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Cristina Rusiecki

Teatrul  
și războiul din Ucraina

L
a granițele noastre, o lume zguduită de 
război. Nouă luni de teroare, bombe, 
tortură, violuri, atrocități greu de 
exprimat în cuvinte. Regulile vieții 
normale au explodat. Ar fi fost impo-
sibil ca ororile generate de invazia 
Rusiei în Ucraina să nu aibă un impact 

puternic asupra creatorilor de teatru din întreaga 
Europă. Artiștii din România, ca și instituțiile de teatru, 
și-au arătat constant solidaritatea. UNITER a inițiat 
programul „Artiști români pentru artiști ucraineni”. În 
numeroase teatre din România s-au făcut spectaco-
le-lectură după texte ucrainene și s-au scris piese în 
diferite programe și formule. De la începutul războ-
iului, în mass-media circulă video-uri cu artiștii din 
țara invadată care își relatează experiențele de război. 
Scrise la cald, în timpul masacrelor, spectacolele cople-
șesc prin fervoare și zguduie prin adevăr. De exemplu, 
Natalia Vorojbit, dramaturg, scenarist și jurnalist ucrai-
nean, care a participat la protestele Euromaidan din 
2013, a călătorit anul acesta, timp de patru luni, în zona 
de război, pentru a discuta cu cei implicați. La rândul 
ei, a fost intervievată într-un adăpost anti-bombă.
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Fiecare festival de teatru la care am participat anul 
acesta a invitat o trupă din Ucraina. Ororile poves-
tite la cald au cunoscut diferite modalități de abor-
dare scenică, în diferite grade de distanțare. De 
fiecare dată, discuțiile care au urmat după spec-
tacol au arătat niște artiști gata să găsească soluții 
pentru a ajuta, după puterile lor, populația aflată 
sub teroare. Fie că muzicienii au cântat pe străzi ca 
să mai aline durerea civililor, fie că actorii au citit 
povești în gurile de metrou ca să aducă un strop de 
liniște copiilor speriați, fie că și-au transformat insti-
tuțiile în adăposturi și au distribuit apă și ajutoare, 

din poveștile lor a reieșit de fiecare dată același 
efort de mobilizare sută la sută în sprijinul celor ce 
și-au pierdut casa și normalitatea existenței. După 
spectacolul „Maidan Inferno. Street Mistery” de 
Neda Nezhdana, coproducție Teatrul Academic de 
Dramă și Comedie din Dnipro și Compania Collapse 
din Lyon, invitată în Festivalul Internațional de 
Teatru pentru Publicul Tânăr, la Teatrul „Luceafărul” 
din Iași, discuțiile s-au purtat cinci minute în română 
pentru ca apoi, cum 90% din public erau refugiați 
ucraineni, să treacă în limba lor. „De unde sunteți?”, 
au întrebat actorii și, din diferite colțuri ale sălii, s-a 

Maidan Inferno. Street Mistery
Sursa foto: Teatrul Luceafărul
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auzit răspunsul femeilor cu copii în brațe: „Mykolaiv”, „Herson”, „Mariupol”, 
„Odesa”…

Subiectul abordat de spectacol a fost EuroMaidanul. O studentă la Litere îl 
caută pe tânărul alpinist pe care l-a cunoscut în timpul demonstrațiilor. Li se 
adaugă un muzician, un agent de securitate, un jurnalist, o asistentă medicală 
și un preot. Montarea se desfășoară pe trei planuri, unul al marionetelor care, 
mișcându-și doar mâinile, induc o anumită distanță față de subiectul aprins; al 
doilea este susținut de monologurile interioare ale celor doi protagoniști care 
s-au pierdut în timpul demonstrațiilor; iar al treilea aduce în fața publicului 
corul celor patru actori care se adresează direct publicului. Tensiunea variază 
astfel, cunoscând climaxul în momentele în care cei doi tineri își exprimă îngri-
jorarea după ce poliția intervine în forță și face numeroase arestări. „Ne loveau 
în stomac, pe față, la talpă. Trebuia să dormi în picioare, dar era imposibil. Tot 
timpul cineva era torturat și țipa.” Dar până atunci replicile aduc în fața publi-
cului modul în care manifestanții s-au organizat, cum au învățat să se ajute și să 
reacționeze la provocări, cum au depășit frica de moarte, cum s-a născut imensa 
solidaritate între participanții la Revoluția Demnității. Mesajul explicit a fost că 
„pentru valori trebuie luptat. Nici în Occident ele nu sunt date la infinit”.

De altfel, la discuțiile după spectacol, actorii au spus că după EuroMaidan 
mentalitatea avea să se schimbe. Simțind, în timpul demonstrațiilor, că sunt 
„împreună, aceeași țară, același popor”, tinerii învățaseră ce înseamnă volun-
tariatul, astfel că după 24 februarie 2022, atunci când începea războiul, fiecare 
știa deja ce trebuie să facă. Unul dintre actori a inițiat o strângere de fonduri 
pentru a cumpăra o dronă. Rezultatul a fost că s-au strâns bani pentru trei 
drone. În plus, firma producătoare a donat și ea una. Dacă a existat o impresie 
generală după toate discuțiile la care am asistat, aceasta a fost demnitatea. 
Nimeni nu s-a tânguit, nimeni nu a spus ce greu o duce sau ce dor îi e de viața 
dinainte. Toți s-au concentrat în jurul solidarității.

Un alt spectacol ucrainean, copleșitor prin emoție, a fost cel invitat de Festivalul 
Național de Teatru, „Imperium Delendum Est!”, produs de Academia de Teatru 
Dramatic din Lviv. Șapte interprete, actrițe și muziciene, spun poeme de 
Kateryna Kalytko, Halyna Kruk și Marjan Pyrozh. Îmbrăcate în costume negre, 
în care predomină pielea, cu pălării stilizate, inspirate de cele populare, cu biju-
terii confecționate din gloanțe, fiecare cu câte un instrument, fluier, acordeon, 
tobă etc., își spun poemele-invectivă despre situația actuală a Ucrainei, cu o 
undă de energie emoțională care mătură tot. „Mama mea este în Sofia. Rusia 
ne bombardează sistemele energetice. Nu există loc pentru imperii în Europa”. 
O altă actriță istorisește: „O parte din familie a plecat în Slovacia. Mi-a lăsat 
cățelușa. Am târât-o la toate spectacolele și repetițiile”. Fiecare dintre inter-
prete povestește din experiențele pe care le-a traversat de la începutul războ-
iului. De pildă, drumul în Polonia unde, ca mamă singură, și-a dus fiul ca să fie 
în siguranță. „În 2014 am plecat din Donbas. Fiul meu avea cinci ani. Îi urăsc pe 
rușii care au venit să ne violeze femeile și copiii. De ce să iert? Doamne, nu lăsa 
să amuțească vocea furiei!”. Ceea ce face ca impactul să fie și mai puternic este 
că toate poveștile istorisite pe scenă sunt adevărate.

Spuse în ritmuri diferite, pasajele alternează cu muzica excelent interpretată, 
completând emoția electrică transmisă din scenă spre sală. Femeile cântă 
solo sau în cor, vorbesc la microfon, schimbă registrele în ritmuri halucinante. 
Uneori, invectiva este întreruptă de un fragment liric sau o rugăciune murmu-
rată în cor. Alteori, proiecția documentează ororile și distrugerile războiului. 
După cum, discursul cu rememorarea articolelor din Convenția de la Geneva, 
referitoare la protejarea civililor în timpul războiului, interzicerea depor-
tărilor ș.a.m.d., toate încălcate de ruși, fac și mai clare crimele de război ale 
acestora. „Vezi o casă care arde. Slavă Domnului că nu e a mea!”, va spune una 
dintre interprete, pentru ca alta să amintească cum „ascunși sub dărâmături, 
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Imperium Delendum Est! 
Sursa foto: Teatrul Lesi din Lviov
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oamenii mor de foame și de sete”. Iar când actrița 
din fața ta precizează „Tata și prietenul meu sunt la 
război” este imposibil să nu-ți măture distanțarea 
și ochiul critic. De un dramatism copleșitor, spec-
tacolul declanșează valuri de empatie și emoție în 
spectator.

Ca semn al solidarității, regizorii din România au 
simțit nevoia să răspundă situației actuale alegând 
texte care au în prim-plan războiul sau tarele lăsate 
în urmă. Bobi Pricop a optat pentru piesa britanicei 
Sarah Kane, „Blasted”, scrisă sub impresia războ-
iului din Bosnia. Tortura, violul, mutilarea, mărtu-
riile despre atrocitățile comise de unul dintre 
personaje domină partea a doua a spectacolului de 
la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe. 
Un specialist al tehnicilor de imersiune, regizorul 
forțează conexiunea cât mai strânsă a publicului cu 
realitățile de pe scenă. Cu căștile pe urechi, închis 
fiecare în propria cușcă, apărat și izolat de ceilalți, 
având contact vizual numai cu personajele, specta-
torul aude, augmentat, toate zgomotele camerei 
din fața sa: cum curge apa la duș, cum șiroiește 
șampania în pahare, cum urlă soldatul scelerat… 
Sunetele îi accentuează percepțiile, dilatând 
senzația că se află chiar acolo, în mijlocul persona-
jelor, fără posibilitatea de a se distanța. Impresia 
celor petrecute pe scenă va fi cu atât mai puternică.

Textele scrise de dramaturgi în perioada de război 
sau imediat după au un adevăr particular datorat 

gradului imens de implicare. Debordând de lirism 
și de intensitate, produc emoție crudă, încasată 
direct în plex și declanșează în spectatori toate 
resursele de solidaritate. Dar distanța în timp față 
de realitățile unui anumit război lasă loc pentru 
considerații morale, pentru analize lucide, pentru 
abordarea teoretică. Fiecare deceniu scurs de la 
încetarea unui masacru îmbogățește perspectiva 
dramaturgică, aducând nuanțe din ce în ce mai 
variate. Îndepărtarea în timp face posibilă trecerea 
de la accentele particulare dintr-o scriitură drama-
tică plină de detalii, care aduc războiul în fața spec-
tatorilor, îl fac viu, cu toate atrocitățile sale, cum se 
întâmplă, de pildă, în „Băieții de zinc” de Svetlana 
Aleksievici, de la Teatrul „Bulandra”, la privirea 
generală asupra istoriei. Este cazul spectacolului 
„Întoarcerea acasă” de Matei Vișniec, de la Teatrul 
care poartă numele dramaturgului din Suceava, în 
regia lui Botond Nagy, selectat atât în Festivalul 
Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr cât 
și în Festivalul Național de Teatru. În piesa scrisă 
în urmă cu douăzeci de ani, pretextul este cel al 
Generalului (Cătălin Mândru), care își organizează 
și încolonează morții de pe front în vederea întoar-
cerii acasă. Toți sunt iertați, precizează Generalul, 
nedezlipit de sacul de pufuleți, semn al spaimei de 
foametea și lipsurile aduse de război. Doar că argu-
mentul iertării, al distanțării de conflict nu pare să 
fie de ajuns. Diferitele categorii, eroi, dezertori, 
împușcați în inimă, trădători, lași, aceia – nenumă-
rați –, care s-au ascuns după morți ca să nu înainteze 

Imagini din Întoarcerea acasă
Foto: Teatrul Matei Vişniec
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pe câmpul de luptă, își dispută, fiecare cu argumentele proprii, locul din față 
în convoiul funerar. „Suntem intacți, suntem frumoși, suntem elita morților”, 
pledează împușcații în inimă. Futilitățile și meschinăriile din timpul vieții se 
prelungesc și după, ca și structurile puterii, după cum vom vedea pe măsură ce 
înaintează „Întoarcerea acasă”.

Spectacolul, extrem de dens, cu o trupă care funcționează impecabil, pare 
lucrat la milimetru. Sonoritățile, vocile actorilor, care asigură un ritm aparte, 
planurile scenei, unde cel de sus aparține mormântului ce se tot construiește 
cu ajutorul, deloc întâmplător, al aghiotantului de general, mișcarea bine 
condusă, toate se combină într-un întreg plin de sens. Nu lipsesc nici aluziile 
la tortură, la structurile intimidante ale unei puteri coercitive (de altfel, 
Stalin, Lenin și Troțki se vor lansa, la buza scenei, într-un rap propagandistic), 
la împărțirea între elita regimului totalitar și săracii care nu-și pot împlini 
nevoile de bază, condamnați să mănânce veșnic „nisip și grohotiș”. Concluzia 
este aceeași: inutilitatea războiului și imensa risipă gratuită de vieți pe care 
o antrenează. „Am luptat pentru victorie sau contra victoriei? Nu știm de ce 
am murit”.

Poate că în contextul actual replica aceasta le-ar veni mănușă soldaților ruși. 
Nu însă și ucrainenilor care își apără țara și valorile, rezistând cu demnitate 
ororii provocate de Rusia. Proximitatea războiului aduce în teatru carnea vie 
a durerii, sporind impactul la cote înnebunitoare. Genocidul, masacrele din 
timpul războiului, atrocitățile la care au fost martori, supuși sau participanți 
lasă supraviețuitorilor răni posttraumatice de cele mai multe ori imposibil de 
vindecat. Așa cum le pot lăsa și generațiilor imediat următoare o ură care se 
va desfășura în bucle interminabile, gata să se aprindă la cel mai mic conflict. 
Montările discutate, fie cele invitate din Ucraina, fie cele concepute de regizorii 
români pe texte din dramaturgia existentă, împreună cu multe alte programe 
desfășurate în teatrele din România, nu atestă decât valul de solidaritate al 
creatorilor în fața acestui nefericit „spectacol” al istoriei contemporane. l

Ca semn  
al solidarității, 
regizorii din România 
au simțit nevoia să 
răspundă situației 
actuale alegând texte 
care au în prim-plan 
războiul sau tarele 
lăsate în urmă. 
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Yigru Zeltil

Muzica. Destul de în viață  
și totuși în pericol

P
ublicul din România este mai 
familiar cu canonul ro ck-
ului progresiv și alternativ, 
iar trupele de la noi compun 
piese care nu se abat foarte 
mult de la așteptările acestui 
public conservator, mai puțin 

dispus să guste, de pildă, elementele mai 
excentrice ale muzicii post-rock occiden-
tale. În ceea ce privește muzica electronică, 
sunt semnale că gusturile par să se schimbe 
și ar fi devenit mai puțin atractive genuri 
precum house și techno, în favoarea trap-ului.
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Lucian Ban și „Ways of Disappearing”. 
Estetica tăcută ca inspirație

Lucian Ban, jazzistul român care locuiește în New 
York de câteva decenii, a înregistrat în timpul pande-
miei, la Timișoara, un album care a fost lansat anul 
acesta, „Ways of Disappearing”. Ineditul acestui 
material discografic este că reprezintă primul 
album solo al pianistului, în care colaboratorul de 
lungă durată Mat Maneri nu mai apare decât în cali-
tate de producător. Ambiția lui Ban cu acest album 
este de a contribui la canonul pianiștilor de jazz, în 
linia unor monștri sacri ca Thelonious Monk, Paul 
Bley și Keith Jarrett.

Nu sunt în măsură să mă pronunț dacă românul are 
șanse de a fi recunoscut ca atare pe termen lung, 
dar știu că deja a primit aprecieri în străinătate, de 
exemplu, pentru felul în care a reușit să-și interiori-
zeze „Ida Lupino”, o superbă piesă impusă de Carla 
Bley în repertoriul jazziștilor contemporani.

În cazul meu, ceea ce mi-a captat atenția a fost cum 
albumul începe, în mod curajos, cu o piesă care se 
inspiră din estetica tăcută, din ce în ce mai actuală, 
a marelui compozitor de școală newyorkeză Morton 
Feldman, doar că într-un tempo mai apropiat de 
jazz. În integralitatea sa, „Ways of Disappearing” 

îmi confirmă următoarea impresie pe care am intu-
it-o anterior în contribuțiile sale de grup: Ban poate 
că nu este un artist iconoclast de creativ (nu se folo-
sește de pian preparat pentru a-și extinde audibil 
posibilitățile muzicale), dar este cu siguranță unul 
viu și sensibil, pentru care limbajul jazz-ului nu este 
o limbă moartă.

Katharos XIII și „Chthonian 
Transmissions”. Post-metal cu accent 
mai puternic pe atmosferă și textură

Un gen care este perceput de unii ca o limbă 
moartă și de alții ca o mișcare încă vie este rock-ul. 
În formele sale pure, rock-ul este, pentru industria 
muzicală, de-a binelea mort și îngropat. În schimb, 
formele hibride și extreme ale rock-ului – metal, 
punk, emo, subgenuri de nișă precum shoegaze, 
math rock și post-rock – încă o duc destul de bine, 
având în vedere că, în prezent, a produce muzică 
rock este mult mai costisitor decât a produce 
muzică electronică sau hip-hop.

Pentru metal-ul românesc, s-ar putea ca una dintre 
cele mai creative trupe din prezent să fie Katharos XIII. 
Formația aceasta timișoreană a evoluat pe parcursul 
albumelor anterioare dinspre convențiile subgenului 
black metal, ajungând să integreze elemente de dark 

Lucian Ban.  
Foto: Elmar Lemes
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jazz, prin prezența unui saxofonist, Alexandru Iovan, 
în momentele de acalmie. Prin ce se distinge acest al 
cincilea album, „Chthonian Transmissions”, inspirat de 
Vonnegut și Tarkovski, publicat la casa de discuri Loud 
Rage Music? Deși încă există pasaje, precum în piesa 
care dă titlul albumului, în care sunt reluate elemen-
tele de black metal atmosferic, cu distorsiune puter-
nică a chitarelor și un vocalist masculin care răcnește 
nu foarte puternic, aș spune că formația face acum 
tranziția către genul post-metal, cu o dinamică mai 
fluctuantă și un accent mai puternic pe atmosferă și 
textură, astfel încât duritatea specifică muzicii metal 
să fie mai bine dozată și mai palatabilă pentru ascul-
tătorii care nu vin neapărat dinspre miezul acestei 
contraculturi.

Deși aproape fiecare piesă depășește 5 minute, nu 
am avut nici măcar o clipă senzația că durează prea 
mult, că se repetă. Nici vorbă: de-a lungul fiecărei 
piese, intensitatea oscilează, momentele de climax 
sunt la locul lor. De remarcat prezența unei voca-
liste feminine cu o manieră ușor atipică pentru 
această zonă a metal-ului, Manuela Marchiș-Blînda, 
care strălucește în piesa „From the Light of Flesh”. 
În concluzie, „Chthonian Transmissions” este un 
album recomandabil chiar și pentru cei care nu sunt 
foarte atrași de metal și, în general, un reper al 
underground-ului muzicii românești din ultimul an.

Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut. 
Crescendocore și influența publicului 
conservator

O formație care îmi era deja familiară, Am Fost La 
Munte Și Mi-a Plăcut – numită astfel în glumă, dar 
și în concordanță cu preferința trupelor genului 
pentru titlurile lungi și perplexante -, și-a lansat cel 
de-al doilea album, „La Vale”, destul de diferit față 
albumul precedent, „La Deal”, care cultiva un stil 
instrumental cristalin, influențat și de zona math 
rock. Închinat memoriei chitaristului Robert Cotoros 

de la trupa de metal avangardist Hteththemeth, 
„La Vale” se abate ușor de la direcția stilistică ante-
rioară pentru a încorpora o influență post-metal 
care se face resimțită încă din piesa care deschide 
materialul discografic, „Ne Cerem Scuze Pentru 
Disconfortul Creat”. Ca un mare iubitor de post-
rock, țin să găsesc un mic nod în papură: pentru că 
publicul din România este mai familiar cu canonul 
rock-ului progresiv și alternativ, trupele de la noi 
compun piese care nu se abat foarte mult de la 
așteptările acestui public conservator, mai puțin 
dispus să guste, de pildă, elementele mai excen-
trice ale muzicii post-rock occidentale, care nu se 
reduce la varietatea „crescendocore”, ce a servit 
însă drept punct de plecare și pentru Am Fost La 
Munte Și Mi-a Plăcut.

Așadar, apreciez pasajele post-metal și cele 
aproape shoegaze, în care o parte dintre acorduri 
sunt performate cu bara de tremolo activată (ca 
în ultima parte a piesei „Nu Mai Comandăm De la 
Ăștia”), pentru faptul că reușesc să condimenteze 
un pic genul acesta de rock instrumental fără influ-
ențe mai exotice și surprinzătoare, dar care creează 
o audiție neîndoielnic plăcută prin simțul destul 
de puternic, în mai mare măsură decât în trecut, 
al compoziției. Am reținut piesa „În Caz De Forță 
Majoră” ca fiind excepțional de bine compusă și de 
reascultabilă. Îmi plac foarte mult, de asemenea, 
progresiile din „Bravo Tată, Ia Uite Ce Băiat, Bravo”. 
Pentru săraca scenă de rock din România, „La Vale” 
este un album meritoriu, care nu durează mai mult 
decât poate menține interesul amatorilor.

„Tehno-Vrăjitoarele”. Un efort de 
pionierat și un manifest al mișcării 
futuriste rome

Înregistrat la Studiourile Ferentari, „Tehno-
Vrăjitoarele” este primul album de trap feminist 
de la noi realizat de două artiste de etnie romă, 
Kali (Mihaela Drăgan) și Niko G (Nicoleta Ghiță). 
Albumul se distinge de departe în peisajul trap-ului 

Katharos XIII
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românesc, incluzând o producție excelentă și foarte 
variată, cu elemente folclorice, R&B (pe featuring-
urile cu Bianca Mihai) și techno, și teme precum 
trecutul și viitorul romilor, lupta contra rasismului 
și a violenței la adresa femeilor.

Conceptul de la care pleacă albumul, ca manifest al 
mișcării futuriste rome, este imaginarea unui viitor 
în care etnia romă, ale cărei meșteșuguri tradițio-
nale, ca mod de a-și câștiga traiul, au fost dislocate 
în prezent de către capitalism, ajunge să se depla-
seze în spațiul interplanetar grație tehnologiilor 
inventate de o nouă generație de vrăjitoare. Acest 
scenariu speculativ, compensator față de opresiu-
nile concrete suferite de către minoritate, funcți-
onează oarecum similar celui din spatele mișcării 
afrofuturiste, dezvoltată de către artiștii și scriitorii 
afro-americani din Statele Unite.

Cealaltă zonă definitorie pentru „Tehno-
Vrăjitoarele” este reprezentată de temele feminis-
mului intersecțional, precum discriminarea de care 
suferă femeile rome, în aliaj cu niște convenții tipice 

genului: „diss”-uri la adresa rapperilor și trappe-
rilor misogini, precum Cheloo, secvențe de „brag-
gadocio” în care Kali și Niko G își afirmă capacitățile 
verbale. Pe scurt: un eveniment care ar trebui să fie 
marcant pentru cultura hip-hop din România și un 
efort de pionierat care poate servi drept exemplu 
pentru următoarele artiste/artiști din minoritatea 
romă și nu numai.

Experimentalul lui Gili Mocanu. 
Spectral și tehnici din artele vizuale

Artistul sonor și vizual constănțean Gili Mocanu 
pare mai prolific ca niciodată. Și-a dezvoltat în 

ultimii ani două proiecte/pseudonime noi: Centrul 
Isteric, nume sub care scoate colaje sonore cu o 
dimensiune ludică mai pronunțată, și Tanti Aglaia, 
un proiect rezervat unor experimente ambientale 
plecând de la Debussy: „La Mare” și „CO N SOLA”. 
În paralel, Gili continuă să producă sub numele 
Somnoroase Păsărele muzici care străbat universul 
său imaginar, misterios și imprevizibil. Cele mai 
interesant dintre albumele sale recente mi se pare 
„ZEET”, care se folosește de percuție și, în ultima 
parte, de sunete de chitară electrică în moduri care 
pot fi cu greu comparate cu orice altceva, tocmai 
pentru că se datorează mai puțin unor surse de 
inspirație muzicală (în afară de influența directă a 
muzicii spectrale, interpretări ale unor partituri de 
Iancu Dumitrescu și Ana-Maria Avram), ci aplicării 
unor tehnici din artele vizuale.

Horațiu Rădulescu, nu neapărat 
unul dintre cei mai accesibili, dar 
cu siguranță unul dintre cei mai 
interesanți

Alături de Enescu, compozitorii care sunt asociați în 
plan internațional cel mai mult cu România sunt cei 
din școala spectralistă formată în perioada comu-
nistă. Muzica spectrală este produsă cu ajutorul 
analizei proprietăților sunetului, iar reprezentanții 
săi români s-au legitimat în fața regimului ceaușist 
folosindu-se de elemente de adâncime din muzica 
folclorică. Exilat din țară încă din 1969, Horațiu 
Rădulescu nu s-a aliniat tendinței franceze, ci și-a 
dezvoltat o operă mai individualistă și cu o dimen-
siune mistică explicită, ceea ce i-a contrariat pe 
mulți din lumea seculară a muzicii de avangardă. 

Tehno Vrăjitoarele

Gili Mocanu
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A devenit notoriu prin pianul său vertical, „icoana 
sonoră”, la care se cântă cu arcușul pe corzi, instru-
ment prezent și în materialul discografic lansat 
de prestigioasa casă de discuri americană Mode, 
„Plasmatic Music, Vol. 1”.

Compozițiile de pe acest album, interpretate 
de Sam Dunscombe, Rebecca Lane și chiar de 
Rădulescu însuși, datează din anii 1970-80 și ilus-
trează teoria sa cu privire la „muzica plasmatică”, 
în căutarea „infinitului mic și infinitului mare”… 
Poate suna pompos, însă muzica modernă, în 
repudierea limitelor tradiției europene, a căutat 

de multe ori să capteze (vezi muzica concretă) sau 
să concureze natura și a încercat să creeze astfel 
limbaje muzicale „mai” universale. Ciclitatea sune-
telor pe care le produc surse naturale precum 
greierii și cicadele este prezentă aici, de pildă, în 
lucrarea „Capricorn’s Nostalgic Crickets, Opus 16h 
(1972)”. Explorarea plină de curiozitate a unor 
asemenea experimente inedite cu astfel de struc-
turi sonore este ceea ce dă farmecul „muzicii noi” 
și aș spune că „Plasmatic Music, Vol. 1” este chiar 
înregistrarea cea mai recomandabilă pentru necu-
noscători, dintre toate cele pe care le-am auzit de 
la Horațiu Rădulescu, nu neapărat unul dintre cei 
mai accesibili compozitori, dar cu siguranță unul 
dintre cei mai interesanți.

Un tur al festivalurilor, evenimentelor 
și programelor

Dintre festivalurile cu tradiție care încă mai sunt 
active în România, la categoria muzicii clasice se 
disting festivalul Enescu, care însă a fost aproape 
redus la statutul de concurs internațional și 
SoNoRo, ajuns la ediția cu numărul 17, „Orient 
Express”, unde au fost interpretate lucrări de, 
printre alții, George Enescu.

Ediția Bucharest Jazz Festival a fost prima de 
după pauza pandemică, desfășurată în aer liber la 
Combinatul Fondului Plastic. Curatoriat de Florian 
Lungu, festivalul a ținut trei zile, reunind nu numai 
artiști familiari publicului bucureștean, precum Sorin 
Romanescu și Luiza Zan, ci și nume de importanță isto-
rică, cum este Paul Weiner pentru jazz-ul românesc. 
Cele mai interesante trupe au fost 7th SENSE, care au 

Horațiu Rădulescu 
Foto: ICR
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câștigat Concursul de Jazz de la Sibiu de anul acesta, 
și ZMEI3, care au zguduit scena cu un amestec de rock 
experimental, jazz vocal și elemente folclorice.

Unul dintre festivalurile cele mai semnificative 
pentru stadiul culturii de la noi, din ce în ce mai 
diversă, este Caleido, din luna august, care s-a 
desfășurat la Piața Ferentari. Festivalul a inclus în 
mod notabil concerte ale mai multor artiste și artiști 
de etnie romă: Taraful de la Vărbilău și Tanti Mioara 
(cântăreața comparată cu Cesária Évora de către 
Mircea Dinescu), Johny Romano (care combină 
trap-ul cu elemente de muzică lăutărească), Kali și 
Niko G, DJ Aldessa și DJ Skiller.

Post-Muzica, programul Rezidenței BRD Scena9 
dedicat muzicii experimentale curatoriat de Mitoș 
Micleușanu, a ajuns la ediția cu numărul 58 (arhiva: 
https://soundcloud.com/post-muzica). Alături de 
artiști din Ucraina și din alte țări, au participat anul 
acesta violonista de origine ucraineană Natalia 
Pancec, jazziștii Iordache și Mitrofan, formația de 
noise Nava Spațială, precum și Lala Misosniky, o 
artistă care experimentează cu înregistrări de teren.

Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (SIMN), 
avându-l ca director artistic pe compozitorul Dan 
Dediu este o încercare de popularizare a muzicii 
clasice. Concertul de deschidere al Orchestrei 
„Concerto” a Universității Naționale de Muzică din 
București, dirijată de Bogdan Vodă, a inclus, printre 
nume consacrate, și un tânăr și foarte talentat 
compozitor, Andrei Petrache, care și-a luat drept 
instrument solist vibrafonul. La Studioul „Mihail 
Jora”, Concertul Orchestrei de Cameră Radio a 

interpretat, printre altele, o compoziție a timișo-
reanului Gabriel Almași care, în locul pianului, face 
uz de țambal. Ansamblul cameral SonoMania a 
prezentat lucrări de compozitoare precum Sabina 
Ulubeanu și Irina Perneș, iar Irinel Anghel a ținut 
performance-ul „Ask Annie”.

Câteva concluzii

Din motive financiare, tot mai mulți muzicieni se 
reprofilează pe genuri mai lucrative ușor de produs 
într-un dormitor sau studio de mici dimensiuni, 
precum muzica de relaxare lo-fi. Alții încă reușesc 
să prindă finanțări publice (mai ales în Europa) 
sau private. Dacă muzica ar trebui numaidecât să 
se supună cenzurii economice, așa cum cred fanii 
„pieței libere”, riscul ar fi un declin semnificativ al 
producției muzicale.

Muzica clasică modernă și contemporană nu și-a 
epuizat încă potențialul de popularizare, deși, prin 
natura sa și prin exigențele pe care tinde să le 
impună publicului său și celor care o performează, 
trece astăzi drept elitistă.

Altfel, am primit, ca anecdote, semnale de la DJ și 
producători de muzică electronică, conform cărora 
gusturile muzicale ale publicului par să se schimbe 
și ar fi devenit mai puțin atractive genuri precum 
house și techno, în favoarea trap-ului. Nu știu dacă 
este validă, dar ar fi o ipoteză.

Generațiile trec, muzica se schimbă. Ceea ce nu se 
schimbă este determinarea muzicienilor de a face 
muzică în pofida oricărui risc. l
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Cristina Rusiecki

LINOTIP  
Artă și antreprenoriat
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Contextul

Dansul contemporan se poate mândri (tristă 
mândrie, e adevărat!) că, de douăzeci de ani 
încoace, rămâne printre cele mai văduvite arte în 
ceea ce privește finanțarea. Pentru spații, pentru 
buget, pentru nenumăratele probleme ivite, artiștii 
au militat în toate felurile imaginabile: au făcut 
manifestații, au făcut proteste, ba chiar și happe-
ning-uri pline de creativitate. După multe eforturi, 
ceva au câștigat, totuși: un spațiu acordat Centrului 
Național al Dansului din București împreună cu o 
(sub)finanțare a anuală din bugetul de stat. Și încă 
ceva: o sală, Omnia, unde se țineau congresele 
lui Ceaușescu, cu promisiunea că va fi refăcută și 
dotată pentru spectacole. Încă nu s-a întâmplat! 
Imaginile din documentarul instalației performa-
tive „Omission Possible”, realizat în 2022 de austri-
ecii de la Mutual Loop (Martina Tritthart și Holger 
Lang), împreună cu 19 artiști români și internațio-
nali, în colaborare cu Centrul Naţional al Dansului 
București și Forumul Cultural Austriac, cu filmări 
de la fața locului, au dovedit că proiectul mai are 
mult până la finalizare. Și în aceste condiții vitrege, 
CNDB continuă să funcționeze ca o umbrelă pentru 
proiectele artiștilor din dansul contemporan. Până 
acum câțiva ani, rămânea singurul spațiu în care 
aceștia puteau cerceta, experimenta, performa. 

Miracolul

Și, totuși, alături de CNDB, a apărut și excepția 
fericită: LINOTIP. Un miracol! O mână de artiști –  
mai exact patru la număr, coregrafii Arcadie Rusu 
(manager), Ioana Marchidan (director artistic), 
Hermina Stănciulescu (art director) și compozi-
torul Alexandru Suciu – și-a dorit atât de mult să 
creeze un nou spațiu pentru dansul contemporan, 
în jurul căruia să se adune artiștii emergenți, încât 
până la urmă a reușit. „În gândurile și în ideile 
noastre Linotipul se năștea de multă vreme. Din 
2009, de când m-am întâlnit cu Ioana Marchidan 
și colaboram și cu Attila Bordás, am început să 
ne imaginăm o companie de întâlnire și creștere 
artistică, de creație, de antrenament. Am încercat 
în multe feluri și forme de-a lungul timpului până 
când ne-am dat seama că avem nevoie neapărat de 
un spațiu, ca să ne putem aduna noi și să se adune 
și alți oameni în jurul nostru. Spațiul a început să se 
nască în imaginația noastră și să apară sub o formă 
sau alta, dar încă nu găseam ce am fi vrut”, își amin-
tește coregraful Arcadie Rusu. 

În 2016, după multe eforturi și căutări, miracolul a 
survenit. Cu ajutorul prietenilor, cei patru au desco-
perit un spațiu în corpul C din clădirea Universul. 
Etajul întâi, central, după cum ar spune un agent 
imobiliar! De îndată ce l-au văzut, au știut că el e 
„alesul”.

Arcadie Rusu: „Știi când îți vin niște propuneri, 
dar nu sunt cele mai potrivite, nu simți că este un 
început sănătos. Și apoi apare ceva și simți că acolo 
este o cotitură în direcția pe care ți-ai dorit-o.

A trebuit să facem acest mare și frumos efort de 
a începe total de la zero, fără niciun fel de sprijin 
decât cel al unor prieteni care au pus umărul și 
ne-au ajutat cum au putut și ei. Ne-au fost alături 
crezând în ceea ce facem noi. În 2016 cred că 
spațiul ne-a găsit și am ajuns la Linotip, în tipografia 
Universul. Noi căutam ceva mai mic în care să ne 
antrenăm, să creăm, să facem producție și, poate, 
să jucăm în altă parte. Dar când am văzut cum arăta 
spațiul, ne-am imaginat pe loc cum o să arate scena. 
Și de acolo a pornit toată nebunia. Și zic că e o 
nebunie frumoasă, fiindcă am crezut în ce facem și 
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am putut să programăm spectacole și toate eveni-
mentele noastre. Acest lucru ne-a făcut să creăm 
în jurul nostru o comunitate de oameni care vin la 
spectacole, oameni care sunt curioși, care au auzit 
că Linotip e un spațiu alternativ, un centru de dans 
contemporan, care sprijină și tinerii coregrafi. Mare 
parte din timp am jucat doar spectacolele noastre 
ca să dăm identitate spațiului. Acum ni s-au alăturat 
coregrafi emergenți care au venit cu alte proiecte.” 

De curând, în echipa mică Linotip, s-a adăugat și 
Alexandra Zahelea, studentă în anul I la Coregrafie, 
care ocupă diferite poziții. Uneori este asistentă de 
coregrafie, alteori face luminile la spectacole. Este 
strategia pe care Linotip o abordează față de tineri. 
„Mi se pare important să experimenteze”, explică 
managerul. „În facultăți avem profesori, dar, de 
fapt, ideal este să ai mentori. Dacă noi nu am avut 
prea mulți, vrem să vedem cum e să mentorăm á 
la long pe cineva, să-i dăm cât mai multă încredere, 
informație și sprijin în dezvoltare”.

De unde vin banii

Statutul celor de la Linotip a rămas al independen-
ților. Uneori aplică pentru finanțarea proiectelor 
la  CNDB, alteori proiectele lor ies câștigătoare la 
concursurile organizate de Administrația Fondului 
Cultural Național. După detaliile oferite de mana-
gerul Linotip, până acum, situația a stat așa:  „Pentru 
majoritatea producțiilor am aplicat la diferite finan-
țări. Pentru două proiecte am aplicat la CNDB, 
«Două femei contemporane», în regia și coregrafia 

Ioanei Marchidan, și «Babel», în coregrafia mea. 
Când a avut un buget corespunzător, CNDB a lansat 
și un call de proiecte pentru coregrafi, cu bugete un 
pic mai mici, care a fost benefic. Parte din produc-
țiile noastre sunt din fondurile AFCN. Alte câteva 
producții le-am făcut din propriile noastre resurse 
și puteri”. Dar, în lipsa politicilor culturale de la 
noi, a unei strategii coerente, a unei construcții pe 
termen lung, statutul de independent rămâne o 
haină grea pentru orice artist. 

Arcadie Rusu: „În jurul acestui cuvânt, indepen-
dent, există o mare confuzie. Oamenii întreabă de 
ce nu vă numiți privați. Mi se pare de la sine înțeles 
că suntem privați. Independent înseamnă, cel puțin 
din punctul nostru de vedere, că noi am deschis 
acest spațiu și l-am construit cum am putut, cu ce 
are el în interior, apoi ca sens, ca scop, din propriile 
noastre resurse, fără niciun fel de ajutor. Artistul 
din România nu are un statut. Statutul de inde-
pendent nu există oficial la noi. Noi suntem inde-
pendenți în sensul că niciunul nu primește salariu, 
trăim din ceea ce facem, la fel ca alți artiști din jurul 
nostru. Ne-am pus timpul și energia în scopul de a 
crea. În jurul nostru marea majoritate a coregrafilor 
și dansatorilor nu sunt angajați. Formează asociații, 
tot felul de grupulețe și caste, sunt independenți. 
Nu înseamnă că dacă depun un proiect la AFCN nu 
mai sunt independenți. Am văzut multe comentarii 
de genul acesta. Dar poți să iei proiectul, poți să 
nu-l iei. Și trebuie să supraviețuiești. În Franța, în 
Germania, în Spania, artiștii au subvenții de la stat 
când nu lucrează și tot independenți se numesc. 



25

nr. 633 | 11.22

Independent înseamnă când nu ești angajat și ai 
o meserie vocațională din care trebuie să trăiești 
cumva.” 

De cele mai multe ori, Linotip se finanțează prin 
propriile producții, prin cursuri de dans, eveni-
mente sau proiecții de film despre dansul contem-
poran. În fiecare săptămână, de luni până joi, aici se 
organizează cursuri de mișcare, conduse de câte un 
alt dansator, la care, surpriză!, se înscriu oameni de 
toate vârstele, de la 14 la 70 de ani, și de toate cate-
goriile, de la programatori amorțiți de statul în fața 
computerului la antreprenori din Ilfov. 

Arcadie Rusu: „Dacă facem un workshop, de 
fiecare dată vin oameni noi, care nu au mai inter-
acționat niciodată cu dansul, care vin să danseze, 
indiferent de vârstă. Oamenii dansează, se mișcă, 
au alte căutări, vor să facă un soi de efort cu sens, 
să-și simtă corpul. Pe lângă emoția, limbajul vizual 
și corporal, dansul vine, în aceste cursuri, cu un 
fel de știință, înțelepciune, cunoaștere a experi-
enței corpului. Îl face pe om să fie mai aproape de 
corpul lui, de el. În viața de zi cu zi, noi trăim în afara 
noastră. 90-95% din zi trăim în imaginație, închidem 
telefonul, nu ne uităm în jur. Nu conștientizăm 
realitatea efectivă a corpului nostru. Dansul te face 
să vii mult mai aproape de tine, să conștientizezi că 
acest corp ești tu, dar în același timp corpul este o 
materie care îți dă posibilitatea să înțelegi că ești 
acum, în această dimensiune. Dansul mă face și ne 
face să ne dăm seama de enorm de multe lucruri, 
nu teoretice, ci concrete.”

Succesul

Succesul companiei a fost neașteptat chiar și pentru 
membrii fondatori. Spectacolele lor au fost sold out 
aproape de când s-a înființat Linotip. Au jucat o dată pe 
săptămână; uneori, chiar și de două ori. Vestea s-a dus 
din gură în gură iar amatorii au rămas fideli, ba chiar și-au 
mai adus și prietenii. Ușor-ușor, publicul s-a înmulțit. 

Arcadie Rusu: „Oamenii vin în continuare. Dacă 
scoatem un spectacol și biletele s-au dat, asta 
măsoară barometrul relevanței. Linotipul s-a născut 
în 2016 și de atunci stăm pe baricade și construim 
în continuare ceea ce nouă ni se pare relevant și 
necesar în societatea contemporană, din care facem 
parte, o societate curioasă, cu căutări diferite, cu 
dor de a se recrea și de a se îmbogăți prin ceea ce 
vede în sală, la spectacole și prin a interacționa cu 
noi direct la cursuri. Uneori se întâmplă și invers. 
Oamenii vin la curs și apoi la spectacole. De cele mai 
multe ori vin la spectacol și apoi vor să se înscrie la 
un curs de dans ca să poată să înțeleagă mai mult. 
Și e minunat! În rest, facem proiecții de film de dans 
și alte evenimente corelate cu dansul pentru a crea 
mai multă vizibilitate acestui domeniu și artelor 
din jurul nostru, care ar merita mai multă atenție. 
Uitându-mă în urmă, împreună cu echipa Linotip, ne 
simțim bine și conștientizăm că tot greul prin care 
am trecut sau prin care trecem sau urmează să mai 
trecem merită cu desăvârșire acest efort.” 

Dar, ceea ce în cuvinte pare atât de elegant și 
de ușor, în realitate, a însemnat și înseamnă o 
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zbatere continuă. Fiecare membru din echipă a 
trebuit să ocupe toate pozițiile dintr-o instituție 
de stat, de la artist, coregraf, administrator până 
la doamna sau domnul de la curățenie. Știm bine 
cum e în „independent”. Nu există treabă pe care 
să nu o facă artistul. Membrii echipei au fost obli-
gați să găsească strategii de marketing ca să-și 
vândă spectacolele, să dea sfoară în țară ca să vină 
lumea la cursurile de dans, să facă rost de bani ca 

să-și asigure producțiile. „Fiecare dintre noi face 
mai multe job-uri. Eu sunt de la manager la core-
graf, profesor etc. Este o bucurie și o plăcere că nu 
obosim. Facem curat înainte de fiecare eveniment. 
Ne place ca totul să fie corect și frumos. Dacă nu ne 
permitem să angajăm pe cineva, facem noi, că nu 
avem nici un fel de orgoliu. Dimpotrivă, asta ne face 
să fim și mai implicați în toate, de la relația cu cei 
care vin aici până la curățenie”. Ca pentru fiecare 
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artist din mediul independent care își creează 
propriul spectacol, dificultățile țin de costuri, chel-
tuieli, birocrație, de toată partea administrativă, de 
noianul de acte care trebuie făcute.

Arcadie Rusu: „Noi suntem puși în situația de a nu fi 
doar artiști, ci și antreprenori. Chiar dacă la început 
ne-am simțit ciudat, actul artistic trebuie vândut, 
altfel nu ai cum să supraviețuiești. Aceasta te pune 
într-o postură duplicitară, trebuie să faci un pas în 
lateral și să înțelegi că ceea ce faci tu nu e doar artă, 
ci și un produs. Ar da publicul bani ca să vină să vadă 
un spectacol sau nu? Aceasta este provocarea de a 
te menține pe linia de plutire, de a supraviețui de 
la o lună la alta. Cel mai greu lucru este, probabil, 
că facem toți mai multe în același timp și timpul 
este limitat. Dar știm că tot ce facem este pentru 
ca acest spațiu să existe, pentru tot ce se întâmplă 
aici, pentru spectacole și întâlnirile umane. De 
fapt, asta e cel mai important și la spectacole, și la 
cursuri: oferim oamenilor ocazia de a medita, de a 
se întâlni din punct de vedere uman unul cu celălalt, 
de a lăsa acasă orgoliile. Noi nu ne bazăm pe concu-
rență. De aceea nu avem oglinzi, nu avem o școală 
de dans cu concursuri. Vrem ca fiecare om care vine 
la curs, la două, la trei, la zece, la câte își permite, să 
se vadă într-o altă perspectivă.”

Când neprevăzutul își bagă coada...

Când lucrurile începuseră să se așeze, când totul 
mergea ca pe roate, hazardul a adus pandemia care 
a stricat toate socotelile. Pentru doi ani totul s-a 
înțepenit. Spectacolele au fost sistate, producții 
noi nu au mai apărut, iar membrii fondatori au decis 
să întrerupă și cursurile, pentru că varianta desfășu-
rării online nu se plia pe conceptul după care fuse-
seră organizate, lucrul direct cu omul. 

Arcadie Rusu: „Până în pandemie am reușit să 
construim noi, așa, experimentând de capul nostru, 
un sistem care să funcționeze foarte bine și să avem 
sold out la toate spectacolele. A venit pandemia și 
a trebuit să o luăm de la zero. Dar e în regulă. Așa 
cum am zis, noi nu cedăm prea ușor și încercăm să 

ne folosim creativitatea și în zona aceasta. Înainte 
de pandemie aveam în jur de treizeci de colabora-
tori constanți, artiști, muzicieni, coregrafi, dansa-
tori. Aveam un repertoriu de zece spectacole și 
jucam între patru și opt reprezentații pe lună. E 
mult pentru un spațiu independent. Jucam cam un 
spectacol pe săptămână, uneori chiar două și atunci 
erau mai puține cursuri. După pandemie, din ce în ce 
mai mulți oameni și-au dorit să vină ca să se apropie 
de corpul lor. Sunt mulți oameni care au suferit de 
panică. Izolarea le-a produs traume sau îndoieli 
legate de propria persoană. S-au întrebat cine sunt 
eu?, nu am făcut nimic, am stat în casă o lună și am 
mâncat, am luat niște kilograme în plus, nu îmi place 
de mine, cum fac să mă întorc la cine eram. Și atunci 
unii s-au apucat de sport, alții au venit la dans.” 

În cazul fericit al celor de la Linotip, succesul nu a 
întârziat să se reinstaleze. Am menționat deja spec-
tacolele sold out. De curând, producțiile Linotip în 
coregrafia Ioanei Marchidan și a lui Arcadie Rusu au 
început să circule la festivalurile internaționale și, 
mai mult, să obțină chiar și premii. La fel ca publicul 
românesc, și cel străin a apreciat calitatea și imagi-
nația producțiilor. Spectacolul Ioanei Marchidan a 
obținut Marele Premiu la Festivalul Internațional 
de la Bilbao. În vară, Arcadie Rusu, a montat la New 
York cu o echipă mixtă de dansatori americani și 
români. 

Arcadie Rusu: „Ne-am dat seama că noi nu facem 
numai spectacole pentru publicul din București 
sau din România. Dansul este un limbaj internați-
onal. Poți să mergi și în Australia, și la Polul Nord, 
că omul nu are nevoie de traducere ca să-l înțe-
leagă. Îl atrage și faptul că limbajul nostru presu-
pune destulă implicare corporală și coregrafică. De 
exemplu, și din punct de vedere al coregrafiei, și 
din punct de vedere al dansului, Ioana Marchidan și 
cu mine suntem foarte diferiți, dar în același timp 
ne completăm și lucrăm împreună foarte frumos. 
Spectacolele Ioanei Marchidan sunt total diferite 
față de ale mele și aceasta creează un soi de meniu 
divers, ca și cum mergi la restaurant și nu ai aceeași 
mâncare în fiecare zi: ai două bucătării diferite.” l 
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Carmen Lidia Vidu: 

„Conflictul care  
nu s-a manifestat în 1977  
a fost verbalizat acum”

Interviu de Carmen Corbu

Performance-ul  
„4 iulie. Cutremurul neștiut”.
Imagini obținute prin amabilitatea 
regizoarei Carmen Lidia Vidu
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„Este stenograma unei ședințe 
care a avut loc în data de 4 iulie 
1977, la patru luni de la marele 

cutremur”

Ai montat la Teatrul Odeon un spectacol mai 
puțin obișnuit. Un spectacol în care publicul 
participa la o ședință și, mai mult, ședința era 
din 1977. Cum a pornit acest proiect și care a fost 
miza lui?

Proiectul s-a născut înainte să vin eu în el. 
Matei Sumbasacu, fondator al Asociației pentru 
Reducerea Riscului Seismic Re: Rise, și Liviu Tofan 
care a lucrat la secția română a postului Radio 
Europa Liberă șunt inițiatorii acestui proiect. Ei 
au pornit de la o stenogramă pe care au descope-
rit-o în timp ce lucrau împreună la un film despre 
disidența lui Gheorghe Ursu. De fapt, stenograma 
exista, ei doar i-au acordat această atenție specială. 
Este stenograma unei ședințe care a avut loc în data 
de 4 iulie 1977, la patru luni de la marele cutremur. 
Atunci Ceaușescu, nemulțumit de stadiul în care 
erau lucrările de reconsolidare a Bucureștiului, 
organizează această ședință la care strânge 300 de 
oameni. În Sala Omnia erau întâmpinați cu Miliția și 
cu Procuratura primarul general, primarii celor opt 
sectoare, arhitecți și ingineri. Toată această ședință 
era organizată pentru ca Ceaușescu să dea tuturor 
acest ordin criminal: să se oprească orice lucrare 
de consolidare și să se rezume totul la o cârpire, 
o cosmetizare. Se apropia data de 23 August și 
era nevoie ca Bucureștiul să arate festiv, nu ca un 
șantier. Ideea era ca tot ce rămânea de făcut să fie 
făcut rapid, să fie făcut în continuare de locatari, 
sau, cel mult, să fie aduși elevi sau profesori sau 
orice alte categorii de muncitori, care să termine 
totul ca muncă patriotică. Dispărea astfel, exper-
tiza și profesionalismul din toate aceste lucrări. 
De mâine se pune miliția pe oricine mai lucrează 
la consolidare – cam asta era ideea. Și acest ordin 
nu trebuia să ajungă să fie cunoscut public. Fiindcă 
Ceaușescu era cel mai iubit, nu trebuia să se știe că 
e decizia lui.

Că… lasă, știu eu pe cineva care 
știa pe cineva de la comitet… și 

zice că totul e ok

Și ți-a plăcut ideea celor de la Re: Rise.

Da. Există un folclor care circulă și în ziua de azi. 
Că tot ce a construit Ceaușescu e solid, e pe bile, 
e pe role, nu există niciun pericol, niciun risc. Că… 
lasă, știu eu pe cineva care știa pe cineva „de la 
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comitet”… și zice că totul e ok. Ce au vrut iniția-
torii proiectul a fost să ajungă la un alt fel de public 
decât inginerii și arhitecții. Și să le spună oamenilor: 
nu e așa cum credeți voi, să ieșim din legendele 
astea, haideți să vedem care sunt riscurile blocu-
rilor din București, haideți să ne adunăm și să găsim 
soluții pentru a evita riscurile majore.

„Am ținut foarte mult să nu fie 
o ședință a trecutului,  

ci o ședință a prezentului”

Totul venea, cumva, în ordinea preocupărilor tale 
pentru miza socială a spectacolului de teatru?

Organizatorii proiectului și-au dat seama la un 
moment dat că au nevoie de un concept, deci de un 
regizor. Și m-au sunat. Pe mine m-a onorat foarte 
mult. Și mi s-a părut extraordinar că ei, fiind chiar 
foarte tineri, sunt pasionați de un subiect atât 
de greu. Am acceptat din prima. Am avut câteva 
discuții în care am început să căutăm o cheie pentru 
acest spectacol. Iar conceptul final a fost să intro-
ducem publicul în personajul colectiv de 300 de 
persoane care stăteau de vorbă cu Ceaușescu. Am 
ținut foarte mult să nu fie o ședință a trecutului, ci 
o ședință a prezentului. Mi s-a părut foarte impor-
tant. Să nu fie doar un spectacol de teatru, la care 
publicul doar să asiste pasiv și piesa să se termine 
și oamenii să creadă că e gata, s-a terminat. Nu, 
nu s-a terminat. Problema e acum. Tot ce se spune 
în spectacol definește realitatea de acum: nu s-a 
consolidat, cârpelile rămân cârpeli. În realitatea 
asta trăim cu toții acum. Am vrut să dau semnul de 
activ și nu de pasiv. Asta a fost prima cheie. Apoi, 
urmau cele de atmosferă: şedinţă, miliție, presiune. 
Pentru că ședința din stenograma de la care am 
pornit mai furniza un detaliu important: cei 300 de 
participanți veneau la Sala Omnia pentru că fuse-
seră convocați, dar nu știau de ce. Acei oameni erau 
acolo, cu Miliția, cu Procuratura și cu Ceaușescu și 
nu știau cum să răspundă la întrebări. Dacă trebuie 
să răspundă că se consolidează temeinic sau dacă 
trebuie să răspundă că se cosmetizează rapid. Mi 
s-a părut foarte interesant asta: că oamenii erau 
nevoiți să tot ezite în a spune ceva, dacă e bine 
să spui aia sau exact ailaltă. Și nimeni nu spunea 
adevărul. Și au stat așa și au bâjbâit cu răspunsu-
rile până și-au dat seama cam ce vroia Ceaușescu să 
audă. De la primul primar care a vorbit și care zicea 
că e rău, e mult, are două mii de clădiri în lucru… 
până la ultimul intervenient care a spus că totul e 
bine, e aproape finalizat, de fapt e gata chiar totul.

„Să nu fii tu cel care  
e responsabil de munca ta”

Ești foarte atentă la societate, în general, proiec-
tele tale includ această formă de focusare pe 
problemele societății. Ți se pare că mai vezi în jur 
reziduuri ale acestei practici a eschivei, a ambi-
guității, a obedienței? Sau s-a terminat cu asta?

Nu. În niciun caz nu s-a terminat. Încă se așteptă 
ordinul „de sus”. Întotdeauna se mai așteaptă o 
confirmare, încă o confirmare. Să nu fii tu cel care 
e responsabil de munca ta. Și sunt și oameni care 
s-au născut după decembrie 1989, deci n-au trăit 
cu Ceaușescu. Dar sunt crescuți de o societate care 
nu îi învață nici să dialogheze și nici să își asume 
responsabilități. Adică să aibă o relație clară cu 
munca lor. Oameni care nu știu ce vor de la relația 
lor cu munca, sau cu familia, sau cu banii. Sunt 
foarte multe lucruri pe care noi nu le-am clarificat 
încă.

A fost un obiectiv al spectacolului să vorbească 
și despre asta, despre astfel de tare?

Nu, am urmărit mai mult înțelegerea și asumarea 
faptului că ordinul dat de Ceaușescu era un ordin 
criminal.

„Oamenii au ieșit  
din comunism fără o terapie 

colectivă”

De ce asta ți s-a părut mai important?

Pentru că se pare că mulți oameni sunt nostalgici 
după Ceaușescu. Pentru că Ceaușescu are încă mulți 
fani. Lucrez acum la proiect cu un video-mapping la 
Timișoara, cu un material dedicat evenimentelor din 
decembrie 1989. Și în timp ce îmi fac documentarea 
pentru acest material asta văd în mediul on-line. 
Câteva secvențe pe Youtube în care apare Ceaușescu 
și strigă „huliganii” adună comentarii incredibile. Și 
sunt comentarii de acum. Trebuie să ne trezim. Asta 
vreau să spun. Sunt foarte mulți oameni care cred că 
era bine pe „vremea lui Ceaușescu”, primeai o slujbă, 
primeai o casă, o mașină. Mi s-a întâmplat să aud și 
direct, să îmi spună cineva: „Noua ne-a dat casă, uite, 
voi nu puteți să vă luați una!”. Dar văd foarte multe 
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astfel de discursuri în mediul on-line, acum, lucrând 
la documentarea pentru acest proiect. Oamenii au 
ieșit din comunism, din dictatură, adică din traumă, 
fără un moment clar de restart, fără o terapie colec-
tivă. Societatea a fost violată în comunism și nu a 
știut, apoi, că trebuie să caute și găsească forme de 
terapie, pentru a se vindeca. Și o traumă nevindecată 
te transformă pe tine, cel abuzat, într-un abuzator.

„Ce mi-am dorit a fost să nu 
existe acel switch energetic între 
spectacol și discuțiile de după”

Cum au intrat spectatorii în rolul pe care l-ai 
gândit pentru ei?

Au fost fantastici. Noi așa ne-am programat să 
facem un one time event, cu intrare liberă. Și ne-am 
bucurat că a venit lume. A fost, totuși, neplăcut să 
vezi cum vreo optzeci de persoane au trebuit să 
plece acasă. Și când pleci acasă nu pleci fericit. Și 
asta n-a fost bine, m-am simțit foarte prost. Am 
adunat toate scaunele pe care le-am găsit în Odeon, 
inclusiv de la cabine, de peste tot.

Dar a fost exact atmosfera pe care mi-o imaginasem: 
sufocantă, apăsătoare, iar noi, echipa, am fost cu 
toții îmbrăcați în uniforme de Miliție și am stat 
acolo, cu actorii și tot publicul așezat în jurul mesei. 
Și ce mi-am dorit a fost să nu existe acel switch 
energetic între spectacol și discuțiile de după. Asta 
încerc să fac, în general, să nu las să se întâmple acel 
punct final atunci când produsul artistic se termină. 
Și mi-a reușit lucrul ăsta. S-a spus că atunci, la acel 
moment, nimeni nu a avut curajul să îl înfrunte pe 
Ceaușescu. Doar la doi ani după, Gheorghe Ursu, 
inginer, l-a înfruntat. A avut scrisoarea către Europa 
Liberă. Și a intrat o mărturie a lui Gheorghe Ursu, o 

mărturie audio. Când s-a terminat acest audio, s-a 
ridicat în picioare Andrei Ursu și a spus: sunt fiul lui 
Gheorghe Ursu, tocmai am ascultat vocea tatălui 
meu. Apoi a fost un discurs al lui Matei Sumbasacu, 
despre situația clădirilor aflate în risc seismic. Și, 
așa cum stabilisem, el a spus: știu că sunt în public 
și oameni de specialitate și, dacă doriți, puteți 
să puneți întrebări, puteți să vă puneți întrebări 
între voi. Și atunci tensiunea s-a mutat în public, 
în dialogurile care s-au purtat. Au fost și întrebări 
și răspunsuri și reproșuri și învinovățiri. Cumva tot 
acel conflict care nu s-a manifestat în 1977 a fost 
verbalizat acum.

„Pentru că nu știai  
că este frica la mijloc. Asta mi 

s-a părut periculos”

Lucrezi mult în proiectele tale cu material de 
arhivă, cu memoria individuală și cu memoria 
colectivă. În ce fel te încarcă toate astea? Ce te 
emoționează, ce te mișcă? Cum se simte toată 
această informație decantată, așezată?

Știi ce mi s-a părut înfiorător? Periculos chiar. Când 
am citit stenograma, așa… la o primă lectură, fără 
o aprofundare, fără altă cercetare suplimentară. 
Mi se părea că ceea ce spunea Ceaușescu avea o 
coerență internă. Că, în lipsa altor repere, toate 
lucrurile alea păreau coerente. Pentru că el vorbea, 
cerea ceva, era ferm, iar toți ceilalți abia ziceau 
ceva, nu știau să zică dacă e albă sau dacă e neagră. 
Și eu mă consider un om educat, care a mai cercetat 
câte ceva. Să zicem puțin peste nivelul oamenilor 
care chiar nu știu nimic. Și am avut această impresie. 
Că Ceaușescu știa ce spune, în timp ce toți ceilalți 
habar n-aveau de nimic. Pentru că nu știai că este 
frica la mijloc. Asta mi s-a părut periculos. l

Carmen Lidia Vidu este regizor de teatru și 
film documentar. Proiectele ei au obținut 
premii internaționale și s-au jucat sau au 
fost proiectate în mai multe orașe europene. 
Performance-ul „4 iulie. Cutremurul neștiut” 
este o inițiativă Re:Rise – Asociația pentru 
Reducerea Riscului Seismic.
 
Documentul care a stat la baza proiectului poate fi 
consultat aici: https://www.ordinulcriminal.ro/ 
stenograma
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A 
treisprezecea ediție a Concertului Regal 
caritabil i-a avut ca protagoniști pe violon-
celistul Andrei Ioniță, soprana Diana Alexe 
și tenorul George Vîrban, acompaniați de 
orchestra New Hope, condusă de dirijorul 
David Crescenzi. Concertul Regal cari-
tabil este organizat anual, pentru susținerea 

programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a 
României. Fondurile strânse finanțează un program de burse 
pentru tineri muzicieni talentați, cu vârste între 14 și 24 de ani. 
În acest an, donațiile s-au ridicat la valoarea de 160.000 de euro. 
De la prima ediție, până în acest an, valoarea totală a donați-
ilor este de 1,8 milioane, sumă din care au fost acordate 380 de 
burse. Protagoniștii concertului din 2022, muzicieni recunos-
cuți în Europa, sunt foști bursieri ai programului. Concertul 
Regal caritabil a avut loc pe 25 octombrie. Pe 12 decembrie este 
programată Gala Tinere Talente – Perpetuum, care cuprinde o 
expoziție și un concert al bursierilor din 2022. / CULTURA

Ioana Petrea

Istoria Concertului Regal 
caritabil
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M ulți copii talentați provin 
din familii ale căror posi-
bilități financiare nu le 
permit să își urmeze 
talentul. Chiar dacă harul 
lor este descoperit, chiar 
dacă sunt acceptați în 

școli de arte sau muzică, tinerii din familii modeste 
nu au șanse reale de afirmare. O parte dintre ei va 
abandona studiul, fiind nevoiți să renunțe pentru 
că, pe măsură ce cresc performanțele, cresc și cerin-
țele de învățare, dar și cheltuielile. Astfel, România 
pierde în fiecare an zeci de tineri talentați, care ar 
putea deveni ambasadori culturali, dar care, din 
cauza lipsei de resurse financiare sau a unei îndru-
mări, nu își pot dezvolta talentul artistic. Ca răspuns 
la această problemă, Fundația Regală Margareta a 
României a creat un program național pentru a spri-
jini și promova acești tineri artiști talentați prove-
nind din familii modeste și care au nevoie de sprijin 
financiar pentru a-și dezvolta potențialul și a-și 
exprima valoarea artistică.

Prin programul național Tinere Talente, Fundația 
Regală Margareta a României oferă burse, mentorat 
și promovare, susținându-i astfel pe acești tineri 
să își urmeze drumul și să își construiască o carieră 

artistică. Abordarea holistică a proiectului îl face să 
fie unic în România. Proiectul oferă suport mate-
rial necesar în achiziționarea de materiale și instru-
mente de creație, dar oferă multe alte oportunități 
de învățare, de a participa la masterclass-urile orga-
nizate de către Fundație, de a cunoaște oameni din 
domeniul artei de la care învață, de a li se promova 
arta și talentul prin evenimentele organizate de 
către Fundație. Din 2009 și până astăzi, aproape 400 
de burse au fost oferite tinerilor care studiau muzica 
clasică sau arte vizuale în licee și universități din 
România pentru a-i ajuta să depășească limita finan-
ciară și să continue dezvoltarea lor artistică. Tinere 
Talente este considerat „Cel mai bun proiect de Artă 
și Cultură din România”, laureat la Gala Societății 
Civile în 2013, 2015, 2017 și 2022.

Pentru mulți tineri la început de drum, bursa a repre-
zentat o treaptă esențială în evoluția și afirmarea lor, 
o oportunitate de cunoaștere și de explorare artis-
tică, dar și posibilitatea de a relaționa cu oameni de 
cultură recunoscuți la nivel național și internațional, 
care i-au îndrumat în carieră. Cu sprijinul mentorilor 
și a promovării susținute, aceștia au reușit perfor-
manțe extraordinare în țară și peste hotare, fiind 
laureați la prestigioase concursuri internaționale și 
aplaudați și admirați astăzi în capitalele culturale ale 

Ateneul Român

2022
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lumii pentru muzica și arta lor. Tinerii muzicieni sunt 
astăzi soliști în orchestre, angajați ai unor instituții 
culturale de profil, iar artiștii vizuali își expun operele 
atât în țară, precum și în străinătate. Violoncelistul 
Andrei Ioniță, compozitorul Sebastian Androne, 
pianistul Mihai Ritivoiu, compozitorul Sebastian 
Androne, pictorița Sabina Dragomir, artistul vizual 
Silviu Preda, artistele Laura și Livia Greaca, dar și 
Cristina Uruc, actual director al festivalului George 
Enescu – sunt doar câțiva dintre foștii bursieri ai 
Fundației Regale Margareta a României.

Personalități din lumea artei și culturii sunt impli-
cate în programul Tinere Talente, ca membri în 
juriul de selecție a bursierilor și ca mentori ce 
le împărtășesc cu generozitate experiența lor și 
le creează contexte și oportunități de afirmare. 
Între aceștia, dirijorul Tiberiu Soare, un consultant 
de valoare pentru program, artista Oana Pellea, 
pianista Alexandra Dariescu, violonistul Remus 
Azoiței, maestrul Marin Cazacu, dirijorul Gabriel 
Bebeșelea, tenorul Teodor Ilincăi.

Concertul Regal caritabil – istoricul 
serilor de gală

Urmând tradiția începută de Carol I și de Regina 
Elisabeta prin fundațiile regale, continuată apoi de 
Regina Maria și Carol II, Fundația Regală Margareta 
a României și-a asumat misiunea de a sprijini și 
promova talentul tinerilor artiști români.

De-a lungul timpului, Fundația Regală Margareta 
a României s-a implicat în numeroase proiecte 
sociale, culturale şi de susținere a educației şi talen-
tului artistic, prin gale de strângere de fonduri. 
Concertul Regal Caritabil este organizat anual, 
începând din 2008, în scopul de a crea și dezvolta 
programul național Tinere Talente. În mod tradiți-
onal, Concertul Regal Caritabil are loc simbolic pe 
data de 25 octombrie, în ziua de naștere a Regelui 
Mihai I al României, fondator al Fundației Regale 
Margareta a României alături de Majestatea Sa 
Margareta, Custodele Coroanei române.

Serile de gală s-au bucurat în fiecare an de o 
prezență remarcabilă: peste 800 de invitați, membri 
ai Familiilor Regale, membri ai Corpului Diplomatic, 
personalități de cultură și din mediul de afaceri, 
donatori, sponsori și susținători ai Fundației. 
Concertul Regal este un eveniment cu o mediati-
zare de succes către un public anual de peste 5 mili-
oane de persoane prin tv și radio, fiind transmis live 
de canalele TVR și Radio România.

Fiecare dintre cele 12 ediții precedente ale 
Concertului Regal caritabil a adus pe scena Ateneului 
Român, în susținerea tinerilor artiști români, cei mai 
valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre.

2009

2010

2012

2013
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S-au alăturat acestui prestigios eveniment pianistul 
Dan Grigore (2008), Orchestra de Cameră Radio 
și dirijorul Cristian Mandeal (2009), soprana Nelly 
Miricioiu, baritonul Yuriy Tsiple şi dirijorul Horia 
Andreescu (2010), violonistul Remus Azoiței, 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu” şi 
dirijorul Christian Badea (2011), violonistul Alexandru 
Tomescu, Ansamblul Stradivarius și dirijorul Gabriel 
Bebeşelea (2012), violonistul Giuliano Carmignola și 
Ansamblul Stravaganza (2013), pianista Alexandra 
Dariescu, Orchestra Fundaţiei Regale Margareta a 
României și dirijorul Tiberiu Soare (2014), tenorul 
Teodor Ilincăi (2015), violonistul Roman Kim (2016), 
violonista Anna Tifu, pianistul Mihai Diaconescu și diri-
jorul Constantin Adrian Grigore (2018), soprana Cellia 
Costea și tenorul Teodor Ilincăi, Orchestra România 
de Tineret și dirijorul Gabriel Bebeșelea (2019).

Ateneul Român ca gazdă a evenimentului, TVR 
în calitate de co-producător și Radio România ca 
partener media au contribuit la organizarea exem-
plară a serii de gală.

Entuziasmul primelor ediții

În 2008, a fost inițiat primul recital de strângere 
de fonduri, susținut de pianistul Dan Grigore. O 
seară de grație, sub genericul „Dan Grigore – 50 de 
stagiuni pe scenele lumii povestite în bijuterii muzi-
cale”, a atras publicul într-o ambianță degajând 
căldură, armonie și solidaritate. Donațiile și spon-
sorizările de aproximativ 80.000 de euro au pus 
bazele creării proiectului Tinere Talente.

Dan Grigore

2008

2014

2015
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În 2009, Orchestra de Camera Radio a susținut un 
program muzical sub bagheta maestrului Cristian 
Mandeal, în a doua ediție a concertului de gală. La 
eveniment au participat şi membri ai corpului diplo-
matic, personalități culturale și top manageri ai compa-
niilor din România. Concertul a strâns aproximativ 
40.000 de euro și a permis continuarea programului de 
burse pentru tinerii talentați fără posibilități materiale.

În 2010, în prezența a 800 de spectatori, a avut loc 
un concert caritabil extraordinar oferit de soprana 
Nelly Miricioiu, unul dintre cele mai importante 
nume ale scenei lirice mondiale, baritonul Yuriy 
Tsiple şi dirijorul Horia Andreescu. Suma strânsă 
din sponsorizări, donații și vânzarea de bilete, în 
valoare de aproximativ 70.000 euro, a alcătuit 
fondul de burse al unei noi ediții a proiectului Tinere 
Talente. Evenimentul a fost transmis în direct de 
TVR Cultural și retransmis de TVR1.

2011 – ediția de referință

Concertul de gală din 2011, în prezența Regelui Mihai I, 
care împlinea vârsta de 90 de ani, și a multor repre-
zentanți ai familiilor regale europene, a însemnat un 
moment de referință din istoria acestui prestigios 
eveniment. 2011 este anul unui concert triumfal 
care a marcat jubileul Regelui Mihai, care împlinea 
vârsta de 90 de ani. Solistul serii a fost violonistul 
Remus Azoiţei, recunoscut internaţional pentru cali-
tățile sale extraordinare, care a concertat alături de 
Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu“, 
sub bagheta maestrului Christian Badea, câștigător 

2011

2017

2019
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al unui premiu Grammy. Sala Ateneului Român s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru publicul care ar fi 
dorit să participe la eveniment, biletele fiind epui-
zate cu mult timp înainte. Evenimentul, organizat 
pentru al patrulea an consecutiv, a strâns 85.000 
euro și a permis dezvoltarea proiectului dedicat tine-
rilor artiști ai României.

Edițiile următoare  
au oferit sute de burse

În 2012, violonistul Alexandru Tomescu și sunetele 
viorii sale Stradivarius au fascinat publicul prezent 
la Ateneul Român în a cincea ediție a mult-aștep-
tatului eveniment regal caritabil. În acompania-
mentul Ansamblului Stradivarius, dirijat de talen-
tatul Gabriel Bebeşelea, programul muzical al serii 
a cuprins „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi și „Cele 
patru Anotimpuri” de Astor Piazzola. Concertul 
a strâns aproximativ 70.000 de euro pentru susți-
nerea unei noi generații de tineri talentați prin 
burse, mentori și promovare.

2013 a fost anul în care celebrul violonist venețian 
Giuliano Carmignola a oferit momente magice în stil 
baroc, alături de ansamblul de fete La Stravaganza 
dirijat de prestigiosul Christian Badea. Suma de 
110.000 de euro a fost mobilizată pentru a susține 
o nouă generație de tineri talentați. Complexitatea 
proiectului Tinere Talente îl consacră ca Cel mai 
bun proiect de Artă și Cultură din România la Gala 
Societății Civile.

Anul 2014 aduce pe scena Ateneului Român un 
concert al tinereții – pianista Alexandra Dariescu, 
o excepțională ambasadoare a muzicii clasice, 
și Orchestra Fundației Principesa Margareta a 
României, un ansamblu compus și condus de diri-
jorul Tiberiu Soare. Pentru prima dată în cadrul 
Concertului Regal, trei „Tinere Talente” – soprana 
Diana Alexe, mezzosoprana Cosmina Stancu și 
tenorul George Vîrban – au interpretat arii din 
opere celebre. O nouă generație de artiști au putut 
aplica pentru obținerea unei burse în anul următor.

În 2015, tradiționalul eveniment caritabil a adus publi-
cului arii celebre și canțonete interpretate de Teodor 
Ilincăi, unul dintre cei mai valoroși tenori romani ai 
generației sale. Orchestra Fundației, sub bagheta 
maestrului Tiberiu Soare, violonceliștii Izabela Ghergu 
și Cornelius Zirbo, doi tineri laureați la concursuri 
și olimpiade naționale și internaționale, precum și 
duetele bursierilor au oferit un spectacol memorabil 
în cea de-a opta ediției a grandiosului concert caritabil.

În același an, programul Tinere Talente atinge 
numărul de 200 de bursieri și este reconfirmat ca 
„Cel mai bun proiect de Artă și Cultură din România”, 
în cadrul Galei Societății Civile.

Cristian Mandeal

2009

Nelly Miricioiu

2010
Remus Azoiței 

2011
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2016 îl aduce pe violonistul Roman Kim, unul dintre cei 
mai apreciați violoniști ai lumii, alături de Orchestra 
Fundației Principesa Margareta a României, dirijată 
de maestrul Tiberiu Soare, într-un nou concert de 
excepție. Roman Kim a uimit publicul cu momente de 
virtuozitate excepționale, acesta fiind și compozitor 
și inventator, reimaginând maniera în care muzica 
clasică se poate dezvolta în era tehnologiei. Peste 
150.00 euro au fost colectați pentru a susţine talentul 
tinerilor români, la cea de-a noua ediţie a Concertului 
Regal caritabil.

Evenimentul din 2017 marchează 10 ani dedicați 
tinerelor talente, 300 de burse oferite, peste 1 milion 
de euro investiți în viitorul cultural al României. 
Ediția aniversară îi readuce publicului pe trei dintre 
artiștii care au oferit momente unice și emoționante 
de-a lungul celor zece ediții ale acestui eveniment, 
muzicieni de succes pe mari scene ale lumii: violo-
nistul Remus Azoiței, pianista Alexandra Dariescu 
și tenorul Teodor Ilincăi, acompaniați de Orchestra 
Fundației Principesa Margareta a României, dirijată 
de Tiberiu Soare. Concertul Regal devine astfel unul 
dintre cele mai longevive și de succes evenimente de 
strângere de fonduri din România.

În anul centenar 2018, violonista Anna Țifu, 
pianistul Mihai Diaconescu și Camerata Regală 
dirijată de Constantin Adrian Grigore au entuzi-
asmat publicul cu interpretarea unor creații consa-
crate ale compozitorilor români, precum „Balada” 
lui Ciprian Porumbescu și „Moment Muzical” de 
Nicolae Kirculescu. Premiați pentru excelență 

Alexandru Tomescu și 
Ansamblul Stradivarius 

 

2013Giuliano Carmignola și 
Christian Badea

2012

Alexandra Dariescu  
și Tiberiu Soare

2014
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la prestigioase concursuri internaționale, tinerii 
muzicieni au celebrat prin repertoriul muzical100 
de ani de la Marea Unire. Filmul documentar „Din 
dragoste pentru România” a ilustrat contribuția 
istorică a Familiei Regale a României la cultură și 
artă, precum și modul în care Fundația a continuat 
tradiția de a susține și promova talentul românesc.

În 2019 a fost, înaintea pandemiei, ultimul concert 
magistral la Ateneul Român oferit de soprana Cellia 
Costea, tenorul Teodor Ilincăi și Orchestra Română 
de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeșelea, care au 
entuziasmat publicul cu o interpretare excepțională 
a repertoriului de operă italiană.

„România are nevoie de artă”

Ateneul Român, simbol al culturii naționale, a fost 
gazdă a celor 12 ediții memorabile ale Concertului 
Regal caritabil. În anii 2020-2021, perioada pande-
miei, Concertul Regal a fost întrerupt ca eveni-
ment muzical cu public pe scena Ateneului, iar 
arta a căpătat noi forme neconvenționale de mani-
festare și a devenit purtătoare de mesaje sociale. 
România avea nevoie de artă, iar pentru a continua 
proiectul Tinere Talente, Fundația Regală Margareta 
a României a lansat campania media „România are 
nevoie de artă” și donațiile prin SMS cu textul ARTĂ 
la 8864, pentru ca iubitorii de artă să continue să 
contribuie la destinul tinerilor artiști. 

Teodor Ilincăi  
și Tiberiu Soare

2015

Roman Kim 

2016

Alexandra Dariescul, Teodor 
Ilincăi și Remus Azoiței 

2017
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George Vîrban – tenor

George este considerat unul dintre 
cei mai remarcabili tenori ai gene-
rației sale. Solist al prestigioasei 
Opere de Stat din München, cu reci-
taluri susținute în Franța, Germania, 
Belgia, Rusia, China, tenorul George 
Vîrban are o carieră impresionantă. 
Vocea sa rafinată îl face predestinat 
pentru o gamă largă de roluri, de la 
Don Ottavio al lui Mozart, Nemorino 
al lui Donizetti, Alfredo al lui Verdi 
sau Lenski al lui Ceaikovski, până la 
operete clasice.

A debutat pe scenă în 2016 în rolul 
lui Lenski în „Evgheni Oneghin” de 
Ceaikovski, în orașul rus Saransk, 
și a câștigat mai multe premii la 
concursuri de canto renumite din 
România și Franța, inclusiv Concursu   
l internațional „George Enescu” de 
la Paris, Concursul Internațional de 
Canto „Jeunes Espoirs” din Avignon 
și Concursul de canto L’Assoluta 
Virginia Zeani. A fost solist al Operei 
Naționale din București, iar în 
prezent este solist al Teatrului de 
Operetă din București, interpretând 
roluri pre cum Nemorino în „L’elisir 
d’amore”, Fenton în „Falstaff”, 
Alfred în „Die Fledermaus”. A urcat 
pe scenele Operei Naționale din 
Cluj-Napoca, la Konzerthaus din 
Berlin, Opera din Avignon și Sala de 
concerte din Shanghai.

Diana Alexe – soprană

A studiat la București cu Eleonora 
Enăchescu şi Iulia Isaev, iar timp de 
patru ani a făcut parte din Fundația 
Regală Principesa Margareta a 
României. Astfel a avut șansa de 
a întâlni artiști importanți precum 
Teodor Ilincăi, Vasile Moldoveanu 
și Tiberiu Soare, care au avut o 
influență majoră asupra dezvoltării 
sale artistice și personale. Își amin-
tește cu mare emoție momentul în 
care a cântat pentru prima dată la 
Ateneul Român, având doar 18 ani. 
A debutat pe scena Operei Comice 
pentru Copii din București în 2017, 
interpretând roluri ca Bastienne 

în opera „Bestien și Bastienne” 
de Mozart și Livietta în „Livietta și 
Traccolo” de Pergolesi. 

A colaborat și în proiecte indepen-
dente de operă, precum „Dido și 
Aeneas” de Purcell (rolul Belinda), 
făcând parte din Asociația „Opera 
Clandestina”. A obținut premii la 
concursuri din Austria, Polonia sau 
Slovacia, printre care și Premiul 
pentru cea mai bună interpretare 
a unui lied de Dvořák la Concursul 
Internațional „Antonin Dvořák” din 
Republica Cehă. De când s-a stabilit 
la Viena, în 2018, Diana Alexe 
este membră a Chorakademie 
Wiener Staatsoper și își finali-
zează masterul la Musik und Kunst 
Privatuniversität. 

Recent, a debutat ca Gilda din 
opera „Rigoletto” de G. Verdi în 
două producții – la Opera Națională 
din Cluj și pe scena Operei din 
Dessau, Germania – și în rolul 
Zerlinei din opera „Don Giovanni” 
de Mozart în cadrul Angelika 
Prokopp Sommerakademie la 
Musikverein Graz, proiect finalizat 
cu lansarea unui CD şi difuzarea 
televizată a filmului „Don Giovanni” 
pe ORF Austria. În vara anului 2022, 
a debutat în rolul Violettei în opera 
„La Traviata” de Giuseppe Verdi 
pe scena Festivalului Immling din 
Germania.

Diana Alexe și George Vîrban pe scena Ateneului în 
2014, ca bursieri ai programului Tinere Talente 
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Andrei Ioniță 
– violoncelist

Andrei este deja unul dintre cei mai 
apreciați violonceliști în întreaga 

lume, cântând până acum pe cele 
mai mari scene, alături de orchestre 
de prestigiu. Cariera sa a luat o 
turnură extraordinară din 2015, 
când a câștigat medalia de aur la cel 
mai important concurs de muzică 
clasică la nivel mondial, Concursul 
Ceaikovski din Rusia, devenind 
primul român care ocupă primul 
loc la violoncel. Descris de publi-
cația The Times drept „unul dintre 
cei mai captivanți violonceliști care 
s-au afirmat în ultimul deceniu”, 
Andrei Ioniță a fost desemnat „BBC 
New Generation Artist” pentru 
perioada 2016-2018. A interpretat 
concerte alături de Filarmonica 
din München, Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin, Orchestra 
Mariinsky, Orchestra Filarmonicii 
din Sankt Petersburg, Filarmonica 

Cehă, Orchestra Simfonică Radio din 
Viena și Orchestra Filarmonicii din 
Tokyo; a colaborat cu dirijori precum 
Valeri Gherghiev, Mikhail Pletnev și 
Nicholas Collon.

În stagiunea 2017-2018, Andrei 
Ioniță a debutat cu Orchestra Hallé 
și Orchestra Simfonică din San 
Diego, Filarmonica BBC, Orchestra 
Națională Regală a Scoției, Filar-
monica din Rochester și Orchestra 
Simfonică din Hamburg. De ase-
menea, susține concerte alături de 
Orchestra Simfonică Radio MDR 
din Leipzig și cu Filarmonica NFM 
din Wrocław, Polonia. A susținut 
recitaluri la Carnegie Hall în New 
York și la festivalurile Kissinger 
Sommer, Mecklenburg-Vorpom-
mern și Schleswig-Holstein.

Diana Alexe și George Vîrban

2022
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Orchestra  
New Hope

Orchestra New Hope este formată 
din tineri interpreți, selectați 
riguros, membri în cele mai impor-
tante orchestre din țară: Filarmonica 

George Enescu, Orchestra Națională 
Radio, Orchestra Operei Naționale 
București, Orchestra Română de 
tineret. 

Ana Tifu și Costin Grigore 

2018

Cellia Costea, Teodor Ilincăi, 
Gabriel Bebeșelea 

2019

Majestatea Sa Margareta și personalități din lumea 
culturală s-au alăturat campaniei media și au transmis 
mesajul lor de susținere pentru noua generație 
de artiști ai României chiar de pe scena Ateneului 
Român printr-o emisiune-eveniment transmisă pe 
canalele TVR, Radio România Cultural și Muzical. 
„România are nevoie de artă” au transmis publicului 
Oana Pellea, Marcel Iureş, Paula Seling, Zoli Toth, 
Irina Margareta Nistor, Ștefan Câlția, Corina Șuteu 
dar și muzicienii Alexandru Tomescu, Tiberiu Soare, 
Nelly Miricioiu, Iulia Isaev, Felicia Filip, Marin Cazacu.

Fundația Regală Margareta a României continuă 
tradiția de a susține și promova cultura și talentul 
românesc. Protagoniștii evenimentului care a avut 
loc în acest an sunt tineri muzicieni apreciați pe 
scene importante ale lumii, de la Carnegie Hall, 
New York, Londra, Shangai, München până la Viena. 
Violoncelistul Andrei Ioniță, soprana Diana Alexe și 
tenorul George Vîrban, acompaniați de Orchestra 
New Hope, dirijată de David Crescenzi.

Andrei Ioniță este unul dintre cei mai valoroși 
violonceliști ai lumii, desemnat de BBC „New 
Generation Artist” pentru perioada 2016-2018, și 
considerat de publicația The Times ca fiind „unul 
dintre cei mai captivanți violonceliști care s-au 
afirmat în ultimul deceniu”. Cu un talent ieșit 
din comun, cu o tehnică și muzicalitate străluci-
toare, Andrei este primul muzician român care a 
câștigat medalia de aur la Concursul Ceaikovski 
de la Moscova, una dintre cele mai semnificative 
competiții muzicale din lume.

Andrei, Diana și George au fost ei înșiși bursieri ai 
Fundației Regale Margareta a României în primele 
generații. Acești artiști de succes sunt ambasadorii 
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David Crescenzi, dirijor

S-a născut în patria muzicii, Italia, și 
a urmat cursurile Conservatorului 
din Pesaro, specializându-se ulterior 
în dirijat de orchestră, pian, dirijat 
coral și muzical corală, numărân-
du-se inclusiv printre auditorii 
cursurilor „Pomeriggi musicali” din 
Milano, susținute de profesorul 
Gustav Kuhn. Devenit asistent al 

acestuia și al lui Alessio Vlad, David 
Crescenzi s-a consacrat mai întâi 
ca pianist acompaniator și dirijor în 
diferite teatre și festivaluri, precum 
Teatrul Operei din Cairo – unde a 
dirijat „Bărbierul din Sevilla” de G. 
Rossini, „Elixirul dragostei” de G. 
Donizetti, „Tosca” de G. Puccini, 
„Bal mascat”, “Aida” și „Rigoletto” 
de G. Verdi –, Teatrul Carlo Felice 
din Genova sau Teatrul San Carlo 
din Napoli. La scurt timp după 
aceste prezențe, începe lunga 
colaborare cu Opera Națională 
Română din Timișoara, unde devine 
dirijor permanent invitat și unde 
își lărgește repertoriul abordat, 
ce cuprinde astăzi titluri de refe-
rință ale literaturii de specialitate, 
aparținând unei palete variate de 
compozitori, de la Mozart la Bizet și 
de la Donizetti la Verdi sau Puccini. 
Din septembrie 2017 este director 
artistic al Operei Naționale Române 
din Cluj. Stabilit între timp în țara 
noastră, Crescenzi are colaborări 
și cu operele din București, Cluj 

și Iași, unde dirijează partituri ale 
unor titluri de referință ale reper-
toriului. Activitatea sa continuă însă 
și pe plan internațional, fiind numit 
de curând director artistic și dirijor 
principal al Operei din Cairo. 

În afara repertoriului liric, dirijorul 
s-a afirmat și în cel vocal-simfonic 
și simfonic, aflându-se la pupitru 
unor ansambluri de prestigiu, 
atât din Italia, cât și din România 
și nu numai. La ediția din 2015 
a Festivalului de vară al Arenei 
Sferisterio din Macerata, David 
Crescenzi a dirijat opera „Boema” 
de Giacomo Puccini. Din stagiunea 
2016/2017 este dirijor invitat al 
Operei din Düsseldorf, o cola-
borare concretizată în operele 
„Elixirul dragostei” și „Turandot”, 
care va fi continuată în anul 
următor cu „Le Nozze di Figaro”, 
„Madame Butterfly”, „Lucia di 
Lammermoor”, „Don Pasquale”, 
„Tosca”, „Aida” și, nu în ultimul 
rând, Concertul de Anul Nou.

programului Tinere Talente, iar prin prestația lor 
muzicală la Concertul Regal, la rândul lor, oferă 
susținere altor artiști la început de drum, ca un gest 
de generozitate și recunoaștere.

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, David Crescenzi 
are o bogată activitate muzicală de peste două 
decenii în întreaga lume, iar actualmente este 
director artistic al Operei Naționale Române din Cluj 
și dirijor invitat permanent la Deutsche Oper am 
Rheim din Düsseldorf. 

Fiind unul dintre cele mai longevive și de succes 
evenimente de strângere de fonduri din România, 
Concertul Regal caritabil a mobilizat până în acest 
an fonduri de peste 1.800.000 de euro pentru 
susținerea programului național de burse Tinere 
Talente. Între companiile care au avut o contribuție 
esențială și constantă la acest proiect cultural se 
numără Kaufland România, ISS Facility Services, 
BRD Groupe Société Générale,  Fundația Vodafone 
România și Fundația Groupe Renault România.

Fondurile strânse din sponsorizări și vânzarea biletelor 
la Concertul Regal vor sprijini ediția 2023 a proiectului 
Tinere Talente, pentru care Fundația a lansat în noiem-
brie o selecție națională în rândul elevilor și studenților 
de la liceele și universitățile de specialitate. Bursierii 
sunt selectați în funcție de profilul social, dar și talentul 
și potențialul artistic demonstrat. Ei vor fi ulterior spri-
jiniți cu burse de studiu, mentorat și promovare, pe 
perioada unui an calendaristic. l

Ioana Petrea este director de comunicare  
și fundraising la Fundația Regală Margareta  
a României.

Revista CULTURA este partener media  
al proiectului.
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Cristina Rusiecki

„Trei surori” în plină 
„operațiune militară 

specială”

L
a început, cele trei surori, cu peruci blonde, 
elegante, dar cu tricouri albe și blugi, discută 
în engleză, cu un pregnant accent British. 
Zapează și dau peste interpretări vechi 
din „Trei surori”. Straturile temporale se 
suprapun, incluzând un secol de montări, în 
care atât surorile cât și proiecțiile de pe fundal 

se contaminează de o tușă hollywoodiană.
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N u m-aș fi așteptat ca „Trei 
surori” să mai însemne 
vreodată „o gură de aer 
proaspăt”. Dar iată că, oricât 
de bătătorită mi-ar fi recep-
tarea, în TNT, Festivalul 
Tinerilor Regizori, organizat 

de Teatrul Național din Craiova, sub coordonarea 
lui Bobi Pricop, montarea Irinei Moscu, pregătită 
pentru Masterul de Regie de la UAT Târgu Mureș, 
m-a surprins. Din cale afară de agreabil! De altfel, 
din câte înțeleg, spectacolul va fi preluat de Teatrul 
Național din Târgu Mureș în actuala stagiune.

Ironia vizează tocmai istoria miilor de 
montări ale celebrei piese

Cum să te iei la trântă, regizoral vorbind, cu o istorie 
de un secol în care textele cehoviene au cunoscut 
mii și mii de montări? Pe toate meridianele! Dar în 
„Trei surori”, cel mai inovator și totodată cel mai 
amuzant spectacol din treimea de TNT văzută de 
mine, ironia vizează tocmai istoria miilor de montări 
ale celebrei piese. Irina Moscu găsește mijloace 
surprinzătoare, nu neapărat noi în sine, ci mai ales 
în combinație, prin care întâi asumă, apoi scutură 
rugina receptării de zeci de ani.

La început, cele trei surori, cu peruci blonde, 
elegante, dar cu tricouri albe și blugi, discută în 
engleză, cu un pregnant accent British. Zapează 
și dau peste interpretări vechi din „Trei surori”. 
Straturile temporale se suprapun, incluzând un 
secol de montări, în care atât surorile cât și proiec-
țiile de pe fundal se contaminează de o tușă 
hollywoodiană. Compoziția Irinei Moscu este voit 
hibridă. Stereotipul „La Moscova, la Moscova!”, 
adevărată metonimie pentru textul cehovian 
(spui „La Moscova!”, spui „Trei surori”, spui Cehov, 
spui clasicii literaturii) devenit acum Moscow, va 

fi repetat de zeci de ori. De altfel, în abordarea 
glumeață a scenografei-regizoare, jocul cu stereoti-
purile culturale va ocupa un rol important. Reluarea 
în buclă a altor pasaje canonice (de pildă, replica 
lui Verșinin, „Îmi amintesc de tatăl vostru”) subli-
niază, din nou, clișeele și culturale, dar și personale, 
veșnica înțepenire a minții în aceleași tipare. Ca și 

interpretarea excesiv dramatică a celor trei surori 
de pe scenă.

Istoricul de o sută de ani  
de reprezentare pe scenă

Secvențele, foarte scurte, de fapt, niște pastile 
condensate, care rezumă monologurile sau dialo-
gurile esențiale, se termină, inevitabil în heblu, cu 
un zgomot agresiv. Regizoarea păstrează toate 
personajele principale, surorile, plus fratele Andrei, 
Verșinin, Tuzenbach și soțul Mașei. Dinamica apari-
țiilor scurte îndepărtează pericolul monotoniei iar 



54

revistaCULTURA.ro

Irina Moscu reușește o combinație inedită între 
ironia sagace, prin care desprăfuiește textul de obiș-
nuințele receptării, și scene de genuină inocență. În 
spatele sarcasmului, substanța romantică (Mașa – 
Verșinin, Irina – Tuzenbach) se păstrează sensibilă, 
evanescentă, coagulându-se în alăturări și dozaje 
inedite. Savoarea discuțiilor asupra vieții, fericirii, 
filosofarea rusească, proiecțiile despre viitor (ca în 
dialogurile dintre Verșinin și Tuzenbach despre cum 
va fi lumea peste două sute de ani, „Noi muncim 
pentru generațiile de peste două sute de ani”, 
prezumă Verșinin care, oricât de optimist, este, 
totuși, convins că atunci „lumea noastră va fi privită 
cu batjocură”, iar actuala montare a Irinei Moscu 
dovedește că a avut dreptate) include și istoricul de 
o sută de ani de reprezentare pe scenă, și distanța 
cu care sunt privite, și, bineînțeles, implicita ironie. 
Așa se explică prezența citatelor, cu actori români 
renumiți, din montările anterioare ale clasicului 
text, produse pentru radio sau televiziune. Doar că 
acestor repere ale mentalului colectiv li se alătură 
fie o proiecție cu timing-ul până la decolarea unei 
rachete, fie una cu avioane pe cer, fie cu bomba 
atomică și exploziile provocate. Asta, în timp ce 
Olga vede plutind păsări mari și albe, pe fondul 
unei muzici suave de pian. „Zboară cocorii!”, cu alte 
cuvinte, după cum va spune una dintre interpretele 
din perioadele culturale precedente.

Suprapunerea istoriilor subiective

Însă ethosul celor trei surori se grefează continuu 
pe actualitate: în proiecțiile care însoțesc mono-
logurile fetelor se vede și Șoigu, Ministrul rus 
al Apărării, după cum se vede și armata dându-i 
onorul lui Putin în timpul defilării din marea paradă 
militară. Ba chiar se aude și sintagma „operațiune 
militară specială”. Moscu jonglează și cu suprapu-
nerea istoriilor subiective (Irina, cea care pledează 
pentru muncă, va aminti de experiența ei corpora-
tistă) peste cea obiectivă, necruțătoare (batalionul 
lui Verșinin se va muta la Mariupol, în Ucraina).

Dar suprapunerea diferitelor straturi temporale 
(exact așa cum experimentase și Wooster Group 
într-o altă perioadă), cu caracteristicile lor, cu imagini 
eterice, suave, alături de cele actuale, de război 
se va număra și printre cele mai de efect mijloace 
comice. Proiecția cu fata plutind pe nori, recrutată 
dintre obișnuitele stereotipuri ale feminității va face 
casă bună cu personajele masculine de pe scenă, în 
costum de camuflaj, dar cu peruci blonde, bogate. 
Atitudinile imediat recognoscibile (de pildă, Andrei 
Elek, savuros în Verșinin, un macho care recurge la 
gesturi de erou de western, sau Irina, cu ipostaze 
copilărești, dovedindu-și insațiabila poftă de joacă) 
fac parte din aceeași bază de date culturale pe care 
Irina Moscu o ciufulește și o răstălmăcește, forțân-
du-i elementele să participe la alăturări noi.

Secătuirea ciclului cultural  
pare de neoprit

Imaginile tradiționale ale grației sunt etalate numai 
pentru ca foarte curând să intre sub semnul derizi-
unii, ca balerina suspendată cu fața în jos în proiecție. 
Sau ca în scena erotică dintre Mașa și Verșinin, unde 
deasupra, în proiecție, se vede cosmosul, iar jos, lumi-
nile cețoase conturează o atmosferă poetică, pe o 
melodie gingașă. Doar că totul se va termina isteric. 
O femeie apare pe ecran și repetă ceva în neștire în 
timp ce Mașa și Verșinin fac mișcări mecanice, dezar-
ticulate. În altă scenă, sunetul se reia într-o revizitare 
ironică a canonului, parte din istoria culturală, iar sfâr-
șitul replicii se repetă de cel puțin zece ori. Secătuirea 
ciclului cultural pare de neoprit. Asimilând privirea 
sincronică și diacronică în aceeași montare, Irina Moscu 
ia în râs înțepenirea în clișeele, în timp ce perspectiva 
se augmentează cu coordonata clasică spațiu-timp. În 
spatele acelorași biografii și filosofii din „Trei surori”, 
reluate pe o perioadă de o sută de ani, proiecția dă 
adevărata anvergură, căci totul se va plasa sub plane-
tele din sistemul solar, cu pământul văzut de sus. Și așa, 
de la repetiția mecanică, de la învârtirea pe loc, într-o 
clipă, perspectiva devine galactică. l
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Virgil Mihaiu

Al 31-lea festival de jazz  
la Filarmonica Banatul  

din Timișoara

C
u o consecvență și 
o seriozitate bănă-
țean-transilvane, jazz-
manul Johnny Bota a 
reușit să organizeze o 
nouă ediție de succes 
a Galei de Blues Jazz 

Kamo, sub egida Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara și a Filarmonicii 
Banatul. De fapt, vorbim de al doilea cel 
mai vechi festival de jazz din România, 
după cel de la Sibiu. Denumirea provine 
de la inițiatorul evenimentului, regre-
tatul vocalist, basist și bluesman Bela 
Kamocsa.

Prima dintre cele trei seri fu închinată jazzului 
simfonic, având-o ca protagonistă pe o expertă în 
domeniu: cântăreața, compozitoarea, aranjoarea, 
producătoarea de discuri Elena Mindru. Născută 
la Cluj, talentata jună s-a lansat – încă de la etatea 
adolescenței – ca premiantă a concursului Jazz 
Napocensis, din juriul căruia făceau parte atât 

dirijorul de big band Stefan Vannai, cât și subsem-
natul. După studii sub îndrumarea compozito-
rului Adrian Pop (pe atunci rector al Academiei de 
Muzică din Cluj), Elena Mindru a absolvit studii de 
interpretare și compoziție de jazz la instituții de 
prestigiu din Suedia, Danemarca și Finlanda, țară 
în care s-a stabilit în urmă cu un deceniu prin mari-
ajul cu pianistul Tuomas Turunen. În 2012 traiec-
toria aspirațională a Elenei atinse apogeul parcur-
sului dintre Jazz Napocensis și Montreux Jazz Voice 
Competition (unde juriul prezidat de Quincy Jones 
i-a acordat premiul al doilea, pe lângă Premiul 
Publicului). De atunci, vocalista noastră a desfă-
șurat o prodigioasă activitate concertistică, pe glob 
și în patrie. În 2014 a pus la cale „primul concert de 
jazz simfonic cu solist vocal din România”, împreună 
cu orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj, diri-
jată de Sabin Pautza.

Recenta evoluție de la Timișoara s-a situat pe 
această linie creativ-interpretativă: cu excepția 
unei piese de Sting, tot restul compozițiilor, aranja-
mentelor și versurilor au implicat-o direct pe Elena 
Mindru și pe soțul ei. Pe lângă considerabilul efort 
al acestora, merită elogiată contribuția Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii Banatul, condusă cu acribie 
de dirijorul Tiberiu Oprea. Publicul a savurat din plin 
piesele ample, drapate în faldurile unor generoase 
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aranjamente vocal-instrumentale. O veritabilă 
demonstrație de profesionalism, culminând cu trip-
ticul estetic-emoțional alcătuit din temele tradi-
ționale Mociriță, Aseară ți-am luat basma și Lume, 
lume. Conform cutumelor acestui tip de concerte, 
la masivul succes a contribuit și un eficient trio, 
alcătuit – în cazul de față – din pianistul finlandez 
Artturi Rönkä și muzicienii autohtoni Johnny Bota, 
la contrabas & vioară, și Feri Szekeres, la baterie.

Cvartetul pianistului belgrădean Milan Petrovic 
ne-a readus în spațiul jazzului mainstream, cu piese 
structurate în clasica formulă a temei cu varia-
țiuni. Alături de lider, ne-au încântat cu țesăturile 
lor tematic-timbrale clare și atractive saxofonistul/
clarinetistul Lehel Nagy, basistul Robert Gostincar 
și bateristul Dimitrije Mojsijevic. Petrovic mi s-a 
părut mai convingător pe claviatura pianului elec-
tric, prin care atacul fiecărei note se contura cu 
un plus de incisivitate. Stilistic vorbind, cei patru 
instrumentiști obțineau o versiune adusă la zi a 
manierei lui Horace Silver, într-un fel de variantă 
„dunăreană” pe care aș cuteza s-o numesc, oximo-
ronic, soft hard-bop.

Ca în fiecare an, am constatat progresul grupu-
lui-amfitrion – Bega Blues Band – condus de însuși 
directorul festivalului, Johnny Bota. În fapt, istoria 
formației se confundă cu aceea a Galelor Kamo. La 
nivelul fiecăruia dintre componenți sunt evidente 
„acumulări cantitative și salturi calitative” demne 
de a fi promovate în contexte dintre cele mai 
exigente: Toni Kühn rămâne același improvizator 
fantezist, atât pe claviaturile de pian, orgă, melo-
dica, pian electric, cât și pe ghitara acustică sau cea 
electrică. La fel, imbatabilul Lucian Nagy abordează 
cu totală confiență diverse saxofoane și clarinete, 
cavalul, varii percuții, dar impresionează și prin 
perfecta adecvare la inițiativele solistice ale cole-
gilor săi, sau prin propria-i inventivitate compo-
nistică. Bota reprezintă reperul basistic – acustic 
sau electric – pe care se susține întreg ansamblul. 
Bateristul Feri Szekeres a ajutat ansamblul să depă-
șească tragica despărțire de veteranul Lică Dolga, 
adăugând flexibilitate și avânt prestațiilor marca 
BBB. Acestea constau în cea mai mare parte din 
compoziții proprii, cu revărsări de energii în cres-
cendo, de la o piesă la alta. La rândul său, voca-
lista Maria Chioran manifestă un plus de dezinvol-
tură în negocierea sofisticatelor armonii impuse de 
partiturile lui Bota, Nagy, sau Kühn, și în enunțarea 
imprevizibilelor pasaje verbale à la Frank Zappa. În 
fine, dar nu în cele din urmă, solourile de ghitară 
ale lui Mircea Bunea sunt tot mai adecvate esteticii 
pronunțat jazzistice a întregului sextet.

Trupa FanQbello a bateristului Dani Spânu, emigrat 
de la Timișoara în Germania, a beneficiat de prestația 
impresionantă a polonezului Wojtek Pilichowski, un 

Florian Lungu și Johnny Bota prezentând concertul  
Elenei Mindru cu orchestra Filarmonicii Banatul.

Milan Petrovic Quartet (Serbia).

Formația Bega Blues Band, condusă de  
basistul/violonistul Johnny Bota.
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maestru al ghitarei-bas. Întrucât saxofonistul ceh 
Jiri Halada (solistul grupului) nu a reușit să ajungă la 
Timișoara, s-a recurs la remodelarea repertoriului, 
prin cooptarea versaților poliinstrumentiști locali 
Lucian Nagy și Johnny Bota. Din păcate, remarcabi-
lele reușite individuale ale acestora fură subminate 
de fundalul sonor monocord, aservit fastidioaselor 
formule binare ale tandemului baterie-keyboards.

O salutară inițiativă a programatorilor festivalului 
a constat în invitarea vocalistei lituaniene Viktorija 
Pilatovic. Ea reprezintă cu onoare redutabila școală 
de jazz din patria sa, înfloritoarea Lituanie, de după 
recucerirea independenței în 1991. Întrucât actual-
mente artista rezidează la Valencia, în recitalul timi-
șorean i-am putut cunoaște și aprecia pe admira-
bilii săi colegi de formație din Spania: pianistul de 
origine argentiniană Alberto Palau, basistul Ales 
Cesarini și bateristul Mariano Steimberg. Într-o 
admirabilă sinergie, parcă inspirată de sloganul casei 
de discuri ECM, componenții cvartetului creează 
… sculpturi sonore din „cel mai frumos sunet pe 
lângă tăcere”. Evitând excesele formale, grupul 
reușește să se manifeste de o manieră inovativă pe 
diversele planuri ale expresiei muzicale – melodie, 
armonie, dinamică, agogică, ritm etc. Astfel, inte-
ligentul demers de integrare/împrospătare a vocii 
în context jazzistic se materializează într-un recital 
seducător, relevând calitățile individuale și combi-
natorii ale celor patru muzicieni.

Altă veritabilă revelație a festivalului a constituit-o 
evoluția juvenilei formații timișorene JazzAtronik. 
Pe lângă veteranii de înaltă clasă Toni Kühn și Tavi 
Scurtu, trupa aduce în prim-plan un muzician capabil 
să resuscite interesul pentru un instrument înde-
lung neglijat de jazziștii noștri: clarinetul (ca să nu 
mai vorbim de cuceritoarea sa rudă – clarinetul-bas). 
Junele instrumentist/lider de grup se cheamă Alex 
Ciocan și își onorează pe deplin calitatea de absol-
vent al cursului de jazz de la Facultatea de Muzică 
a Universității de Vest. Dintre companionii săi i-aș 
evidenția pe pianistul Lucas Kohl și pe basistul 
Andrei Tălângă. Acordând prioritate „factorului 
latin” din sinteza mondială a jazzului, formația și-a 
alcătuit un repertoriu vivace, eclatant, contami-
nant, interpretat cu dezinhibarea proprie tradițiilor 
muzicii afro-americane, cărora le adaugă inedite 
sensibilități specifice Latinilor Orientului (denu-
mirea aplicată de Mircea Eliade conaționalilor 
noștri).

Baterist și percuționist de anvergură mondială, 
Georg Puba Hromadka se afirmase ca unul dintre 
fondatorii școlii jazzistice timișorene, înainte de 
a se lansa într-o carieră internațională dedicată 
îndeosebi muzicii contemporane. După 1990 a 
revenit frecvent în patrie, contribuind decisiv la 
fondarea Festivalului de la Gărâna și a notoriului 
club de jazz Pod 16 din Timișoara. Sub titulatura 
Puba Jazz Connection 2022, împreună cu liderul 

Vocalista Viktoria Pilatovic (Lituania) și companionii ei  
din Spania (de la st. la dr.): Mariano Steimberg, Alex Cesarini, Alberto Palau.
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grupului au evoluat alți doi valoroși muzicieni: 
pianistul Paul Weiner și contrabasistul Jan Jankeje. 
Cu primul dintre ei, Hromadka înregistrase Spirale, 
un album de referință al jazzului nostru, editat în 
1977, la scurt timp înainte de emigrarea ambilor în 
Germania. În bună măsură, recitalul de acum poate 
fi considerat o retrospectivă, nu lipsită de accente 

nostalgice, a unor biografii intim legate de jazz. Prin 
cele mai reușite pasaje improvizatorice, programul 
a resuscitat splendori caracteristice fazei de eclo-
ziune a „artei trioului”, predominantă în anii 1960-
70. Recitalul a culminat cu reintepretarea Colindei 
H de pe amintitul album, încărcată de conotații 
evocative ale „rezistenței prin jazz” din perioada 
totalitară. Printre acțiunile complementare ale 
festivalului s-a numărat și interesantul atelier de 
percuție de la Facultatea de Muzică din Timișoara. 
Acolo l-am (re)descoperit pe Hromadka atât în cali-
tate de magistru, cât și ca personaj plin de farmec, 
exprimându-se cu plasticitate și humor într-o invidi-
abilă limbă română, după mai bine de jumătate din 
viață petrecută în exil.

Marele final al celor trei zile de festival a aparținut 
grupului Péter Sárik Trio din Ungaria. Liderul e un 
prolific pianist, compozitor, aranjor, pedagog, de o 
invidiabilă versatilitate interpretativă. Aceasta se 
repercutează și asupra interacțiunii, întotdeauna 
în parametri unui cert profesionalism, cu parte-
nerii săi de grup: Tibor Fonay / bass și Attila Gálfi 
/ baterie. Spectatorii timișoreni au avut șansa de 
a savura versiunea live a albumului Bartók X, prin 
care brianții interpreți își propun să răspundă unei 
dificile provocări: transfigurarea din unghiul sensi-
bilității jazzistice a profunzimilor creației bartó-
kiene. Cu atât mai mult, cu cât genialul compozitor 
născut la Sânnicolau Mare (în extremitatea vestică 
a Banatului) a influențat în mod decisiv evoluția 
esteticii muzical-improvizatorice spre statutul de 
egal între egali printre avatarurile muzicii contem-
porane. Din imensul material tematic al capodope-
relor lui Béla Bartók, pe amintitul album discografic 
figurează câteva piese celebre: Allegro barbaro, 
trei dintre Dansurile românești (culese de compo-
zitor în uimitoarele sale campanii de documentare 
prin Transilvania începutului de secol XX), secvențe 
din Mikrokosmos, Adagio din Concertul pentru 
pian nr. 2 etc. Versiunea pusă în scenă la Timișoara 
conferea un plus de vitalitate, de autentic suflu 
jazzistic, quasi-clasicizatelor măsuri compuse, 
ritmuri frânte, sau melodii angulare, prelucrate de 
Bartók din folclorul transilvan. Aș zice că principalul 
atu al lui Sárik este claritatea dicțiunii sale pianis-
tice. Acesteia i se adaugă un complex de factori 
prin care se distinge ca jazzman de elită al scenei 
ungare: virtuozitatea tehnică, swing-ul intempestiv, 
inteligența aranjamentelor, (auto)controlul emoți-
onal, capacitatea de relaționare cu mai tinerii săi 
acoliți, dar și cu publicul etc., etc.

Nu pot decât să regret că excelentul și răsfățatul 
public din capitala culturală bănățeană (și, anul 
viitor, europeană) a fost sub-reprezentat la această 
a XXXI-a ediție festivalieră. Să sperăm că ne vom 
reîntâlni în număr mai mare la proximele acțiuni de 
similară valoare. l

Revelația festivalului timișorean: bas-clarinetistul Alex Ciocan, 
lider al formației JazzAtronik.

Pianistul Peter Sárik (Ungaria),  
jazzificatorul compozițiilor bartókiene.
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Virgil Mihaiu

One Jazz Festival  
la Baia Mare

P
rin meritoriile eforturi 
ale echipei organizato-
rice coordonate de Iulius 
Eduard Keller, după 
decenii de quasi-izolare 
se poate afirma că viața 
jazzistică din capitala 

fascinantului județ Maramureș cunoaște 
un binemeritat reviriment. 

Dacă primele trei ediții ale One Jazz Festivalului fuse-
seră receptate cu interes crescând, revederea din 
această toamnă și-a propus să consolideze și să ampli-
fice succesele anterioare. Dintru început e de notat 
că spectacolele fură programate într-un ambient arhi-
tectural demn de secolul nostru: sala de spectacole 
Auditorium din cadrul ATP Tech Center. Dispunând de 
aproximativ 550 de locuri, spațiul se pretează genului 
muzical-improvizatoric (nu e de mirare că admira-
bila comunitate a melomanilor băimăreni nutrește 
speranțe de înființare a unei filarmonici locale). De 
altfel, toți muzicienii și oaspeții veniți din alte zone 
au remarcat receptivitatea ieșită din comun a publi-
cului de aci. Pe de altă parte, dinamicul director artistic 
Keller și-a demonstrat abilitățile organizatorice pe 
multiple planuri: ca lider al Asociației Onesound a 
mobilizat un număr impresionant de sponsori (pe lângă 
cel oficial – SepulturaImpex), plus numeroși voluntari 
(care mi-i aminteau pe cei de la reputatul festival de 
jazz din Ystad/Suedia…); activitățile conexe au fost 
extinse spre spații neconvenționale, cum ar fi Muzeul 

de Științe Astronomice și Muzeul Județean de Artă din 
urbea de pe râul Săsar. În ambianța primului, compo-
zitorul/artistul multimedia Cătălin Crețu din București 
a prezentat un performance improvizatoric, iar în cel 
de-al doilea (ca și la ATP Tech) au fost vernisate expo-
ziții de pictură, respectiv sculptură, ale artistului plastic 
local Paul Covaci, avându-l drept curator pe Robert 
Strebeli, directorul „Centrului Artistic Baia Mare”.

Mult-aplaudat fu recitalul seducătoarei vocaliste/
pianiste/compozitoare Laura Orian. După succesul 
de la Muzeul de Artă, această stea în ascensiune 
a jazzului nostru i-a încântat și pe fanii/muzicienii 
aflați în localul The Oak din centrul vechii urbe, pe 
la miezul nopții (ca-n celebra piesă a lui Thelonious 
Monk, Round About Midnight). De notat susținerea 
consecventă acordată Festivalului, încă de la înfiin-
țare, de către generosul patron al acestui spațiu al 
convivialității, Valerian Bot. Printre „acțiunile colate-
rale” s-a numărat, de asemenea, lansarea volumului 
de eseuri Jazz contextele mele, recent publicat de 
subsemnatul la Editura ieșeană Junimea.

Din punct de vedere statistic, recitalurile prezentei 
ediții au cuprins 18 muzicieni din șapte țări. Yinon 
Muallem Quartet e o grupare cosmopolită, al cărei 
lider, născut în Israel în 1968 dar cu lungi stagii în 
Turcia, e licențiat al Universității din Tel Aviv; ulterior 
s-a dedicat studiului oud-ului (în varianta otomană a 
arhaicului instrument, considerat a fi străbunul lăutei). 
Pe scenă, Muallem intervine și ca vocalist/percuți-
onist. Printre creditele sale se numără colaborări cu 
ansamblul Istanbul Sazendeleri, sau cu apreciați muzi-
cieni precum Alim Gazimov (Azerbaidjan), Subash 
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Chandran (India), Omer Faruk Tekbilek (Turcia). 
Actualul său cvartet a oferit publicului băimărean o 
porție copioasă de „falafel jazz”. Această denumire 
atribuită jazzului israelian definește mixtura dintre 
tradițiile locale ale muzicii mizrahi (cf. Wikipedia) cu 
trăsăturile generice ale jazzului. Sorgintea culinară 
a termenului pare a sugera că avem de-a face cu un 
caz tipic de acquired taste („gust însușit”), similar 
mâncării orientale numite falafel, whisky-ului scoți-
ano-irlandez, vinului grecesc retsina, sau fado-ului 
lisabonez. Aura levantină a pieselor propuse de Yinon 
Muallem Quartet exprima, în fond, justificata aspi-
rație spre liniște și pace a locuitorilor din turbulentul 
Orient Mijlociu.

Conform bunelor sale cutume, Institutul Polonez 
din București a propus auditorilor din țara noastră 
încă un grup tânăr din vastul spectru al jazzului 
polon. Acesta din urmă rămâne în continuare o 
forță mortice a dezvoltării genului în jumătatea 
estică a continentului european. În cazul de față, 
grupul Fraktale din Cracovia mizează pe o concep-
tualizare riguroasă, bazată pe compoziții proprii, 
edificate ca improvizații structurate, unde respi-
rația „de cursă lungă” a saxofonistului Bartlomiej 
Szumilas se desfășoară pe amplele plaje dramatice 
configurate de Oskar Cenkier pe claviatura electro-
nică. Dacă instrumentul mânuit de Filip Franczak 
concilia pe același grif sonoritățile ghitarei-bas cu 
cele ale ghitarei armonice – amintind de evoluțiile 
solo ale lui Krzysztof Scieranski –, Szumilas pare a 
păși pe urmele altui compatriot – legendarul saxo-
fonist-alto Zbigniew Namyslowski.

În cealaltă gală a festivalului avurăm ocazia de a 
urmări două formații din zone ceva mai discrete ale 
scenei mondiale, dar furnizoare de reale talente 
jazzistice. Sașo Popovski Trio, din Macedonia de Nord, 
vine dintr-o țară recunoscută internaționalmente 
pentru potențialul său chitaristic în sfera jazzului 
contemporan – aș aminti în acest sens numele repu-
taților ghitariști Vlatko Ștefanovski și Toni Kitanovski. 
La fel precum colegii săi, Sașo Popovski realizează o 
sinteză personală între arta improvizației jazzistice 
și vastele tradiții muzicale ale patriei sale, într-un 

Sașo Popovski Trio  
din Macedonia de Nord

Viktor Filipovski –  
percuționist macedonean  

de frapantă originalitate
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limbaj cu inflexiuni mistice și aluzii exotice. (De notat 
că, actualmente, muzicianul deține funcția de șef 
al Departamentului de Jazz al Universității Goce 
Delcev din Știp, o instituție demnă de a stârni invidia 
colegilor din statele balcanice vecine.) Cu încântare 
l-am reîntâlnit în amintitul Trio pe bateristul Viktor 
Filipovski, care-și amintea cu plăcere de prelegerile 
pe care le susținusem împreună cu Toni Kitanovski în 
cadrul Lunii aprecierii jazzului în Muntenegru, pe la 
mijlocul deceniului trecut. Între timp, fostul adoles-
cent s-a preschimbat într-un jazzman de înaltă clasă. 
Dispunând de un swing (cum altfel decât) înnăscut, 
Filipovski transformă bateria dintr-o ustensilă excesiv 
ritmică, într-un instrument quasi-melodic, perfect 
adaptat sinuozităților emise de ghitara lui Popovski 
și de contrabasistul Ivan Bejkov. Deși structuralmente 
grupul are evidente afinități pentru muzica unor ghita-
riști precum Bill Frisell sau Marc Ribot, impresia finală 
lăsată de colaborarea Popovski-Bejkov-Filipovski e 
una de originalitate fertil implantată în solul cultural 
al Macedoniei de Nord.

Contribuția lui Vali Boghean (muzician de referință 
al dinamicei scene de jazz din Moldova de Est)  la 
transfigurarea întru spirit jazzistic a melos-ului lati-
nității orientale a devenit, de-a lungul anilor, tot mai 
semnificativă. Indubitabil, această dezvoltare indi-
viduală s-a produs sub influența benefică a esteticii 
forjate, cu inegalabilă asiduitate, de către legen-
dara formația Trigon, condusă de Anatol Ștefăneț. 
Însă vitalismul inerent artistului Vali Boghean se 
cerea exprimat și în afara grupării Trigon. Precum 
jonglează cu instrumentele, el abordează varii 
direcții muzicale − de la cântul tradițional sau 
cochetarea cu intimismul de tip folk, până la rock, 
funk, world music și jazz (unde atinge deplina matu-
ritate interpretativă). Pasiunea cu care își trăiește 
viața se reflectă în expansivitatea sa muzicală. În 
diferite contexte, Vali Boghean se impune ca muzi-
cian de indubitabilă anvergură, de forță, dar și 
de sensibilitate. El păstrează ceva din combustia 
nativă a primilor jazzmeni, pentru care muzica era 
de la sine înțeleasă, asemenea forțelor primordiale 
ale naturii. Relația sa cu arta sunetelor nu este una 
de tip academic sau aulic, ci se (re)generează prin 
sine însăși, impetuos, pasional. În felul său de a face 
muzică prioritatea aparține sincerității funciare, iar 
nu virtuozității vane și prea adesea înșelătoare.

Totodată – atât ca artist, cât și ca om – Vali Boghean știe 
să rămână firesc. Intervențiile sale solistice transmit 
energii pozitive, străvechi splendori sonore reconfor-
tând auzul astenic al melomanilor secolului 21. La fel 
cum muzica (și dansul) au menținut viu spiritul unui 
popor peste care s-au abătut adversități quasi-insur-
montabile, acest muzician – împreună cu virtuozii 
componenți ai Band-ului său – își asumă misiunea de 
a cultiva și perpetua patrimoniul imaterial (dar vital!) 
căruia îi aparține integral el însuși. Ansamblul pus în 

scenă de polimorful lider evidențiază, o dată în plus, 
forța creativă a moldovenilor dintre Prut și Nistru. În 
absența spațiului pentru o cronică mai detaliată, mă 
simt obligat să menționez (fie și succint) fulminan-
tele soluri de țambal ale lui Valeriu Cașcaval, acura-
tețea și energia debordante ale percuționiștilor Gari 
Tverdohleb și Iulian Ursu (talentul descoperit în urmă 
cu vreun lustru la Chișinău, unde i-am publicat foto-
grafia de „copil minune” în revista Contrafort), irezis-
tibila inventivitate a claviaturistului Vadim Șinnik, 
pregnantele solo-uri de slap-bass-guitar ale lui 
Cristian Chiaburu, magnificele inserturi tradiționa-
list-futuriste ale violonistului Radu Tălămbuță și nais-
tului Bogdan Țurcanu, dezinvoltura ghitaristică a lui 
Sandu Daraban.

Revin la Laura Orian, ale cărei prestații o reco-
mandă ca potențială invitată și pentru anul viitor. 
Optim ar fi să vină împreună cu colegii din cvartetul 
său, în frunte cu reputatul pianist/compozitor/
aranjor Dima Belinski. Formația a debutat cu succes 
la ediția 2022 a Festivalului de Jazz de la Craiova și 
a avut mare succes în concertul din capitala istorică 
a Muntenegrului, Cetinje, inițiat de ambasadorul 
nostru în acea țară, Matei Viorel Ardeleanu. l

Impetuosul 
poliinstrumentist din 
Moldova de Est, Vali 

Boghean

Un magistru  
al țambalului:  
Valeriu Cașcaval
Foto: Roland  
Studio
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Expoziție și carte de teatru 
la FNT

F
estivalul Național de Teatru din acest an 
a lărgit și mai mult sfera evenimentelor 
speciale adiacente. Pe lângă selecția națională 
a spectacolelor de teatru și o largă listă de 
spectacole invitate din străinătate, bucureștenii 
au avut la dispoziție dezbateri, spectacole-
lectură, expoziții, workshop-uri și segmente 

educative desfășurate în școli. Printre noutățile ediției 32 s-a 
aflat un program de lansări dedicat cărții de teatru. 

D
ouă dintre momentele din programul FNT 
au fost dedicate celei mai recente cărți a 
colegei noastre, Cristina Rusiecki. Volumul 
„Nod în 5. Câteva abordări în teatru” a fost 
lansat la Cărturești, avându-i invitați pe 
regizorii și scenografii prezenți în volum. 
De asemenea, Artcub a găzduit expoziția de 

fotografie care însoțește volumul „Nod în 5”.

„Nod în 5” x 2
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Martiri
Teatrul Mic, 2019  

Regia Vlad Massaci,  
scenografia Iuliana Vîlsan

Foto: Bogdan Catargiu
Imagine din expoziția „Nod în 5”
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Imagini din expoziția 
 și din volumul „Nod în 5”

Visul unei  
nopți de vară

Teatrul LUNI de la  
Green Hours, 2019
Regia Peter Kerek,  

scenografia  
Iuliana Vîlsan

George Rotaru

Basmul Prințesei  
Repede-Repede
Teatrul „Luceafărul”,  
Iași, 2014

Regia Ion Ciubotaru,  
scenografia Alina Herescu
Alex Iurașcu, Ileana Ocneanu, Elena Zmuncilă și 
Beatrice Volbea Foto: Zolin Dușa

Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba
ARCUB și Compagnie des Ogres, 2019

Regia Eugen Jebeleanu, 
scenografia Velica Panduru
Radouan Leflahi și Nicholas Cațianis  
Foto: Jean Louis Fernandez

With A Little Help from My Friends
Teatrul Național Iași, 2006

Regia Radu Apostol, scenografia Alina Herescu
Andreea Boboc
Foto: Valentin Danifeld

Katzelmacher. Dacă n-ar fi vorba despre iubire
Teatrul German de Stat, Timișoara, 2021 
Regia Eugen Jebeleanu, scenografia Velica Panduru
Niko Becker și Daniela Török 
Foto: Ovidiu Zimcea

Medea’s Boys
Teatrul  

Apollo 111, 2018
Regia Andrei Măjeri,  

scenografia Irina Chirilă
Alex Chindriș, Alex Mirea,  
Florin Aioane, Vlad Ionuț  

Popescu și Alexandru Ion
Foto: Albert Dobrin 

Persona
Teatrul Odeon, 2019

Regia Radu Nica,  
scenografia Tudor Prodan

Foto: Ioana Bodale

București. Instalație umană
ARCUB, 2016 

Regia Radu Nica,  
scenografia Andu Dumitrescu

Ioana Marchidan, Flavia  
Giurgiu, Ada Galeș, Denis Hanganu, 

Nicholas Cațianis și Dumitru Georgescu 
Foto: Adrian Bulboacă
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NOD ÎN CINCI.  
Câteva abordări în teatru

Cristina Rusiecki își continuă demersul început în 
volumul anterior Un CLICK și... 1000 de realități. 
New media în teatrul românesc de analiză a feno-
menului teatral din zilele noastre, așa cum este  
acesta definit de tânăra generație. Alege să se 
concentreze pe creația a cinci artiști reprezentativi, 
cu o carieră deja consolidată, premiați, apreciați de 
public și presă. Regizorii Andrei Măjeri, Radu Nica, 
Eugen Jebeleanu și scenografele  Iuliana Vîlsan 
și Alina Herescu sunt personajele principale ale 
cărții. Lor li se alătură dramaturgul  francez Yann 
Verburgh. 

Discursul analitic urmărește zeci de spectacole din 
creația acestora în teatre din București și din țară, 
dar și din străinătate și este completat cu inter-
viuri ample și detaliate luate artiștilor ce surprind 
estetica pentru care  optează, ce instrumente 
preferă, cum lucrează cu actorii sau în sprijinul lor. 
Și, desigur, conceptul și temele preferate. Volumul 
conturează un tablou al teatrului românesc de azi, 
fără să își propună să scoată în evidență trăsătu-
rile comune ale tinerilor creatori, ci diversitatea și 
bogăția operei lor.

Când iau interviu unui regizor, am senzația că absorb 
ceva din viziunea lui de ansamblu, că artistul struc-
turează și luminează temele discutate la nivel 

Lansarea volumului „Nod în 5”.  
De la stânga la dreapta:  

Cristina Rusiecki, Radu Nica, Alina 
Herescu, Iuliana Vîlsan și Andrei Măjeri 
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conceptual. Când iau interviu actorilor, mă impregnez 
de stări, de senzații și de adevăruri pe care ei se pricep, 
ca nimeni alții, să le transmită la nivel intuitiv. Surpriza 
a venit, de fiecare dată, când am discutat cu sceno-
grafele. Plin de umanitate și de sens, discursul lor te 
învăluie, sondând totdeauna în fibra de adâncime a 
ființei. Cred cu toată puterea în importanța mărtu-
riilor pe care le-am consemnat. Cuvintele creato-
rilor lasă să se presimtă un univers întreg, doldora de 
senzații, de reflecții, de decantări asupra teatrului, 
artei și propriului limbaj artistic. Dincolo de teorie, 
de programul estetic deslușit, ceva din magma care 
le hrănește creația iese la suprafață în explicațiile 
lor. De aici și diversitatea capitolelor. Revăzând toată 
cartea, nu mică mi-a fost mirarea să constat cât de plin 
de substanță, cât de autentic și, în aceeași măsură, 
diferit este universul fiecăruia dintre cei șase creatori. 
(Cristina Rusiecki)

Cristina Rusiecki este critic de teatru. Absolventă 
de Litere și de Teatrologie, își ia doctoratul cu o teză 
despre „Teatrul cruzimii” și spec-
tacolele românești ale ultimului 
deceniu. Și-a în ceput cariera în 
presă ca jurnalist cultural la Pro 
TV, devenind, în scurt timp, pro du-
cător al emisiunilor Salo nul muzical 
Acasă cu Iosif Sava, Millenium și 
Proezia. La Eminescu. Din 2001 
scrie consecvent cronică de 
tea tru, având rubrici, pe parcursul 
timpului, în numeroase reviste 
culturale. Din 2006, răspunde de 
cronica de teatru şi de paginile 
de artă din Revista CULTURA. În 
2016, a înființat, împreună cu trei 
colegi, platforma cultu-
rală online B-Critic.ro 
editată de Asociația 
Culturală Entheos. 

În volum, a debutat cu Radu Afrim. Țesuturile fragi-
lității (Tracus Arte, 2012), tradus în limba engleză 
în 2016. În 2013, a publicat Despre dictatori și alți 
demoni. Julius Caesar. Jurnal de repetiții (ATENT, 
Teatrul Național Timișoara), iar în 2020 volumul Un 
CLICK și... 1000 de realități. New media în teatrul 
românesc (Asociația Entheos). Semnează diferite 
studii în volume colective, Teatrul românesc contem-
poran (Editura Frank & Timme, Berlin, 2010), Lecția 
de Shakespeare (Asociația Teatrului Național „I.L. 
Caragiale”, 2014) și în volumele bilingve coordonate 
de criticul de teatru Oltița Cîntec (Timpul în partene-
riat cu AICT.Ro, 2015-2020). 

Este producător al spectacolului COCKOȘI, copro-
ducție Teatrul ACT – Asociația Culturală Entheos. În 
2018, curatoriază și organizează, în parteneriat cu 
Fundația germană KulturForum Europa, proiectul 
Radu Afrim. O personalitate a teatrului românesc 
de azi la BACC, Bangkok Arts and Cultural Center. 
Expoziția de fotografie semnată de Radu Afrim, Boys, 

Girls and Neighbourhoods, se bucură 
de o medie de 4000-5000 de vizitatori 
pe zi. Cu această ocazie, în calitate de 
„ambasadori culturali care elimină bari-
erele culturale și istorice prin promo-
varea înțelegerii reciproce, a toleranței 
și a acceptării, ca și a dialogului inter-
cultural”, Cristina Rusiecki și antropo-
logul Cătălin D. Constantin primesc 
medalia de onoare din partea Fundației 
germane KulturForum Europa, oferită 
de președintele său, Dieter Topp. 

Volumul NOD ÎN CINCI. Câteva 
abordări în teatru  este un proiect 

editorial  
co-finanțat de 

Administrația Fondului 
Cultural Național.

Disputa 
Teatrul „Nottara” și  
Teatrul Clasic Arad, 2018
Regia Vlad Massaci,  
scenografia Iuliana Vîlsan
Anca Bejenaru
Foto: Laurian Popa 
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Meșterul Manole
Teatrul Național Cluj-Napoca, 2018
Regia Andrei Măjeri, scenografia Mihai Păcurar
Ruslan Bârlea, Sânziana Tarța, Anca Hanu, Sorin 
Leoveanu, Cosmin Stănilă, Radu Dogaru și Mihai Nițu 
Foto: Nicu Cherciu

Cheek to Cheek
Teatrul „Nottara”, 2005
Regia Radu Afrim, scenografia Alina Herescu
Emilia Dobrin, Crenguța  
Hariton, Ioana Calotă și Gabriela Crișu
Foto: Radu Afrim
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Adriana Moca

Obiectiv/subiectiv  
despre un FNT 
post-pandemie

„În timpurile noastre se mai poate vorbi despre iubire?” – un spectacol-lectură din textele Svetlanei 
Aleksievici, Alain Besançon și Denis de Rougemont, pentru elevii Colegiului Național Școala Centrală 

București. Concept dramaturgic: Adriana Moca. În distribuție: Adriana Moca și Anda Saltelechi
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După doi ani de pandemie, și teatrul și lumea s-au 
schimbat. Ni s-au modificat atitudinile sociale în 
urma perioadei de recluziune, precum și percep-
țiile cu privire la actul artistic. În plus, istoria la 
care asistăm, uneori neputincioși, ne-a cam luat 
prin surprindere. Cine se mai aștepta la un război 
așa de crud, la granițele Europei? Dar și fără acest 
accident istoric, lumea s-a modificat într-un ritm 
amețitor, chiar și pentru cei mai tineri, care se 
presupune că țin pasul cu toate aplicațiile, instas-
tory-urile, tiktok-urile și alte forme de relaționare 
virtuală. Teatrul e oglinda vremurilor. Shakespeare 
nu s-a înșelat, astfel că și acest festival a reflectat 
starea teatrului românesc și a încercat să prezinte 
spectacole/performance-uri internaționale intere-
sate de sensul confuz în care se îndreaptă socie-
tatea modernă.

Din experiența mea de actriță a Teatrului Național 
din Craiova, a participantului la discuții cu selecțio-
neri/președinți/echipe ale festivalurilor internațio-
nale sau a managerului unei asociații culturale, care 
se informează atent asupra condițiilor invitaților, a 
costurilor de producție (extrem de importante) și 
a timing-ului unei colaborări la acest nivel, știu că 
un dialog cu parteneri străini pentru un asemenea 
eveniment are loc cu cel puțin un an înainte, dacă nu 
mai mult. Agendele regizorilor/companiilor străine 
se organizează minuțios, din timp. Desigur că un 
asemenea dialog presupune să știi, tot cu cel puțin 
un an înainte, bugetul alocat pentru evenimentele 
tale, ca țară gazdă. Am asistat, nu de puține ori, în 
anii 1990, la piruetele diplomatice ante-turneu ale 
domnului Emil Boroghină, am citit scrisorile sale 
pline de solicitudine, amabilitate și o desăvârșită 
politețe care plecau de pe faxul Teatrului Național 
din Craiova către Edinburgh, Viena, Amsterdam, 
Sao Paolo, Avignon și multe alte festivaluri de 
prestigiu din lume. I-am admirat ținuta de amba-
sador al teatrului românesc, în timpuri foarte 

încercate politic, financiar și economic. Întâlnindu-l 
peste ani de la plecarea mea din TNC, am continuat 
să-i admir entuziasmul debordant cu care vorbea 
despre importante spectacole occidentale pe care 
voia să le invite la edițiile Festivalului Shakespeare 
de peste doi, patru sau șase ani. A avut mereu 
viziune, dar și o organizare precisă, o elaborare a 
calendarului cu mult timp înainte. Energia lui era 
și este contaminantă. Dar mai știu cât și cum a 
bătut la uși politice pentru promisiunea fermă a 
unui buget. Toți cei care s-au ocupat de bugetele 
festivalurilor de-a lungul timpului în România s-au 
lovit de impredictibilitatea acestora. A fost nevoie 
de nenumărate audiențe în birouri ministeriale, 
unde au trebuit să pledeze pentru necesitatea unui 
contract ferm.

Au lipsit spectacole semnate de „greii” occiden-
tului? Păi, să numărăm, coane Fănică, nu steagu-
rile ci banii …. că aici e clou-ul și cuiul lui Pepelea. 
Ce buget ar fi trebuit să aibă FNT ca să-l invite pe 
Thomas Ostermeier și cele mai recente mizanscene 
ale sale „Noaptea regilor”, „Regele Lear” (Comédie-
Française)? Sau pe Tiago Rodrigues cu „Dans la 
mesure de l’impossible”, prezent în Festival d’Au-
tomne 2022? Nu pot să fac nici măcar un exercițiu 
de imaginație, știind că au investit nu mai puțin 
de unsprezece entități artistice de prestigiu din 
Europa în co-producția acestui spectacol. Din nefe-
ricire, nu avem încă nici multimilionari Mecena, 
așa cum există peste tot în lume, și nici companii 
private sau de Stat care să-și asume o continuitate 
financiară pentru arta și cultura românească.

Cred că tot ce s-a văzut în FNT „dă seama” despre 
starea/evoluția/dinamica fenomenului teatral 
românesc și a celui internațional, într-un context 
social complet nefericit. O pandemie, un război. 
Apoi, limitele unei economii precare, o lege aștep-
tată îndelung care a mai reglementat bâlbele 
disfuncționale ale unui OUG și timpul de selecție, 
foarte scurt. Obiectiv, ar fi injust față de creatorii 
absenți să discutăm valoarea celor prezenți, fără 
să luăm în calcul o realitate constrângătoare. Pe 
urmă, un top e mereu subiectiv, opinia cuiva contra 
opiniei altcuiva. Nu există instrumente tehnice, 
șubler sau compas, pentru decriptarea unei viziuni. 
Toți operăm întâi de toate cu emoții, crezuri, afini-
tăți, grad de cultură și educație artistică, cu mult 
subiectivism. Nu rareori cu prejudecăți. Totuși, încă 
e loc pentru toată lumea, sau așa ar trebui să fie!

Personal, subiectiv salut apariția în festival a școlilor 
de teatru (cu o mențiune pentru rigoarea în lucru 
a Facultății de Teatru din UBB Cluj), și a secțiunii 
speciale „Pedagogii fluide. Arta deschide școala”, 
dedicată elevilor. La invitația Mihaelei Michailov, 
inițiatoarea acestei secțiuni, mai multe asociații 

A
nul acesta, Festivalul 
Național de Teatru a 
configurat o alegere 
repertorială incluzivă, 
datorată echipei de cura-
tori Mihaela Michailov, 
Oana Cristea Grigorescu 

și Călin Cebotari. Similară cu a tuturor 
marilor festivaluri de teatru din lume, 
care prezintă publicului toate formele 
de reprezentare artistică, toate genurile 
scenice și viziunile regizorale, pentru toate 
gusturile și posibilitățile de receptare.
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culturale au adus în instituții de învățământ din 
București reprezentări artistice – ateliere sau spec-
tacole lectură. O formulă dezvoltată de artiștii inde-
pendenți în proiecte cofinanțate de Administrația 
Fondului Cultural Național sau ARCUB de mai mulți 
ani, cu rezultate foarte bune și opinii entuziaste din 
partea publicului tânăr și a profesorilor. Mihaela 
Michailov, ea însăși implicată în teatrul educațional, 
a considerat importantă vizibilitatea acestui tip de 
eveniment în FNT 2022. Astfel, peste 900 de elevi 
au participat, în cadrul școlilor, la mai multe forme 
de teatru, realizate de Asociația O2G, Asociația 
ARPAS, Asociația Vis-a-Vis, MiniREACTOR Cluj-
Napoca, Teatrul GONG Sibiu, Teatrul Ion Creangă 
București, Teatrul de Animație Țăndărică București, 
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia, dedi-
cate elevilor, urmate de discuții cu echipele artis-
tice, moderate de masteranzi teatrologi UNATC. 
Modulul a cuprins și o serie de ateliere realizate de 
artiști din zona artelor performative: Ana Crăciun 
Lambru, Cosmin Manolescu, George Cocoș, care au 
lucrat pe durata festivalului cu grupuri de copii și 
adolescenți. 

La Colegiul Național „Școala Centrală” București 
a fost prezentat spectacolul lectură „În timpurile 
noastre se mai poate vorbi despre iubire?”, bazat 
pe textele Svetlanei Aleksievici, lui Alain Besançon 
și Denis de Rougemont. Împreună cu minunata 
actriță Anda Saltelechi, am citit/interpretat pentru 
elevi dramatizarea inspirată din „Ultimii martori”, 
„Partea diavolului” și „Nenorocirea secolului”, 
despre mărturiile copiilor supraviețuitori ai celui 
de-al Doilea Război Mondial și modul în care se 
raportează lumea la Răul care o bântuie. Am crezut 
mereu că istoria se învață cel mai bine când e înso-
țită de emoție, de chipuri și voci, când povestea se 
transformă în experiență cathartică! Pentru gene-
rația tânără, exercițiul empatiei pe care-l provoacă 
un artist prin simpla lui prezență e vital. Căci, prea 
obișnuiți cu experiențe virtuale, copiii se refugiază 
în imagini și selfie-uri care-i vulnerabilizează. Pot 
uita că în realitate, a lua o viață e tragic și crud, 
nu o victorie ca în jocurile video. Că a râde într-un 
moment/loc nepotrivit sau a-și astupa urechile 
la un strigăt de ajutor, poate să fie fragilizant ori 
chiar mortal pentru Celălalt. În vremurile noastre 
nebune trebuie să le vorbim mult mai mult tinerilor 
mesmerizați de virtual despre adevăr/manipulare, 
despre artă, istorie și cultură. Prin varii forme de 
dialog și întâlnire.

În acest sens, spectacolul celor șapte actrițe din 
Ucraina, „Imperium delendum est”, precum și „Nu 
mai ține linia ocupată” (Cluj) au fost adevărate lecții 

de emoție și implicare în problematici dureroase 
ale societății contemporane !

Sper că echipa viitorului FNT, oricare va fi ea, va 
începe curând căutările pentru ediția următoare, că 
va avea sprijinul financiar de a expanda timpul de 
desfășurare al evenimentului. Că-și va aloca vreme 
pentru audiențe explicative și repetitive la minis-
terele de resort despre importanța vitală a artei/
culturii/educației în viața unei națiuni. Ca bugetul 
din 2023 să existe fizic în timp util, pentru a permite 
multiple prezențe naționale/internaționale. Nu în 
ultimul rând, ca programarea să fie predictibilă. În 
final, pentru depășirea tuturor condițiilor „fluide” 
și un festival dens, echipa FNT/Uniter 2022 merită 
aplauze! l

Adriana Moca este actriță. Ca mana-
ger al Asociației Vis-a-Vis, a inițiat și 
realizat numeroase proiecte de promo-
vare a culturii scrise și de educație prin 
lectură și interpretare.
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Profesionalismul și perseverența noastră din ultimii 20 de ani au pus România 

pe harta feroviară globală și la conjuncția strategică a industriilor europene și 

internaționale. Suntem un pilon de dezvoltare a României și ne propunem să 

continuăm în aceeași direcție.

România
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Bulgaria

Germania

Croația

Prima multinațională
cu capital românesc.
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