Petrila unde am avut parte și de afiș mare, făcut de
directorul Mircea Mihuț. Făcând câte o pauză în
proiecția filmului meu, ambetat de emoțiile retrăirii acelor vremi, visam că mă voi întâlni cu
acești oameni dragi care au mi-au înfrumusețat
copilăria. Desigur, unii dintre ei nu mai erau în
Vale, alții nu mai erau pe pământ ci în ceruri dar
eu eram bucuros de revederea celor locuri și,
poate, a unora dintre ei. Am citit textul piesei
„Procesul” de Valeriu Butulescu, autorul ei fiind
colegul de clasă al Corneliei Olaru, soția mea,
care a plecat prea devreme în ceruri. Am simțit,
atunci, o responsabilitate enormă ce apasă pe
umerii mei, dar și o bucurie, la fel de mare, de a-l
putea întruchipa pe ”prietenul cel mare” al copilăriei mele. Pe omul care a creat un crez de
nezdruncinat și cu care am avut bucuria de a fi
stat de vorbă, în 1982, în toaleta Teatrului Național din Craiova (îi era frică, și atunci, că cineva îl
va putea turna la Securitate) de la 23,15 până a
doua zi la ora 16. Acolo ne-am depănat amintirile noastre de vechi petrileni și unde am înțeles
destinul acestui Om cu O mare. Eu fusesem la
„Festivalul Caragiale” cu trupa Teatrului de
Nord din Satu Mare. O bucurie deosebită a fost
momentul când au început repetițiile la spectacolul „Procesul”. Revederea cu teatrul unde fusesem, cu 45 de ani în urmă, angajat ca pompier,
așa figuram în cartea de muncă, și unde făceam
tot ce mi se cerea. În anul 1972, am fost îndemnat
de regizorul Ion Olteanu să dau la Institutul de

Teatru. Cu pregătirea ce o făcusem cu domnul
Olteanu am intrat la IATC București, Clasa prof.
Dem Rădulescu. În teatrul din centrul Petroșanilor (și nu acela din Colonie), nu mai era nimeni
din acei angajați pe care îi lăsasem eu în 1973.
Dar l-am reîntâlnit pe domnul Florin Teacă Plaur, actorul ce jucase, pe vremuri, mulți domnitori și secretari de partid. Așa era, pe atunci, repertoriul. Ne bucurarăm de revedere dar nu a
mai apucat să mă vadă, pe scenă, în rolul Gary.
Munca cu trupa tânără a teatrului, cu ambițiosul
și dârzul director Cosmin Rădescu, cu Horațiu
Apan - ca regizor, cu muncitorii de la scenă și,
bineînțeles, cu actorii Laurențiu Vlad, Alexandru
Cazan, Daniel Cergă, Sergiu Fîrte, Gheorghe
Stoica, Dorin Ceagoreanu, Izabela Badovici,
Oana Crișan, Mihai Sima, Ion Stoica, scenografa
Wilhelmina Kuron Bekeși a fost pentru mine
ceva aidoma cu sentimentul pe care îl încerci
atunci când ești primit acasă, în familia ta din
care ai fost o vreme plecat. O clipă nu m-am simțit că sunt musafir. Ba, dimpotrivă, eram cu totul
de-al lor, iar acest lucru s-a simțit și în spectacolele jucate. Apoi dialogul ce ceilalți colegi, actori
ai teatrului, a fost așa cum eu am visat mereu:
colegial, prietenesc și cu încurajări puternice de
viitor. Dialogurile, care s-au repetat mereu în
acele zile, cu Radu Tudose, Amelia Toaxen, Corina Vișinescu, cu impresara Livia Morariu mi-au
apropiat niște oameni pe care mi i-am făcut prieteni dragi. Cu ei am retrăit bucuria de a juca și
de a fi la teatrul de unde am primit ”virusul”zeiței Thalia. Apoi bucuria revederii cu foștii colegi
de școală și de joacă: Ion Barbu, Mihai Barbu,
Rodica Glonț, Ghizela Hajdu, Viorica Puscaș și
Lucia Elena. Unii au venit la spectacol și direct,
sau prin telefon, ne lăudară și se bucurară de
ceea ce văzură. Teatrul „Ion D. Sîrbu” din Petroșani aniversa 100 de ani de la nașterea Scriitorului și 30 de ani de la trecerea lui în neființă. Eu
l-am simțit mereu printre noi. Era omul care
avea plăcerea de a povesti și sunt convins că acolo sus, în slava lui Dumnezeu, a povestit tuturor
ce n-a apucat să ne spună nouă aici, pentru că nu
l-au lăsat puternicii vremii. Dar azi cred că Teatrul, ce îl are ca înger păzitor pe Nenea Gary, îi
va oferi posibilitatea de a se întâlni cu noile generații și de a modela caractere ce vor fi binecuvântate de modelul lui uman. Cred în bucuria de a
lăsa ceva frumos în urma ta, mai ales oamenilor
din Cetatea în care te-ai născut și te-ai format, cu
ajutorul celor ce te înconjurară.
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Claudiu Bleonț:
„De ce până aici e cum e și de aici înainte e doar cer?” Bunicul mi-a răspuns: „De aici încolo trebuie să te duci singur.”
Un interviu de Mihai BARBU

C

laudiu Bleonț și Magda Catone joacă, de 35 de ani, în spectacolul „Un bărbat și
mai multe femei”, o piesă scrisă de dramaturgul sovietic Leonid Zorin. Premiera
a avut loc la Teatrul de stat „Valea Jiului” din Petroșani, în anul 1982. Suntem îndreptățiți
să credem că este spectacolul cel mai longeviv care se joacă, azi, în țara noastră. În lume,
„Cursa de șoareci”/ „The Mousetrap” (botezată, inițial, „Trei șoareci orbi”) de Agatha
Christie a avut premiera în anul 1952 la St. Martin’s Theatre și e atestat, de Guiness Book
of Word Records, drept cel mai longeviv spectacol al tuturor timpurilor. La Teatrul „La
Huchette” din Paris, „Cântăreața cheală” & „Lecția” se joacă, împreună, din anul 1957.
Evidența celor două spectacole este foarte strictă și atestată oficial. Lista actorilor care au
jucat aceste piese e impresionant. Spectacolul celor doi actori români s-a jucat sub egida
teatrului din Petroșani atâta timp cât ei și-au satisfăcut stagiatura. După aceia, spectacolul a
fost preluat și jucat sub egida unor entități private. E greu de apreciat, acum, la cât se ridică numărul lor. Dar recordul lor ține da faptul că doar ei au jucat, trei decenii și jumătate,
în acest spectacol. Spectacolul de la Petroșani ne-a oferit ocazia (rară) de a ne mai întâlni
cu acești vechi și buni prieteni. După o săptămână, pe 9 decembrie 2017, l-am reîntâlnit
pe Claudiu la Naționalul craiovean în spectacolul “The Vibrator Play”. După spectacol,
ne-am reîntâlnit la localul „Roata”, aflat peste drum de teatru, unde, la o cafea, am stat de
vorbă, pentru prima oară în ultimii 35 de ani, cu reportofonul pe masă.
Mask off:
Dacă nu există sex nu există viață!
– Înainte de a mă întâlni cu tine aici,
la Craiova, am recitit cartea lui Lawrence
Grobel intitulată „Arta interviului”. Sunt
câteva pagini în care el povestește cum a reușit să stea de vorbă cu câțiva actori celebri.
Problema lui, care se repeta de fiecare dată,
era că trebuia să treacă de agentul artistic,
de agentul de PR, de studiourile cu care era
sub contract, etc. La noi nu e încă această
problemă. Una din actrițe, Judy Foster, i-a
pus două condiții: să nu vorbească despre
orientarea sa sexuală și nici despre omul
care făcuse o fixație pentru ea (și care pentru
a-i atrage atenția asupra lui a tras în președintele Ronald Reagan). Tu ai subiecte tabu
despre care nu vrei să vorbim?
– Ai văzut în spectacolul de la Petroșani
(„Un bărbat și mai multe femei”, n.n.) că nu
am avut inhibiții. Am povestit cum, dacă nu
făceam scrimă, poate că azi aveam o altă ori36

entare sexuală, nu mi se mai dezvoltau organele genitale și nu aș mai fi avut copii. (La
Petroșani, în spectacolul cu pricina, Claudiu
a povestit cum a avut testiculele mai leneșe și care nu se obosiseră să mai coboare în
scrot, acolo unde le era locul. Un coleg mai
mare observă această anomalie anatomică,
i-o comunică adolescentului Claudiu, acesta, la rândul său, i-o semnalează tatălui care ia,
imediat, măsurile ce se impuneau. Un prieten,
doctor de meserie, a rezolvat operativ problema. N.n.)
– E pentru prima oară când ai vorbit
despre asta în public?
– Nu, am spus-o și în spectacolul meu
„Mask off!” La botezul fetei mele l-am invitat pe Adrian Manitu Orghidan. Era mai
mare ca mine, el era senior, eu eram junior
și el e cel care a observat chestia asta. M-am
dus la tata și i-am spus. Poate că eu consideram chestia normală. Ce să știe un copil, în
anii 70 ai secolului trecut, în lumea aia care

– Ușor de zis. Cum au decurs, însă, lunu putea vorbi liber despre sex, despre orientare sexuală? Dacă suprimi sexul, ai șansa crurile în Vale?
să duci, unde vrei tu, și poporul și cultura
– Directorul teatrului era actorul Nicolae
lui. O nație care are o conștiință echilibrată Gherghe care s-a oferit să ne ajute dar ideile
sexual nu mai poate fi manipulată. Sexul
te eliberează, sexul celebral e un schimb
energetic, e o formă de respect, e ca-n
„Cântarea cântărilor”. Te echilibrează.
Ori, dacă tu tot timpul ești reprimat sexual, n-ai apucat să te exprimi, nu-ți permiți, n-ai partener, ori ți se spune mereu:
„Vezi că-i rușinos!”, „Fă-o-mbrăcat!”,
„Fă-o doar odată pe an!”, toate aceste crează repulsii și te reprimă. Eu sunt pentru
educație sexuală. Osho vorbește foarte frumos despre chestia asta. Dacă nu
există sex nu există viață.
Un bărbat și mai multe femei. Primii 35 de ani...
– Cum s-a întâmplat cu “Un bărbat
și mai multe femei”. Cred că în lume doar
trei piese s-au mai jucat de mai multe
ori. Care-i povestea acestui extrem de
longeviv spectacol de Leonid Zorin?
– Magda Catone a terminat Institutul cu un an înaintea mea deși noi am intrat la facultate în același an. Însă eu a trebuit să fac un an armata. Eu o apreciam
foarte mult pe Magda încă din Institut,
atât ca actriță cât și ca femeie. Mi-am dat
seama, la Petroșani, că am putea fi un colac de salvare unul pentru altul. Când s-a
Claudiu Bleonț & Emilia Popescu,
prezentat la post nu a avut nici un proiect
pe
când
erau actori la Teatrul din Petroșani.
valabil pentru că trebuia să mă aștepte pe
mine. Pentru ca eu să joc cu ea în următorii
35 de ani. Ea a găsit textul și mi-a zis: „Hai noastre cu ale lui nu se potriveau deloc. Omul
să-l facem!” La Institut, noi eram ca niște ma- a fost de o sinceritate și onestitate totală. Așa
rionete în mâna profesorilor. Erau mari pro- că ne-a spus: „Voi nu înțelegeți ce vreau eu, eu
fesori și noi nu făceam nimic de capul nostru. nu înțeleg ce vreți să faceți voi. Așa că e mai bine
Pentru piesă am ales-o, ca regizor, pe d-na s-o faceți voi singuri...” Apoi au fost momentele
Sanda Manu, care era, în acea vreme, și soa- alea tensionate, multe petrecute la voi în casă,
cra mea. Ea ne-a făcut regia până la un punct. în care Magda voia să joc cum își imagina ea
Apoi am venit la Petroșani și tovarășul Vio- spectacolul iar eu voiam să joace așa cum îmi
rel Faur, care era primul secretar, ne-a spus imaginam eu spectacolul. Chestiile astea au
să stăm la Petroșani și să o montăm acolo. D-na creat o oarecare dinamică dar și inevitabile
Manu a zis că-i profesoară la Institut și regi- blocaje. Au fost disfuncționalități dar bulgărele
zoare la Teatrul Național din București și că, ăsta a început să se rostogolească.
– Înțeleg. Dar să se rostogolească 35 de
în aceste condiții, nu poate sta în Petroșani.
Ideea ei era să repetăm spectacolul la Bucu- ani fără să se oprească? Nu v-ați plictisit să
rești și să-l jucăm la Petroșani. Tovarășul Faur jucați același text atâta amar de vreme?
nu a agreat ideea și atunci Sanda Manu ne-a
– Niciodată n-au fost două spectracole
zis “de aici trebuie să vă descurcați singuri”.
la fel. Ne-am tras unul pe altul. Îți dai seama
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că Magda a știut și de primul meu divorț, și
de-al doilea, și de-al treilea...
– Văd că vorbești extrem de detașat
despre căsniciile tale. Lumea te-ar putea percepe ca pe un Casanova sau ca pe un Don
Juan. Chiar asta ai urmărit să fii?
– Nu. Gândește-te că eu m-am însurat
cu toate femeile pe care le-am iubit. M-am
ghidat după ce m-a învățat bunicul din partea mamei. Trăind în biserică, am fost un om
credincios. Când, la prima cununie, preotul
a spus că trebuie să stai cu femeia ta „până
când moartea ne va despărți”, eu am luat
moartea doar în sens fizic. Stricto sensu. Dar
există o moarte a relațiilor și o imposibilitate de a le dezvolta și partenerii trebuie să-și
dea seama de asta.
– Ele s-au dovedit la fel de cerebrale ca
și tine?
– Da. Moartea sentimentului este un
prilej de creștere pentru fiecare, într-o nouă
relație. Beatrice e, acum, cu Doru, eu am fost
cu Andra. Eu m-am despărțit de Andra și ea
și-a făcut punțile ei, eu mi-am făcut punțile
cu Iulia și am făcut împreună o fetiță. Deci
nu există un sfârșit, atunci când moartea ne
va despărți.
„Până aici ai exemple, ai înainte mergătorii, ai învățătorii care-ți arată calea,
cum să te porți și așa mai departe...”
– Deci ești în relații amicale sau cordiale și cu Irina, și cu Beatrice și cu Andra.
Care ar fi termenul exact care ți-ai defini
aceste relații acum?
– Frățești. E o prietenie de suflet. E o tandrețe care ne apropie și acum...
– Bunicul tău, preotul, este un personaj
pe care l-ai evocat anterior. Ce te leagă, în
mod special, de el?
– Subconștientul deține o mulțime de
date și el e sigur conectat la destinul meu.
El e scris deja dar eu nu trebuie să-l știu sau
să-l văd. Dacă l-aș ști nu aș mai putea avea
emoții, nu aș putea să mă mai extaziez. Pe la
30 și ceva de ani mi-am adus aminte că eram
în altarul bisericii din Ceptura. Îmi plăcea
ritualul liturgic dar n-am ieșit niciodată de
acolo. Mă jucam în altar, tăiam anafura. Bunicul a vrut să mă scoată cu Sfintele daruri
dar n-am vrut. Eu susțineam spectacolul dar
nu voiam să mă arăt. Mi-a fost teamă... Nu,
mai degrabă mi-era jenă ca să ies afară. Se
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pare că explicația este și mai adâncă. Mi-am
adus aminte de răspunsul pe care mi l-a dat
bunicul la o întrebare de-a mea. Îți dai seama
că această scenă a zăcut în mine 30 de ani și,
deodată, a ieșit la suprafață.
– Relateaz-o, te rog, nu ne mai fierbe
încă 30 de ani...
– Eram în altar și tot altarul din Ceptura era albastru cu steluțe aurii peste tot.
Dar erau etaje bine definite: cu serafimi, cu
arhangheli, cu sfinți. Etajul unu era pictat cu
niște drapaje, dedesubt era un alt etaj, și un
altul unde nu mai erau drapaje. Era numai
cer albastru și stele aurii. Am dedus din răspunsul bunicului meu ce întrebare i-am pus.
„De ce până aici e cum e și de aici înainte e
doar cer?” Bunicul mi-a răspuns: „Până aici
ai exemple, ai înainte mergătorii, ai învățătorii care-ți arată calea, cum să te porți și așa
mai departe. De aici încolo trebuie să te duci
singur.” I-am spus-o și psiholoagei mele și
mi-a zis: „Vai, ce frumos!”
– Dar de ce te duci la psiholog?
– Ca să învăț să gândesc.
– Ăsta-i nu-i un obicei american? La
noi cine merge la psiholg este taxat drept un
nebun...
– E o tâmpenie. Dacă mă pot duce la
niște popi luminați să-mi fie duhovnici e
bine. Dar pot nimeri și la unii care-mi zic:
„Ai păcătuit, bagă șapte canoane!” Eu trebuie să învăț să gândesc și m-am dus să vorbesc despre viață, cum sunt, ce simt și ea
mă-ntreabă și ce soluții mi-aș da vizavi de
o frustare, dacă aș vrea să-ncep altceva. Si în
timp ce vorbesc, mai fac câte o pauză și-mi
zic: „Ce interesant!” Am o plăcere și o oarecare bucurie să mă exprim. A-i juca pe alții
și a le construi, cu gândul, demersul și destinul o fac mereu. Cu viața mea de ce nu pot
s-o fac la fel? Ce-mi spunea psiholoaga când
îi spuneam povestea cu bunicul? „Pe acolo trebuie să te duci singur, asumă-ți, dă-ți singur
sens vieții. Sf. Augustin și-a dat singur, Sf.
Dionisie Aeropagitul și-a dat singur, dă-ți-l
singur, du-te și mergi. Că nu e sfânt care să
semene unul cu altul. Ei și-au asumat rolul
de om care crede și au ajuns s-o practice în
mod personal.” Nu e o lege. Talibanismul religios nu trebuie să tindă spre comunism și
să facem toți la fel. Nu. Legea e una, felul în
care se desfășoară e diferit. De aia respectă

ce a spus Sf. Augustin: „Iubește și fă ce vrei!”
Dacă ești setat pe iubire, nu poți să faci rău
aproapelui tău, să-l jignești, să-l invidiezi, să
te dai mare vizavi de ăla. Față de cine te tu
mare, tovarășe Dragnea?
“Dacă vrei să controlezi pe cineva, slujește-l!”
– Povestește-mi, te rog, despre educația ta nemțească...
– Făceam, în liceu, istorie cu d-na
Henig și ea ne-a spus, odată, un gând al lui
Esop: „Sclavul determină Stăpânul”. Mamă,
ce mi-a plăcut! Eu nu m-am simțit erou. Vin
eu, fac eu! Am un ego care vrea să se pună
altfel în vedere. Mă urmărește și acum zicerea asta. Soțul d-nei Ileana Lucaciu, un apreciat critic de teatru, era medic la neuropsihiatrie. El mi l-a pus în mână pe Lao Tze,
într-o traducere foarte bună de prin anii 30.
Și găsesc la Lao Tze, contemporan cu Socrate
și Sofocle, pe la 600 î.H. „Dacă vrei să controlezi pe cineva, slujește-l!” Și de-aici am
scos ideile, le-am legat între ele și am aflat
ce înseamnă să fii slujitor. Am dus-o până la
slujba de investire a Papei și a Patriarhului.
Papa și Patriarhul când au fost investiți au
facut o slujbă în care figura și spălarea picioarelor episcopilor. Atunci ei au jurat: „N-am
venit ca să mă slujiți, ci să vă slujesc pe voi”.
Nu să-mi trag eu milioane pentru mine și familia mea...
– Ai un nume cu o sonoritate aparte.
De unde vine el?
– Din partea tatălui. Numele lui, se scria
în 1945, Bleuontz. Tata lui tata, de frica rușilor care intraseră în țară, și-a românizat numele. M-au dat la grădinița germană deși tata
nu vorbea cu mine în nemțește. Din partea
mamei, am crescut la mănăstire și în biserică. Am făcut școala în germană până-ntr-a
doișpea. Bacul l-am dat în germană. Îți dai
seama ce cărți am citit până-n 90? Pe Thomas
Mann, pe Herman Hesse, Casa Budenbrock.
Primul “Faust” l-am citit într-a șasea. Goethe
a scris ultimul „Faust”, la 80 de ani. La 50 de
ani după primul „Faust”. Ce diferență! Wow!
– Tu cum i-ai slujit pe regizorii cu care
ai jucat?
– Sunt singurul actor din România care
am avut șansa să joc sub bagheta lui Vlad
Mugur, Andrei Șerban, Liviu Ciulei, Lucian
Pintilie și-acum Robert Wilson. Sunt experi-

ențe pe care nu trebuie să le slujesc spre trufie. Iată, regizorul Dragoș Moșoiu are doar 25
de ani dar tinerețea lui și deschiderea lui cu
experiența noastră se combină de minune.
– Nu i-ai mai pus la socoteală pe cei cu
care ai lucrat în filme...
– Am lucrat cu Pița, cu Veroiu, cu Mărgineanu. Să stai printre ei simți cum îți crește
creierul.
– Cu Pintilie ai făcut „O vară de neuitat”...
-Trebuia să joc și în „Balanța” dar a jucat Răzvan Vasilescu. Am făcut probe, era
afișul făcut cu Maia Morgenstern și cu mine.
M-a chemat, în același timp, și Liviu Ciulei
la „Bulandra” și mi-a zis că dacă nu vin nu
mai montează „Deșteptarea primăverii”.
– Și ce-ai făcut? Ai pus totul în balanță
și...
– Nu le-am pus în balanță. I-am spus
totul lui Pintilie și el mi-a zis: „Cum să joci
și la mine și la Ciulei? Nu se poate, trebuie
să alegi!”. Și nu eu am ales. Într-un fel n-am
ales cu ego-ul: m-am dus doar la repetițiile
cu Ciulei. Banii pentru film nu veniseră ca
să poată începe turnarea. Echipa nu stătea în
loc pentru că eu începusem repetițiile la Ciulei. Pintilie a aflat și m-a schimbat cu Răzvan
Vasilescu. La teatru eram partener cu Bănică jr. care mi-a spus că-s nebun la cap. „Vii
la teatru cu Ciulei și i-ai dat cu piciorul lui
Pintilie?!” „Mă, nu i-am dat eu, așa au mers
lucrurile...” Privind în urmă și văzând filmul
mi-am dat seama că în „Balanța” era rolul
lui Răzvan Vasilescu. Nu era rolul meu. Pot
spune asta cu mâna pe inimă. Destinul. Eu
cred că datorită faptului c-a fost Ciulei la
mijloc și că m-am dus să joc la el era pentru
ca Răzvan să ajungă la acel rol. Neîmplinirea faptului meu a însemnat pentru el împlinirea destinului său. Și ca dovadă că relația
mea cu Pintilie e că după scrisoarea lui în
care m-a făcut varză ..
– O mai ai?
– N-o mai am. Dar o țin minte: că-s
neonest, că m-a făcut cu ou și cu oțet. „Am
făcut afișul, aveai ocazia să mergi la Cannes,
când o că-nveți să ai cuvânt?” Ș.a.m.d. Dar
am văzut filmul și-mi foarte clar: rolul era
pentru Răzvan. Am crezut că-n viața mea nu
o să mai lucrez cu Pintilie, că a rămas pentru
totdeauna jignit sau rănit. Dar, ca dovadă că
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m-am înșelat, al doilea film pe care l-a făcut,
„O vară de neuitat”, a fost pentru mine. Și
ăla era filmul meu. Am jucat cu Kristin Scott
Thomas. E o chestiune de destin.
– Cum a fost să joci cu o mare actriță
din Vest. Era marea vedetă care-ți făcea o
favoare că joacă cu tine?
– Nu, nu, nu. Era o englezoaică trăită
în două culturi pe care, acasă, lumea o întreba: „Ești nebună să mergi să filmezi acolo?”
Era România lui 94. Ce imagine aveam noi
în Vest? Făcuse filmul lui Polanski, „Luna de
fiere”, și a venit. Și apoi a făcut „Pacientul englez”. A avut un șoc cultural dar l-a depășit și
simțeam cum vibrează ca soție a personajului
pe care l-am jucat eu. Repetam în câmp, mâncam în câmp. Erau probe de îndurare...
– Avea fițe?
– Nu. Deloc. Dovada c-a fost atât de
bună în filmul nostru e că, jucând apoi în
„Pacientul englez”, a fost nominalizată la
Oscar. A fost atât de intensă întâlnirea cu
ea, ca soție a mea, că le-a concurat pe soțiile
mele din realitate.
– Ai mai ținut legătura cu ea?
– I-am mai scris. Atât...
De la Suzana Gâdea la Steven Seagal...
drumul de la socialism la capitalism
-Nu-ți lipsesc filmele? Ai jucat atât de
mult înainte de 89 că erai un fel de actor-cult
al unor mari regizori români...
– N-am prea jucat în filme românești
dar, în schimb, am jucat în filmele lui Steven
Seagal pe care le-a făcut aici. Asta se datorește celei de-a treia soții, Andra Negulescu,
care m-a convins să fac aikido. Am făcut
șapte ani, după ce ca junior, am fost scrimer
la “Steaua”. Am mers la casting și...
– Și ce roluri jucai tu acolo?
– Jucam roluri în care nu voiam să fiu
dublat. Cineva știa cum să mă arunce în aer,
iar eu știam cum să cad. Jucam câte un interlop, un pliznău de român, un rus, depinde unde, când și cum se desfășura acțiunea
filmului. Au fost roluri secundare, nu de
mare întindere. Primele două-trei roluri ca
întindere erau jucate de actori americani cu
nume. În admir enorm pe Seagal. Enorm.
– Pe ce se bazează, în mod concret, admirația ta?
– Eu, la aikido, am ajuns până la centura
verde. E a treia în ierahie, după cea galbenă și
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portocalie. Mai aveam de luat pe cea albastră,
maro și neagră. Seagal avea centura neagră.
În plus, a mai primit un dan pentru mediatizarea pe care a făcut-o în lume cu filmele lui.
Tu mai ți minte, când eram la voi, la Petroșani,
noi eram interziși să mai facem film în România și tu te frământai în locul nostru. ”Cum,
mă, și voi n-o să mai faceți film? Ce-o să faci?”
Și eu n-am știut, cu mintea mea de-atunci, săți răspund. “Asta fac: că nu fac film.” Îți aduci
minte?
– Se poate, maestre? Era ceva de neimaginat ca doi tineri atât de talentați să fie
dați de o parte din rațiuni ce nu aveau de-a
face cu arta...
– Dacă nu fac film înseamnă că nu fac
nimic altceva? N-am jucat într-un film aseară? M-au văzut 400 de oameni. Care-i problema? Era live. Când fac film, fac film. Când
nu fac film, nu fac film. Dar fac altceva...
– Am văzut că ai depășit aseară o seamă de inhibiții. Tu ai o seamă de atu-uri. În
primul rând ți-ai păstrat un fizic de adolescent. Colegii tăi ar fi acceptat scenele de nuditate?
– Cred că da. Poți să-ți arăți nuditatea
și să-ți fie recunoscută și respectată vârsta
ta reală. Cu carnea mai căzută sau cu carnea
umflată... Ești tu. Sunt case cu cinci etaje, cu
șapte, cu opt, cu diferențe ce țin de arhitectură. Așa sunt și corpurile noastre. Asta-i casa
mea. Corpul meu. Plus cele 28 de grame care
ies de aici. (Aici Claudiu ne arată, cu mâna
dreaptă, locul unde s-ar putea afla sufletul
omului, n.n.)
– Cât a durat interdicția ta de atunci?
– Un an.
– Mai ții minte de ce v-au interzis?
– Că nu ne-am prezentat la post, la voi,
la Petroșani. Magda a terminat cu un an înaintea mea și n-a venit la post. Eu am fost și
m-am angajat. Eram cu Tata, era luna iunie,
dar pentru că nu se nimerise niciun proiect,
am plecat în Germania cu Teatrul Național.
Aveam acordul Ministerului Culturii. Așa că
nu m-am prezentat, toamna, la post. Faur a
reclamat faptul că are doi absolvenți (celebri,
n.n.) care nu i s-au prezentat la post. Și atunci
a venit interdicția de a face film. Oameni de
bine ne-au spus că trebuie să vorbim, neaparat, cu tovarășa ministru. (Pița mi-a spus
că Blaier a vrut să mă ia într-un film. A fă-

cut distribuția și i s-a zis că sunt interzis...
“Are interdicție!”) Am intrat, cu Magda, la
Suzana Gâdea, în biroul ei de la Casa Scânteii. Erau birourile alea imense, staliniste.
Până ajungeai la biroul ei, erai mic, mic de
tot. „Bună ziua!” „Ce-i cu voi?” „Am avut
interdicție să mai facem film.” „De ce aveți
interdicție?” „Pentru că nu ne-am prezentat
la post”. „Păi de ce nu v-ați dus?” „Pentru
că nu am avut un proiect la teatru și am plecat în Germania”. ”CEEE? Cine ți-a dat voie
să pleci?” „Dv! Ne-am angajat dar încă nu
ne-am prezentat.” „Bine, hai, să vă duceți la
post”. „Dar ne ridicați interdicția?” „Da, da,
v-o ridic.”
Acum 200 de ani, marele Publius Ovidius Naso îi învăța pe tineri continența: „Nuți da drumul până nu termină femeia!”
– Am văzut ieri, la generoasa ta invitație, o piesă ce ar putea fi considerată cel
puțin controversată. E vorba de „Elefantul
din cameră)/ The Vibrator Play” unde îl joci
pe profesorul Givins. Care erau așteptările
tale de la ea?
– Mi-a plăcut piesa foarte tare. Din
start, i-am apreciat mesajul. La o conferință
de presă, cineva a întrebat dacă nu cumva
e o piesă feministă. În această mișcare, eu
nu pot să văd decât părțile ei foarte bune.
Femeia este egală cu bărbatul și are alte valori care-i aparțin numai ei. Așa cum are și
bărbatul atuu-rile lui. Din acest contrapunct
noi suntem complementari, nu contradictorii. Dacă femeile au ceva cu bărbații și invers
e prost. Dacă suntem diferiți și din cauza
asta universul merge mai departe e OK. În
relațiile mele am tratat femeile de la egal la
egal. De aceea mi-am și păstrat relațiile cu
ele. Mă văd și azi cu Beatrice. M-am văzut
la Opera din Iași, unde e directoare, și unde
am lucrat cu Andrei Șerban. M-a-ntrebat și
regizorul Andrei Șerban: „Cum dracu’ de
te înțelegi atât de bine cu fostele tale iubite?
Mi-e nu mi-a reușit”. Ne-am maturizat și am
fost într-un acord că până aici a fost, hai să
ne despărțim. A fost și dureros dar am văzut
că, în aceeași măsură, divorțurile mele m-au
învățat ca și cununiile. Și am observat că am
fost determinat de ele și invers, ne-am sprijinit reciproc. Și toate astea m-au dus unde
sunt acuma. Ori piesa asta („Elefantul din
cameră” sau „The Vibrator play”) pledează

pentru aceste lucruri. Oamenii se iubesc, femeile au depresii. În anii aceia nu se știa despre așa ceva, femeia albă nu avea lapte, era o
perioadă când bântuia holera și avea nevoie
de o doică. Ce aduce nou piesa e că albii găsesc, ca doică, o negresă într-o perioadă în
care drepturile rasiale nu prea existau. Era
un salt uriaș pentru acea epocă. Autorul, Sarah Ruhl, e un tipă deschisă care ne spune că
nu trebuie să ne ținem de niște prejudecăți
rasiale sau religioase. Dacă e doică bună și
are lapte e bine și pentru copilul meu care-i
alb. El își iubește soția dar acordă prea multă atenție femeilor pe care le tratează de isterie cu vibratorul. La final trebuie să existe
acel acord: “dăruiește-te mie, fă un înger în
zăpadă”. Bărbatul stă sub femeie și femeia
își găsește poziția sexuală potrivită pentru a
atinge orgasmul. Dreptul femeii la orgasm e
ca și dreptul bărbatului la sex. Culmea e că,
anul ăsta, l-am jucat și pe Ovidiu. Ei, bine,
acum 200 de ani, marele Publius Ovidius
Naso îi învăța pe tineri continența: „Nu-ți da
drumul până nu termină femeia!”
– Care a fost destinul piesei până să
ajungă la Craiova?
– Când a ieșit piesa, în 2010-2011, a fost
un șoc în America. Spectatorul a avut un
șoc când a văzut o stimulare a prostatei la
un bărbat. Când a văzut vibratorul pe scenă, când a văzut și femei goale pe scenă. Și
acolo sunt minți uscate, ca peste tot în lume.
Minți de farisei. Piesa a fost nominalizată
la Premiile Pulitzer și Tony-echivalentul
premiului Oscar în teatru. După ce piesa
s-a jucat, autorul a primit de la o fundație
un premiu de 750.000 de dolari și, la alte
câteva săptămâni, încă 200.000 de dolari.
Piesa s-a născut la o petrecere, la un pahar
de wisky, când cineva a zis: „Știi că, pe la
1780, femeile erau tratate de isterie cu vibratorul?” Sarah Ruhl s-a documentat cum
era în perioada victoriană, cu tabu-urile ei
sexuale. Era o perioadă neagră, o perioadă
când aborigenii din Australia erau ținuți în
grădina zoologică. Un Woodstock sau perioada hippy pentru oamenii din acea epocă
ar fi însemnat un adevărat măcel.
– Ai vreo nostalgie că, până acum, n-ai
jucat ceva anume sau pe cineva anume?
– La vârsta asta eu sunt încă un burete.
Și sunt ceea ce sunt...
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Orfelinele

A nu mai avea complexe - Orfelinele

A

nunţarea nominalizărilor la premiile UNITER pentru spectacolele
anului 2019 au stârnit, inevitabil, numeroase
discuţii. De data aceasta un subiect disputat a
fost accentul pus pe musical. Răzvan Penescu
(LiterNet) a propus chiar diversificarea categoriilor de premii, astfel încât concurenţa pe
genuri (comedie şi muzical, respectiv dramă)
să elibereze juriul de nevoia de a lua o decizie într-un asemenea conflict.
Nominalizările au fost însă un declic
pentru a descoperi tendinţa stagiunilor recente de a se colora muzical. Tot mai multe spectacole apelează la muzică mai mult decât ilustrativ, pentru atmosferă, îndrăznesc să recurgă
la coregrafie, o artă care încă are nevoie de
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susţinere materială şi de promovare. Adaug
şi inedita resuscitare a replicilor în versuri,
mai în joacă, mai rafinat gândind la poezie. Iar
nominalizarea spectacolului clujean, Chiritza
în concert, ne face să observăm existenţa unui
proiect care durează de mai multă vreme şi
care a continuat cu încă o premieră la început
de an 2020, cu aceeaşi echipă care s-a dovedit
de succes la public. Dacă seria aceasta e pe un
format definit cumva chiar de titlu, dramaturgia reducându-se simţitor la pretext, am avut,
în 2019, şi o premieră a unui musical exemplar, Bună seara domnule Wilde!, construit de
Andrei Măjeri la Teatrul Evreiesc de Stat. Cei
care l-au scris, Eugen Mirea (textul) şi Henri
Mălineanu (muzica), sunt clasicii genului în

România şi prima lor propunere datează din
1966, Au fost odată... două orfeline. Clasici şi... cam
singuri, iar aceste două creaţii amintite rămân,
încă, de bază.
Acesta este contextul în care la 7 martie
2020 are loc premiera Orfelinele, în regia lui
Adrian Andone, la Teatrul Dramatic „Ion D.
Sîrbu” din Petroşani. Un musical care, de la
premiera din 1966, când a beneficiat de firava
deschidere politică, a rămas uitat (remarcabil de ştiut este că în 1969 spectacolul a fost
montat de Jacques Fabri în Franţa) până ce
studenţii de la UNATC, conduşi de George
Ivaşcu, l-au revitalizat după 40 de ani. Forma
tinerească a spectacolului, perfect susţinută
de filosofia de la care au pornit autorii lui,
a radiat apoi pe scene profesioniste, la Satu
Mare şi la Craiova. În remarcabila carte a Mariei Zărnescu, Muzici şi Muze - de la piesa de
teatru la musical (Editura Nemira, 2015), urmare a unei teze de doctorat, avem un capitol special dedicat acestui spectacol, dezvoltat apoi în segmentul rezervat Sandei Manu,
admirabilă şi ca promotoare, printre altele, a
acestui gen. Parodia care la premiera absolută a marcat o radicală mutare de perspectivă
asupra unei forme culturale care se conserva
peste epoci, melodrama, a căpătat valenţe pur
estetice în 2006, în special prin amprenta de
jazz din muzica interpretată la pian de Irina
Sîrbu. De altfel ea a reluat, în timp, fragmente sau întregul, pe scene bucureştene, taman
pentru calitatea muzicii, aidoma concertelor
din proiectul clujean. La Craiova actorii au făcut un excelent exerciţiu de ludic, cochetând
cu devoalarea unor tehnici actoriceşti, transformând replici şi gesturi în prilej de creaţie
şi re-creaţie. “Musicalul este acelaşi lucru cu
teatrul, are aceleaşi reguli ca muzica, dar are
o lege specială: pentru interpret, e mult mai
riguros decât proza. [...] Aşa m-au învăţat pe
mine Henri Mălineanu şi Eugen Mirea”, se
confesează Sanda Manu în cartea Mariei Zărnescu. Şi despre rigoarea asta, pentru care a
insistat enorm regizoarea, au vorbit atât Ştefan Iordache (proaspăt actor angajat la Nottara) cât şi, la timpul lor, Dorina Chiriac sau
Vlad Ivanov, cărora Sanda Manu le-a fost şi

profesoară. “Am lucrat trei luni, de patru ori
pe săptămână, pentru trei minute şi douăzeci
de secunde! Dar am ştiut cum facem piesa.”
Musicalul este, deci, o piatră de încercare şi managerul teatrului din Petroşani,
Cosmin Rădescu, şi-a asumat asta. După
premiera cu A douăsprezecea noapte, care nu
este un musical dar are inserate cântece live,
a celui care a fost nominalizat pentru debut
la amintitele premii UNITER, Radu Tudosie, a dorit să asigure continuitate pentru
antrenamentul vocal al tinerilor actori. Iar
pentru asta, pentru construcţia muzicală a
spectacolului, a apelat la Monica Ardeleanu,
actriţă a Naţionalului craiovean, al cărei debut a fost de departe cea mai reuşită interpretare în Omul din La Mancha, sub direcţia
lui Cezar Ghioca. Dacă Irina Sîrbu, a cărei
adaptare muzicală, alături de Mona Ciută,
a fost folosită la Petroşani, era, în 2006, pe
scenă în dublă calitate de actriţă şi cântăreaţă, acum pilonul de sprijin a fost dubletul
creat prin cooptarea unui pianist, Aurelian
Epuraş, alături de un actor, Viktor Hegedus.
Maestrul de ceremonii conduce înlănţuirea
scenelor, joacă rolul de narator, intră, ludic,
în dialog cu personajele. Cei doi sunt metronomul şi dirijorul unei cavalcade. Aurelian
Epuraş, cu emoţie şi concentrare, oferă atât
acompaniamentul pentru partiturile de succes ale protagonistelor cât şi linia de sprijin
pentru paşii protagoniştilor şi pentru corpul
de balet, altă piatră de încercare a trupei de
la Petroşani. De la prima scenă, cu Viktor
Hegedus în frac (poate prea strălucitor) şi cu
joben, jucându-se cu lumina proiectorului,
avem parte de provocarea în stil Broadway
şi astfel ştacheta este ridicată foarte sus. Iar
când irump în scenă vivandierele, aşteptările sunt mari dar şi publicul este, deja, cucerit de toate câte se petrecuseră între timp,
încât e mai îngăduitor în privinţa reuşitei
coregrafice. Atmosfera de cabaret parizian,
costumaţia sexy pentru o evoluţie la o bara
sugerată de elementele unei draperii uriaşe,
toate astea se mulează pe o muzică în bună
parte cochetând fin cu ambianţa fierbinte
dar fără să uite nicio clipă ironia, prin invo43

carea sfântului Patriciu (în 2006 era şi o referinţă VIP, dispărută ulterior), un nume ales,
desigur, numai pentru a rima cu una dintre
cheile textului, “viciu”. Dacă textul istoric de
la care a plecat Eugen Mirea, drama semnată de Adolphe d’Ennery şi Eugène Cormon,
este plasată în preajma revoluţiei franceze,
celebra ecranizare a lui David Griffith (1921)
a punctat pe balansul de la asprimea absolutismului regal către aceea a unei intransigenţe revoluţionare vizavi de complexitatea
comportamentului uman.

De la bun început am privit montarea
de la Petroşani fără să pot uita presiunea creată de activismul din teatrul contemporan. Şi
am realizat, pe măsura derulării scenelor, că
o privire liberă găseşte suficiente repere de
bună interpretare a relaţiilor dintre oameni,
cu toate problematizările societăţii avansate
de azi. Avem, astfel, practic, un spectacol dedicat femeii, cum a precizat Cosmin Rădescu
în cuvântul de la premiera din ajun de 8 Martie 2020. Multe prejudecăţi sunt ilustrate parodic, o seamă de gesturi brutale cu care se
confruntă femeia sunt limpede blamate, se
atinge şi şablonul femeii ca obiect, pentru
ca, pe fond, să avem un frumos portret al femininului în toate cele. Indiferent de cum se
ordonează distribuţia, privind strict personajele, contesa rămâne eroina de fond a spectacolului. Iar Oana Liciu-Gogu, remarcată şi
în Gabler. Hedda Gabler montată de Antonella Cornici, joacă exact în acest sens. Pentru
că deciziile prefectului (Cosmin Rădescu într-o interpretare care mixează sobrietatea,
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caricaturalul, naivitatea, manipularea, afecţiunea bine mascată) (“Domnule conte, soţul
meu! / Doamnă contesă, soţia mea”) sunt de
fiecare dată supuse validării contesei. Singurul personaj feminin cu valenţe negative în
spectacol este vivandiera Frochard (Nicoleta
Niculescu, fermă, bine înscrisă personajului,
atât în specularea oportunităţilor cât şi în duala atitudine maternă), dar nicio clipă nu este
percepută altfel decât o excepţie.
Şi dacă ironizata melodramă este structural orientată spre exprimarea sentimentelor de compasiune şi empatie, parodia acestui musical merge spre o perspectivă încă în
curs de consolidare în postcomunism, gestionarea complexelor. Astfel, la jumătatea
spectacolului se definitivează aceasta ţintă
în fermecătorul cuplet susţinut de Louise
(orfelina fără vedere) şi Pierre (fiul cel şchiop
al vivandierei Frochard), fiecare cu propriile sale probleme. Monica Ardeleanu, cu un
joc de substanţă de la cap la coadă, purtând,
parcă, grija pentru sound, cu gesturi specifice de orb şi cu un chip care cucereşte şi prin
frumuseţe şi prin inteligenţa replicilor ajunge în mica fosă alături de Alexandru Cazan,
un Pierre care trage de un picior, care e timid, care suferă pentru fiecare nedreptate,
mai ales din propria familie. Ei doi oferă prima formă a refrenului definitoriu, remanent
peste timp (o îmbinare perfectă de muzică şi
text): “Noi avem complexe şi din complexe
ne inhibăm / Noi avem complexe şi din complexe refulăm”.
Dacă pe de-o parte se deschide privirea
spre oamenii cu probleme, pe de alta fiecare
se poate regăsi cu micile sale piedici mai mult
sau mai puţin închipuite. Totul tratat în replici
sclipitoare prin cheia parodica. De altfel Louise are o lungă serie de astfel de replici, bine
punctate de Monica Ardeleanu. (“Dacă ai furat, nu te văd prea bine”) ( “- La revedere! /
- La nevedere!”). Spectacolul atinge discret şi
grija pentru cel din cuplu. Atât cei tineri (“Să
mă prefac că-l cred ca să nu-l dezamăgesc / Ce
bine că am liniştit-o / Ce bine că-şi închipuie
că m-a liniştit”) cât şi la contele care are în vedere tristeţea ei de 19 ani şi 3 luni.

Cealaltă orfelină este Corina Vişinescu
(foarte reuşit afişul, centrat pe chipurile celor
două protagoniste), într-o nouă postură de forţă, o actriţă pe care nominalizările UNITER viitoare nu o vor putea ocoli. Ea radiază la prima
lor apariţie, în cupletul bine sincronizat care
luminează la propriu şi la figurat scena. Dinamică, ea este şi motiv pentru tensionarea poveştii (involuntar, prin ispita marchizului) dar
şi pentru limpezirea lucrurilor (voluntar, prin
ajutorul acordat nefericitei Marianne). Cupletul ei este o probă de virtuozitate în schimbările de ritm şi de expresie. Iar în relaţia cu cavalerul Roger vedem bine dozat umorul imaginii
bucolice promovată de acesta.
La premiera din 1966, Roger a fost
Ştefan Iordache, la Craiova a fost Cosmin
Rădescu. Acum Alexandru Mihai vine cu
propria personalitate, cu o seriozitate care
se delimitează de viciosul marchiz, care nu
glumeşte când e vorba de sentimente şi care
îşi dezvoltă visul romanesc cu “nesfârşita
glie / Pe care-aş zburda, eu cu inima printre
arături”. La el umorul se naşte taman din
îmbinarea seriozităţii afişate cu parodicul
din text. Marianne, pe care o interpretează
Delia Tărcăoanu, deschide scenele de cuplu
şi o face foarte viu, jocul ei atrage atenţia în
acea dublă tendinţă: “Tu mă atragi superbe
Jaques precum un magnet... fiincă posezi un
cap frumos şi un trup de atlet. Şi totuşi
nu! Nu! Nu! [...] Astăzi am puterea săţi spun Nu.” Proaspăt absolventă la
Cluj, este o promisiune pentru noua
trupă petroşeneană. Jacques este Sergiu
Fârte, jucând o continuare hard a rolului Malvolio. Pe de-o parte estompează
ferocitatea clamată (“Mii de pumnale şi
mii de cadavre!”), oferind mai degrabă
imaginea recognoscibilă a unui interlop de
cartier. E tragic, într-un fel, precum Tybalt,
cu o continuare, de data aceasta, fericită
pentru noul Romeo. Marchizul, diabolicul
aristocrat simbolizând dezmăţul şi dispreţul
faţă de cei din afara cercului său, este jucat
de Dorin Ceagoreanu şi cu umor şi cu un rafinament al rostirii unor replici cu trimiteri
poetice: “Mai leneşă visează şi luna astă sea-

ră...” Partenerul său din deschidere, Picard,
un Arlechino mai reţinut, este Mihai Sima,
prompt în replică, ceea ce serveşte comicului. Laurenţiu Vlad joacă dezinvolt cu sala
iar Gheorghe Stoica este doctorul ce aduce
concret rezolvările, replica lui finală, vizavi
de Marianne, făcând deliciul publicului pretenţios. Scena cu vivandierele (fiecare cu
propria identitate vizuală, Izabela Badovics,
Irina Bodea-Radu, Oana Crişan, Andrada
Dobre, Livia Maria Voica) e aidoma apăsării, în joacă, a clapelor unui pian. Amelia
Toaxen, călugăriţa, se desprinde din grup şi
pare că traversează scena amintirea Heddei.
Emoţionant, ca-n Faust, este momentul intrării în scenă a îngeraşilor (Alessia Rădescu
şi Cora Rebeca), după strigătul disperat al
mamei Frochard (Nicoleta Niculescu).
Regizorul Adrian Andone asigură un
bun echilibru între emoţie şi umor, între firul principal al acţiunii şi jocul detaşării de
poveste. Decorul devine preponderent proiecţie video. Finalul, cu miracolul rezolvării complexelor, apare acum, când scriu, în
cursul pandemiei, ca o aşteptată declaraţie oficială: “Nu mai moare nimeni, nu mai
plânge nimeni, vom cânta!” La premieră,
unica reprezentaţie de până acum, lumina
scenei s-a stins la ultimul vers, înghiţind ultimul cuvânt: “viitoru-i...”

Şi aplauzele au izbucnit instant, pentru
că spectatorii erau de mult nu doar ochi şi
urechi, ci şi prezenţi în poveste. Maria Zărnescu a desprins din cronicile anului 1966
o remarcă a lui Toma Pavel. “Meritul unui
astfel de spectacol stă, de altfel, în succesul
lui.” Deloc facil, coagulant, o bună pregătire
pentru celelalte forme de exprimare ale unui
teatru dedicat comunităţii.
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Citeste
încă o carte...
,
Parabolele lui Gârbea sunt surprinzătoare,
pline de hazul ideii, de un umor intelectual, pigmentat uneori cu sugestii livrești. Și, aproape fără
excepție, bine articulate, pe mai multe planuri, capabile să susțină cel mai subtil suspans în privința
semnificației poetice.
Nicolae Manolescu

Un teatru shakespearean în care Moldova
medievală devine tărâmul imaginar al tuturor
posibilităților... Dacă Ceaușescu avea gust literar ar fi îndrăgit, până și el, aceste satire crâncene la adresa lui.
Mihai Barbu
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