Bolgan ULMU

FILE DINTR-UN JURNAL TEATRAL
in marele regizor francez Jean LucGodard: „Televiziunea creeazã uitare,
cinematograful creeazã memorie”.
Ca ºi teatrul, zic eu...

D

*
Aflu cã, la festivalul Ibsen din Norvegia, s-a propus o Hedda Gabler... lesbianã! ªtiu cã marele
Bergman propusese o eroinã... gravidã. Nu m-ar mira
ca Hedda (eroina mea preferatã, din Ibsen) sã ajungã,
în viitoare montãri, alpinistã, arghirofilã, ori trãitoare-n cãruciorul pentru hemiplegici.
Rãceala ei poate fi motivatã prin n-ºpe diagnostice
medicale; important e sã nu ne strãduim sã lãmurim
misterul eroinei! C-aºa, cu un Hamlet nebun, o
Gertrude nimfomanã ºi un Lear senil, chiar marele
Will devine scriitorul azilelor de bãtrîni & nevrotici!... (idee pe care a dezvoltat-o, ºi la noi, psihiatrul
Al. Olaru).
*
Apropos de regele lui Shakespeare: la festivalul
de neo-avangardã de la Iaºi, talentatul poet Horia
Zilieru mã surprinde printr-o afirmaþie nãucitoare:
„Vreau sã joc un fragment din Regele Lear, în regia
lui Bogdan Ulmu”.
Ideea nu-i rea: meritã reflectat...
*
Particip la festivalul teatrelor de pãpuºi ºi marionete de la Galaþi. Organizare exemplarã. Montãri
interesante. Atmosferã plãcutã...
ªi totuºi, manifestarea, dupã seara decernãrii premiilor, îmi lasã un gust amar: fiindcã laurii nu-i obþin,
azi, pãpuºarii virtuozi, ci... efectele de scenã (laser,
fum, oglinzi, stroboscop, maºinã de baloane etc.).
Scenografia surclaseazã, nu o datã, regia ºi textul.
Banii obþinuþi de montãri lãmuresc ºi clasamentul.
Nu e foarte rãu, bre, dar nici nu-i bine!...
Nu cã-s cîrcotaº, dar întreb: dacã se pierde lada de
recuzitã ºi orga de lumini a unor montãri, ce se mai
alege de ele? Se suspendã, evident!
Mda...
 44

*
Am vorbit, nu o datã, despre jurnalul popularului
actor Dumitru Furdui, apãrut la Paris, nu de mult.
Ei bine, Sebi ªtefãnescu îmi spune cã fiul histrionului a interzis lansarea cãrþii la Bucureºti, cu numai
cîteva minute înainte de planificatul eveniment.
Motivul? „Cineva a introdus în carte pasaje care nu
pot aparþine tatãlui meu!”.
Citind cu atenþie cartea, ºi mie teamã mi-e cã un
terþ s-a interpus între autor ºi editor. Dar, dovezi nu
sunt...

*
Am scris, pînã acum, ºapte scenarii dupã textele
lui Ion Creangã. S-au montat toate, unele – incredibil! – de opt ori (majoritatea, în regia autorului; cîteva chiar pe scenele unor Naþionale!). Voi reuºi, pînã
mor, sã realizez o integralã Creangã pentru scenã?
ªi ce duh al ironiei mã face pe mine, bucureºtean
get-beget, de lîngã Arcul de Triumf, sã scriu ºapte
scenarii dupã... moldoveanul get-beget Ion Creangã?!
ªi sã montez ºase variante ale Chiriþei lui Bazil
Alecsandri?!
Nu cercetez aceste legi.
Cã aºa, ar mai trebui sã mã-ntreb ºi de ce TOATE
cele patru neveste ale mele au fost, precum scenariile, tot... moldovence!!!!

*
Pregãtesc acum un curs doctoral, pentru post-studenþii ieºeni: coincidenþã? E despre Ion Sava, alt
moldovean de geniu... (sunt autorul premierei
absolute a scenariului sãu Vreau sã numãr stelele!, la
Iaºi; l-am mai montat la Timiºoara ºi Bacãu).
Culmea, nu toþi ºtiu cã Ion Sava a fost ºi singurul
profesor de regie al marelui Liviu Ciulei (care a asistat la numai opt lecþii).
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