Teatrul ca oglindă a societății
Teatrul ca Rezistență este o inițiativă a Timișoara 2021-Capitala culturală Europeană și a
a partenerilor noștri Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului – ARPAS
(București) și Auăleu (Timișoara), care lucrează în strânsă asociere cu instituțiile teatrale majore
ale orașului.
Timișoara este marcată de rolul ei în Revoluția din 1989. Curajul arătat în timpul acelei perioade
intense care a costat multe vieți subliniază rezistența oamenilor deciși să se schimbe, în ciuda
riscurilor. Orașul a generat de unul singur o energie care a generat schimbarea, redefinind
România de azi.
Ce rol au jucat teatrele în inițierea acestei schimbări? Cum a fost reflectată rezistența democratică în acțiunile și repertoriile teatrelor, atâta înainte, cât și după Revoluție?
Acestea sunt întrebări importante pentru a putea lua pulsul atât al trecutului cât și al viitorului
peisaj cultural.
Teatrul ca Rezistență este un proiect integrat în Stația REFLEXIONS și o parte esențială
din încercarea noastră de a face o legătură între cercetarea istorică și cultura contemporană.
Europa are nevoie și ea să-și înțeleagă trecutul. Timișoara a jucat un rol uriaș în valul care a
transformat acest continent pentru totdeauna.
Așadar, bazându-ne pe competența partenerilor noștri, să înțelegem mai bine felul în care
creatorii de teatru au participat – sau nu – la destinul orașului nostru, al țării și al Europei.
Numai înțelegând trecutul putem construi viitorul.

Theater as a Mirror for Society
“Theatre as Resistance” is an initiative of Timișoara 2021 - European Capital of Culture,
together with our trusted partners Asociatia Romana pentru Promovarea Artelor Spectacolului - ARPAS (Bucharest) and Auăleu (Timișoara). They work in close association with the
major theatre institutions in the city.
Timisoara is marked by our city’s role in the Revolution of 1989. The courage shown during
an intense period that cost many lives, underlines the resilience of people committed to
change, despite the risks. The city stood alone and delivered the energy that sparked the
change, re-defining Romania today.
What role did the theatres play in igniting this change? How was democratic resistance
mirrored in the actions and repertory, both before and after the Revolution? These are important questions to take the pulse of both the past and future cultural landscape.
“Theatre as Resistance” is an integrated project in the Station REFLEXIONS and an essential part in our attempt to link historical research to contemporary culture. Europe needs
also to understand its past. Timisoara played a huge role in the wave that transformed the
continent forever.

Anunț Dramatic

Stimați prieteni, onorat public, dragi
cetățeni, colectivul operațiunii „Teatrul
ca Rezistență”, care își propune să documenteze activitatea teatrală a orașului
Timișoara din intervalul anilor ‚60-’90
în raport cu cetățenii urbei, a început
campania de colectare a materialelor de
interes. Astfel încât vă rugăm arzător ca
în cazul în care posedați afișe de teatru,
caiete-program, bilete, invitații, pliante,
reviste, fotografii, felurite materiale
publicitare, bilețele, povești sau simple
amintiri, a le preda de urgență cu titlu
de împrumut colectivului mai sus
amintit.
Vă așteptăm cu ele la sediul Muzeului
Consumatorului Comunist, Strada
Arhitect Laszlo Szekely 1, Timișoara. Aceste materiale odată colectate
vor fi arhivate & date spre publicare
(împreună cu poveștile ce le însoțesc)
spre folosul obștesc, după care se vor
întoarce la proprietari.
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Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local,
prin intermediul programului cultural prioritar ”Timișoara. Capitală Europeană
a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 al anului 2018.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană
pentru elaborarea acestei publicații nu
constituie o aprobare a conținutului, care
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Timișoara
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Nu e întâmplător 1978
că Revoluția a început

Unde e Goma?

la Timișoara.

Majoritatea clișeelor care circulă azi despre cum a fost atunci, apărute în urma
unei amnezii istorice surprinzător de
rapide, sunt false.

Tov. Nicolae Ceaușescu tocmai schimbase imnul și cuvintele cântecului Trei
culori erau adaptate de chiar președintele
nostru mult iubit.

1984 înMai metafo
bine vorre

bim

Ei se prefac, noi ne prefacem că-i credem, ei nu cred în ce spun, noi știm că
ei nu cred, ei știu că noi nu credem, dar
se prefac a crede că noi credem.

Timișoara
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Ultima licornă

(din prologul lui Șerban Foarță la Ultima licornă, adaptare de Andrei Ujică după romanul lui Peter Beagle, regia
Victor Cârcu, muzica Mircea Baniciu, Teatrul de păpuși, Timișoara, stagiunea 1979-1980).

Rezistența
prin inocență
de Cristina Modreanu
Acum fix 40 de ani, un animal fantastic numit licornă a
apărut în Timișoara, la teatrul de păpuși. Ea se lupta cu un
alt animal numit Red Bull (Taurul roșu) care îi ținea captivi
frații și, în cele din urmă, după multe aventuri, îl învingea.
Pentru copiii de atunci Red Bull era doar personajul negativ, iar Licorna cel pozitiv – curajoasă, neînfricată, gata
să-și asume riscuri. Pentru părinții lor, Taurul roșu era mai
degrabă regimul comunist, aflat în acele vremuri – stagiunea 1979-1980 – la începutul celui mai negru deceniu al
său. Pentru noi, cei de azi, Red Bull înseamnă o băutură
energizantă, care ne crește capacitatea de muncă și de concentrare, în beneficiul unui alt sistem, cel capitalist, nici el
cu totul benefic pentru omenire.
Licorna rămâne în continuare animalul fantastic, curajos și neînfricat, capabil să confrunte un adversar infinit
mai puternic pentru a-și salva semenii. În toate timpurile,
în orice sistem, înfruntarea dintre personajul pozitiv și cel
negativ capătă sens pe fundalul epocii, indiferent de vârsta celor care ascultă povestea. Iar poveștile – fie ele cele
spuse acum 40 de ani la Teatrul de păpuși timișorean, sau în
teatrele pentru cei mari, fie cele scrise în romanele obținute
”pe sub mână” și citite în acea vreme de oamenii care visau
un alt fel de viață, fie în textele song-urilor pe care le ascultau timișorenii, grație radio-urilor ”din afară” sau ”plăcilor”
primite de peste graniță – poveștile hrănesc imaginația, iar
prin asta ne ajută să rezistăm, indiferent de sistem.
În interviul pe care ni l-a dat pentru proiectul Teatrul
ca Rezistență, o minunată păpușăreasă din Timișoara, Cuța
Gornic, care acum 40 de ani a făcut parte din distribuția
spectacolului Ultima licornă, numește acest fenomen ”Rezistența prin inocență”.

”Licornele sunt, îndeobște,
făpturi ce nu trăiesc în obște
adică-n cîrduri nu se strîng
ci singure în câte-un crîng
cu-n luminișuri cîte-un iaz
destul de limpede-n amiaz,
ca să se-admire -ndeaproape,
în liniștitele lor ape
ce chipul mîndru li-l răsfrîng
licornele, în tainic crîng.
Căși orișicîtuși de puțin,
cu nasu-n vînt și mari se țin,
făloase-și sunt și numai nazuri
-de-aceea se privesc în iazuri
știindu-și-se ele, -anume,
cele mai mândre de pe lume,
ba chiar fermecătoare foarte
și pe deasupra făr’ de moarte... (...)”
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Der Widerstand
durch Unschuld

Az ártatlanság
ellenállása

Ein märchen hilft einem
auszuhalten, unabhängig von der
Regime. Die Puppenspielerin Cuța
Gornic aus Temeswar nennte das
Phänomen Der Widerstand durch
Unschuld. Ein Beispiel dafür
findet man in diesem Fanzine.

Egy történet, a rendszertől
függet lenül, va la k inek segít
az ellenállásban. Cuța Gornic
temesvári bábszínész ezt a jelenséget nevezte az ártatlanság
ellenállásának. A jelenségre a
továbbiakban példát találnak
ebben a fanzine-ben.
Timișoara

The resistance
through innocence
A story helps one to resist
regardless of the regime. The puppeteer Cuța Gornic from Timișoara named this phenomenon The
resistance through innocence. One
example can be found later in this
fanzine.

Ultima licornă este un roman
fantastic scris de autorul American
Peter S. Beagle și publicat în 1968
de Viking Press. El spune povestea
unei licorne care crede că este
ultima din specia ei și începe o
căutare pentru a descoperi ce s-a
întâmplat cu ceilalți. Ea descoperă că ei au fost goniți și ținuți
captivi într-un regat îndepărtat de
către o creatură numită Red Bull
(Taurul roșu). Motivele acestuia
nu sunt dezvăluite, dar puterea lui
încetează când licorna îl confruntă
curajos, salvându-i pe semenii ei.

Das letzte
Einhorn
Andrei Ujică inszenierte in der
Spielzeit 1979-1980 im Puppentheater eine Adaptation des
Romans Das letzte Einhorn, in
dem ein Einhorn seine Tierart
rettet nachdem er erfährt, dass die
anderen gefangen waren, in einem
Land wo Red Bull herrschte.

Az utolsó
egyszarvú
Az 1979-1980-as évadban Andrei
Ujică a Bábszínházban színpadra
állította Az utolsó egyszarvú című
regény adaptációját, amelyben
egy egyszarvú megmenti fajtáját,
miután tudomására jut, hogy
társai a Red Bull uralma alatt levő
országban raboskodnak.

Timișoara

The last
unicorn
Andrei Ujică wrote in the season
1979-1980 at The Puppet Theater
an adaptation of the novel The last
unicorn where an unicorn saves
its species after it discovers that the
others were captive in a country
led by the Red Bull.
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Andrei Ujică: "Nu e întâmplător că Revoluția a început la Timișoara"
Interviurile Teatrul ca Rezistență
Ați fost martorul creșterii mișcării
studențești în teatrul și muzica din
Timișoara anilor 60-70, până în 1981
când ați plecat din țară. Ce vă amintiți despre trupa Thespis, de exemplu?
Spectacolul din care cred eu
că s-au inspirat mulți a fost unul
venit în turneu de la Târgu-Mureș,
la începutul anilor ‘70. Cred că era
făcut de Gelu Colceag, pe atunci foarte tânăr, pe versuri de Ioana Crăciunescu și alții. Îmi amintesc că avea
un grad de subversivitate important.
Țin minte că ne întrebam pe atunci
cum o fi marele teatru polonez subversiv, despre care noi doar citeam,
în cel mai bun caz. Despre Thespis
nu-mi amintesc foarte multe acum,

doar că aveau mare succes în oraș...

Se poate spune că spectacolele de
teatru de la Thespis și/sau de la celelalte teatre timișorene erau o formă
de rezistență?
Majoritatea clișeelor care circulă azi despre cum a fost atunci, apărute în urma unei amnezii
istorice surprinzător de rapide, sunt
false. Adevărul e că nu trebuia să le
deschizi oamenilor ochii, ei gândeau
liber. Nimeni nu credea în propagandă, nici nu se lăsa păcălit de ea.
Cam toți duceau o viață dublă, mă
refer la cei cu funcții, nu la noi, cei
care nu aveam treabă cu sistemul.
Noi eram cu muzica la zi, prindeam
posturile de radio străine, aveam

acces la plăci din afară, ne izolam
cumva. În familia mea, de exemplu,
erau toți oameni cu facultate, calificați, buni specialiști de care regimul
avea nevoie. Nici unul dintre ei nu
a fost membru de partid. De când
mă știu, de pe la mijlocul anilor ‘50,
și până în 1981, când am plecat din
țară, eu nu am văzut ziarul Scînteia
în casă. Vreau să spun că era totuși
posibil să te izolezi de ce se întâmpla
sau puteai face abstracție de regim.

Așadar, cei care erau mai afectați de
propagandă erau cei din alte clase
sociale, muncitorii, țăranii?
Se poate spune că îndoctrinate
erau masele, dar sunt mari diferențe
și acolo, pe regiuni, de exemplu.

Nici țăranii nu se lăsau îndoctrinați, mai ales datorită proprietății,
la care ei țineau. Trebuie nuanțate
lucrurile astea.

Revenind, credeți că a existat oare
rezistența prin teatru, prin cultură în
general?
Sigur, a existat un potențial de
subversivitate al teatrului, dar cred
că el poate fi identificat mai ales în
opera unor regizori consacrați, ca
Lucian Pintilie sau David Esrig.
Pentru că ei făceau apel la duplicitatea în care se trăia și atrăgeau
atenția asupra ei, ca oamenii să facă
ceva... La Timișoara, efectele au
fost la nivelul teatrului studențesc.
Nu poate fi chestionat potențialul subversiv al teatrului făcut de
Thespis, e clar că a avut un impact.
Dar e de văzut ca un fenomen adiacent la ce a însemnat fenomenul
muzicii pop, în special Phoenix. A
fost probabil unul dintre motivele
pentru care Victor Cîrcu, textierul

Es ist kein Zufall,
dass die Revolution in Temeswar
begann
Es gab eine subversive Kultur
in Temeswar während Kommunismus, die schlussendlich die Leute ermunterte eine Revolution zu
starten. Die Hauptquelle war nicht
das Theater, sondern die Literatur
und Musik.

Timișoara

Phoenix, s-a apucat de teatru. Era
și o mică rivalitate, benefică altfel,
între el și Lelu Bihoi, animatorul
Thespis. Dar important este că o
bună parte din publicul muzicii pop
din Timișoara se ducea și la teatru,
fiindcă cele două erau legate. Partea
de subversivitate venea de acolo. Și
nu e întâmplător, ci pentru că, așa
cum spuneam, ne sincronizam mai
ușor în Vestul țării cu Occidentul:
timișorenii interacționau cu sârbii, care veneau pentru comerț, cu
italienii care veneau pentru fete,
cu nemții care veneau să-și vadă
rudele din satele șvăbești.

Dată fiind atmosfera de rebeliune
imprimată de muzică și de celelalte
arte, se poate spune că acestea au
pregătit într-un fel Revoluția din
1989?

Revoluția. Nu întâmplător a început
la Timișoara. Idelologii regimului
au recunoscut din start pericolul și
au încercat să oprime cultura pop
sau măcar s-o subsumeze propagandei. Le-a scăpat însă faptul că
nucleul ei rebel nu putea fi ținut sub
control. Aș zice însă că nu teatrul a
fost esențial aici, mai degrabă literatura și muzica.

Mai mult artele care se consumă în
singurătate, decât cele consumate în
colectiv?
Da. E cumva și firesc, într-o
societate af lată permanent sub
strictă supraveghere, individul are
mai multă libertate în intimitate
decât în public.

Fără îndoială că lucrurile au
crescut în timp și s-a format o generație pop, cu un alt profil emoțional, iar ei sunt cei care au făcut

Nem véletlen,
hogy a forradalom Temesváron
kezdődött
A kommunizmus ideje alatt
Temesvá ron létezet t eg y fajta szubverzív kultúra, amely végül is a forradalom kirobbantására sarkallta az embereket.
A fő forrás nem a színház, hanem
az irodalom és a zene volt.

Timișoara

It's not a coincidence that the
Revolution started in Timișoara
There was a subversive culture
in Timișoara during communism,
which eventually encouraged people to start the Revolution there.
The main source was not the theatre, but the literature and the
music.
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Mai bine vorbim în metafore
Ranevskaia se întreabă de ce n-a mai rămas nici o
picătură de ulei în cămară, spune că Varia îi hrănește
cu ciorbă de urzici, ca să-i țină sănătoși - așa zice oare
Cehov, urzici? Că fură și economisește pe spinarea lor,
chiar așa e în text? Colaborarea cu autorul merge și mai
departe, Iașa zice că la Paris nu cresc urzici, să meargă
acolo, sala s-a trezit, râde și câțiva aplaudă, e un complot
al sălii și al scenei, în fiecare cuvânt, în replicile
cu două, cu trei înțelesuri, vor să priceapă
ceva din prezent prin povestea aia din alt
prezent, iluzioriu, ca și cum neputința aia de
pe scenă ar avea vreo legătură cu viața lor de
acum, calea aia ferată idioată din mijloc, albă,
uriașă, e metafora spectacolului, îi șoptește
Vasi. Pe metaforă se plimbă personajele ca
niște dezaxați, îi vine să se urce pe scenă și
să dea foc decorului, e doar lemn și carton,
nu e nicio cale ferată aici, îi vine să urle.

Wir sollten besser
in Metaphern reden
Ein Abschnitt aus Alina Nelegas
Roman Als wäre nichts passiert (Ca
și cum nu s-ar fi întâmplat nimic),
in dem es um die versteckten Nachrichten in Theaterstücken während
Kommunismus handelt.

Inocența în
fața morții

Dar ea nu e nebună – fiindcă trebuie să fii nebun să
protestezi, să ieși în piață să-ți dai foc, mai bine vorbim
în metafore și ni se pare că spunem ceva despre noi. Ei se
prefac, noi ne prefacem că-i credem, ei nu cred în ce spun,
noi știm că ei nu cred, ei știu că noi nu credem, dar se prefac
a crede că noi credem. În final nu apare nicio locomotivă,
actorii desfac calea ferată și fiecare ia câte o bucată, cum ar
veni, se înțelege că trenurile nici măcar
nu mai au acum pe ce să vină, s-a dus
orice speranță, aici nu mai poposește
nimeni, e țara nimănui. Am așteptat
degeaba americanii. O fi vorba despre
noi sau despre alții? Firs intră și se
prăbușește pe scenă, spune eu rămân
aici, nu plec nicăieri, eu rămân aici. ”
(fragment din romanul ”ca și cum nimic nu s-ar fi
întâmplat” de Alina Nelega, capitolul II, 1984-1987
Editura Polirom 2019)

Beszéljünk inkább
metaforákban
Részlet Alina Nelega Mintha mi
sem történt volna (Ca și cum nu s-ar
fi întâmplat nimic) című, a kommunizmus idején a színházi darabok
rejtett üzeneteiről szóló regényéből.

Timișoara

We better talk in
metaphors
A fragment from Alina Nelega’s
novel Like nothing happened (Ca
și cum nu s-ar fi întâmplat nimic),
which talks about the hidden
messages in theatre plays during
communism.

de Ovidiu Mihăiță
Anii de liceu au fost pentru
mine & câțiva colegi privilegiați
un soi de Woodstock continuu la
domiciliu. O reședință ce cuprindea
un areal spațial prin care ne învârteam liberi & lideri ai vieților noastre. Buda liceului în care fumam,
barul “Aroma” unde ne sorbeam
ceaiul & în fiecare dimineață la ora
10:00, indiferent de ce oră aveam
ne făceam siesta privind “MASH”,
în reluare, Parcul Rozelor, Copiilor,
Botanicu’, Bănățeana, Conti’, locuri de elevare spirituală, plictis
& filozofare cu 3 lei în buzunar
& mucii sub nas. Eram rockeri,
metalari, hip-hop-eri, hippyoți,
proști grămadă, peticiți & visam
să murim ca Morrison sau măcar
ca ăla de la Nirvana. Orele treceau
greu, eram maeștrii fițuicilor, profa’ de bio era dusă, bacul era undeva
departe, acneea era tot ce aveam
de ascuns, alocația se ducea pe
casete & discuri, eram milionari
în absențe & mare ne era bucuria
când reușeam să ne pupăm colegele
la “sticluța”.
Singura activitate
extra-școlară care
plutea asupra
noastră ca o
amenințare
era repre zentat ă
de către
t r u pa de
teat-

ru în limba engleză a liceului, trupă
ce avea un regizor în persoana unui
prof’ de englă’ & un fel de director/
producător în persoana unei profe, tot de englă. Orban & Luminița.
Pericolul iminent a lovit în plin în
ultimele bănci ale clasei a X-a E
atunci când eu & colegul meu Ciprian am fost “selectați” de bună
voie & siliți de dirigă să facem parte din distribuția unui spectacol ce
avea să fie jucat la prima ediție a
primului festival de teatru în limba
engleză din țară. T4T a făcut între
timp carieră, a devenit legendă &
totodată un fest în care s-au “lansat” mulți din oamenii tineri de
teatru care astăzi freacă scenele
teatrului românesc sau ecranele
cinemaurilor: Potocean, Caras,
Iacoban, Bobby, Mucky, Schimssemson, Ela, Ioana…
Să fie clar, teatrul nu însemna
nimic pentru noi, decât posibilitatea de a chiuli de la ore în favoarea repetițiilor care erau “sfinte” &
totodată șansa de a deveni o minivedetă a liceului în care nimănui
nu-i păsa de teatru. Adevărul e că
aveai nevoie de puțin curaj să te sui
pe o scenă în fața întregului pluton
de șmecherași gata oricând să lanseze un “Pup-o băăă!!!” elegant din
anonimatul ultimului rând.
Ziua premierei micului nostru teatru intitulat “Be Theatre”
se apropia, deloc așteptată de distribuția alcătuită numai din “iubitori” juvenili de teatru & coincidea
chiar cu deschiderea festivalului
mai sus menționat. Un dublu event
așadar & totodată un dublu motiv
de stres. Șansele de a te face de
râs pe vecie erau peste 100 %. Sala
Timișoara

teatrului maghiar în care se ținea
festul era lungă & albastră, scena
era înaltă, luminile erau ceva în
care noi nu știam “să stăm”, decorurile erau prăfuite, costumele ne
erau largi sau strâmte după caz,
emoțiile erau mari iar noi mici.
La sosirea mea cu 2 ore înainte
de spectacol (așa cum învățasem
că se face) ceva era ciudat, plutea
în scenă, în culise & prin cabine
un aer greu, venit de nu știu unde.
Dacă până atunci aveam senzația
continuuă că “facem” o trăznaie
sau că pur & simplu “ne jucăm”,
deodată ceva se schimbase rău
de tot. Nimeni nu spunea nimic,
privirile se evitau & parcă toți se
ascundeau prin cotloane. Ca
în orice teatru lucrurile se
află extrem de repede.
În dimineața aceea
plec ase c ăt re
lu mea c elor
d repț i t at ă l
colegei noastre
Alina. Alina cu
care mergeam
tăcut spre casă
după repetiții.
Alina care mai
târziu avea să
îmi fie colegă
de
șc oală
de teatr u,
Alina care se
lăsase un pic
mai târziu
de teat r u
sc ârbită
f i i nd de tot
aparatul ce îl punea
în mișcare. Alina cu
care aveam prima scenă

din spectacol. Alina care trebuia
să apară pe scenă în fața întregului
liceu, în fața tuturor liceelor din
oraș, în fața tuturor liceelor din
județ, din țară & din lumea întreagă
îmbracată sau mai bine spus
dezbrăcată doar într-un modest
dress de baie. Tocmai în acea zi.
Pe măsură ce minutele treceau
se pietrifica în mine convingerea
că totul se va anula, că teatrul e o
prostie, un moft de oameni mari, un
capriciu, o batjocură, orice, numai
ceva uman nu. În viața reală viețile
se stingeau cu nonșalanță iar noi,
noi ne chinuia “să dăm viață” unor
scene pe o scenă pe care o uram.
Alina nu plângea, stătea nemișcată
pe scaunul regizorului tehnic
tapetat cu o blană “să nu tragă”. Noi
toți levitam grijuliu în jurul nostru
înc erc ând
să nu facem
podeaua să
scârțâie.
Se face
ora, se umple
sala, se aude
un
gong
spart. Întreg u l ap a r a t
al teatrului pornește
greu,
se
aprind câteva
lumini chioare, c ineva
prezintă vădit
timorat programul serii.
Mașiniștii
plictisiți nu joacă nici măcar table.
Praful strălucește în reflectoare.
Nebunia în ochii noștri.
Spectacolul nostru debuta cu o
scenă care avea loc pe o plajă. Două
actrițe în dresuri de baie tolănite pe

două șezlonguri, între ele o masă
albă de tablă. Un chelner în cămașă
albă, papion, ancăr, pleata prinsă
în coadă, eu. De emoție, spaimă,
frică de eșec & frică de orice am
intrat în scenă mai repede decât
trebuia cu câteva replici bune. Am
intrat de frică să nu ratez intrarea.
Ca un dinozaur în istoria teatrului.
Am intrat în scenă & în momentul
în care am făcut primul pas am
știut că am greșit. De dat înapoi
ar “ fi stupid”, m-am gândit, așa că
m-am dus până în mijlocul scenei
& m-am proțăpit în mijlocul acțiunii așteptând vinovat & umil să
îmi vină rândul “la replică” & să
ies dracu de acolo. Le priveam pe
cele două actrițe în toată splendoarea lor, cum despuiate & tolănite
își pasau cu zâmbetul în colțul
buzelor replicile știute.
Zâmbet!!!Cum poți zâmbi când de dimineață...
Așteptam să îmi vină rândul & rememoram nervos
primele replici:
Girl 1: So...Mister...
what do we have for lunch?
Eu: Sandwiches.
Girl 2: Oh..
Girl 1: And what is it
“inside” those sandwiches?
Eu: Sand.
Girl 2: How come?
Eu: That’s why they
are called sandwiches,
because of the sand which
is inside!
De abia așteptam să ofer rețeta
& să dispar. Dar nu. Intrasem mult
mai repede în scenă & aveam senzația că trece istoria pe lângă mine,
secundele erau veacuri, fiecare
fascicul de lumină de reflector îmi
Timișoara

lumina fiecare bucățică din mine
care nu trebuia să fie acolo iar eu, eu
stăteam stupid înfipt în mijlocul scenei cu un ancăr purtat stingher pe
braț. Ancăr, masă, chelner!!! Mi-am
amintit brusc că am fost învățați “că
în caz de ceva” să improvizăm, “să
nu stăm ca proștii”. Nu știam cum
se face exact & ce presupune, așa că
nu îmi rămânea decât să improvizez
chiar improvizația. Minima mea
logică de a intra “în personaj” mi-a
șoptit că trebuie să “fiu acolo” să joc
situația cu ce am, cu ce pot. Chelner, clienți, masă, șezlonguri, ancăr.
Pe nesimțite, am luat ancărul de pe
braț & în mijlocul unei replici am
făcut celebrul gest pe care milioane
de chelneri îl fac zilnic pe milioane
de terase atunci când șterg o masă
de praf, firimituri sau de amintirea
celor ce au
plecat fără
să achite
nota. Un
gest ferm,
elegant &
semi-violent
totodată, un
gest care ar
trebui să
a nihileze
orice urmă
de musculiță. Masa
noastră
de t a bl ă
vopsită
alb-scorojit fusese
adusă de la
decoruri & bineînțeles că nimeni nu
s-a obosit să o curețe sau să o verifice...la urma urmelor ce poți verifica la o masă? Un nor imens de praf a
erupt de sub lovitura cârpei mele, un
nor molcom asemeni unei ciuperci

Die Unschuld vor
dem Tod

de bombă atomică. Un nor ucigaș,
letal, comic & teatral.
În sală hohote. Multe. Exagerate. Râsul unei săli ce mustea de
adolescenți dornici să vadă o nenorocire, un dezastru fie el cât de mic.
Câteva secunde de panică între
noi “actorii”, după care într-un
moment pe care nu îl pot descrie
am văzut-o pe Alina zâmbind. Micul nostru accident de teatru învinsese pentru o secundă eternitatea.
Aveam în fața ochilor, ai noștri &
ai spectatorilor noștri “o felie de
viață reală”. Simțeam că trăisem
ceva care era peste noi. În acea zi
dramatică ne reușise o comedie.
Sala a continuat să râdă, noi am
“căpătat încredere” cum se spune
& am plecat spre casă cu Alina.
Fericiți dar tăcuți.
Am luat un premiu pentru
debut & pentru un scurt timp
mi-am fost idol. Chiar dacă nu
știam să mi-o explic, mi-a fost clar
atunci că teatrul are forță. Forță,
nu mușchi. Forța teatrului pleacă
din naivitatea & candoarea naturii
sale & nu se termină decât atunci
când micile tragedii încetează să
triumfe peste lacrimi & dureri.

Eine Bande von Rebellen
wurden aufgefordert in einem Theaterstück zu spielen. Während der
Premiere der Theatergruppe kam
Ovidiu Mihăiță zur Erkenntnis,
dass man mit der Hilfe des Theaters persönliche Schwierigkeiten
überwinden kann.

Ártatlanság a
halál színe előtt
Egy csapat lázadó f iatalt
felszólítanak, hogy vegyenek részt
egy színházi előadásban. A társulat
bemutatóján Ovidiu Mihăiță arra
a felismerésre jut, hogy a színház
segítségével az emberek felülkerekedhetnek személyes tragédiáikon
és nehézségeiken.

The innocence in
front of death
A gang of „rebel” teenagers
were summoned to be part of a
theatre play. The premiere of the
troupe made Ovidiu Mihăiță realize that with the help of theatre one
can overcome personal tragedies
and pain.
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Unde e Goma?
de Marcel Tolcea
Am continuat să fim împreună în diverse chestii,
ca, de exemplu, în episodul cu dramatizarea piesei
Răceala, a lui Marin Sorescu. Eram student în anul III
și activam în cercul de teatru aflat sub coordonarea
profesorilor noștri Livius Ciocîrlie și Marcel PopCorniș. Regizorul spectacolului era colegul meu mai
mic cu un an, poetul Ioan Crăciun. Nu mai știu cine
a venit cu ideea Sorescu, dar știu că ne plăcea mult
piesa. Sultanul făcea poezii, ceea ce era în deplină
sincronie cu faptul că tov. Nicolae Ceaușescu tocmai schimbase imnul și cuvintele cântecului Trei
culori erau adaptate de chiar președintele nostru
mult iubit. Așa se face că, atunci cînd am dat spectacolul, Biju, care îl interpreta pe Sultan, a recitat
o poezie imitându-l la perfecție pe Ceaușescu. De
altfel, vocea din spotul publicitar TV cu ciocolata
Rom e a lui Biju. După o asemenea îndrăzneală, eu
nu puteam rămâne mai prejos, așa că, atunci când
s-a ivit momentul potrivit, am profitat la maximum. În piesă aveam două roluri: Radu cel Frumos
și reporterul care îi intervieva pe transfugii întorși
din Occident. Așa că eu întrebam și tot notam cu
ajutorul unui creion. Nelu Crăciun îmi sugerase să
tot șterg din notițe, ceea ce, zicea el, dădea seama
despre faptul că jurnaliștii din presa ceaușistă nu
prea respectau realitatea. La un moment dat, îmi
scapă guma și eu nu pierd momentul așa că mă
întorc spre public și întreb calm: „Unde e Goma?”.

Dar succesul de public nu l-a împiedicat pe unul
dintre tovarășii care ne supravegheau, tov. Peleș, să
facă un scandal monstru și să îi acuze pe bieții noștri
profesori coordonatori că nu au fost deloc vigilenți.
Eu nu prea înțelegeam cât de grav era, dar am aflat,
cu maximă îngrijorare, că puteam fi exmatriculați.
O exmatriculare era destul de stânjenitoare pentru
conducătorii universității fiindcă și ei ar fi fost aspru
pedepsiți. Așa că tov. Cornea, rectorul Universității
din Timișoara, a venit cu ideea de a reviziona spectacolul, de data asta cu ușile închise. În sala de la
parterul universității am dat un spectacol crispat și,
evident, cuminte. Cuminte fusese și înainte, doar că
Biju nu îl mai imita pe Ceaușescu, iar eu nu întrebam
unde e Goma, ci unde e guma. La finalul spectacolului, Cornea l-a muștruluit pe tov. Peleș căruia i-a
spus foarte aspru că totul fusese în imaginația lui,
că Partidul sprijină cultura, arta, libera exprimare,
gargară din asta.
Nouă, inclusiv domnilor Ciocîrlie și Corniș, ne-a
trecut glonțul pe lângă scăfârlie.
(Fragment din „La Tolce Vita, Robert Serban în dialog cu Marcel
Tolcea”, editura Universității de Vest, 2016)

Wo ist Goma?
Während der Fakultät spielte Marel Tolcea die
Rolle eines Reporters, der die Überläufer interviewte
in Răceala (Die Kälte) von Marin Sorescu. Er und seine
Kollegen steckten Anspielungen auf die Regime in das
Stück hinein und waren dafür fast exmatrikuliert.

Hol van Goma?
Egyetemi évei alatt Marel Tolcea egy ízben eljátszotta a Marin Sorescu Răceala (A megfázás) című drámájának renegátjaival interjút készítő riporter szerepét.
Kollégáival együtt rendszerellenes utalásokat iktattak
a darabba, amiért majdnem kicsapták őket.

Where's Goma?
Once, during faculty, Marel Tolcea played the role of
the reporter who interviewed the runagates in Răceala
(The Cold) by Marin Sorescu. He and his colleagues inserted anti-regime hint in the play and were almost expelled.
Paul Goma, despre care se știa doar de la radio „Europa
Liberă”, fusese arestat cu câteva luni înainte, așa că
întrebarea mea a fost primită cu aplauze frenetice.

Paul Goma, despre care se știa doar de la radio
„Europa Liberă”, fusese arestat cu câteva luni
înainte, așa că întrebarea mea a fost primită cu
aplauze frenetice.
Timișoara
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