
Mariana Mihuț și povestea în imagini
despre o carieră rară

‹ HOME ‹ STIRI

de Maria Sârbu

O excepțională expoziție de
fotogra�i, dedicată minunatei
actrițe Mariana Mihuț, a fost
vernisată marți, 24 octombrie,
în foaierul Sălii „Liviu Ciulei” a
Teatrului Bulandra. Sunt
imagini reprezentând-o în
ipostaze scenice, cu roluri-
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cheie, în 25 de spectacole
memorabile intrate în istoria
teatrului românesc,
spectacole realizate la câteva
teatre din București.

25 octombrie
2017,  Stiri

Impactul privirii cu aceste lucrări este senzațional, unele dintre
fotogra�i având dimensiuni chiar până la 144 x 240 centimetri.
Vizitatorul se poate preumbla prin spațiul devenit o bucată din
efemera artă a spectacolului, poposind în fața personajelor de tot
felul, cercetând, admirând chipuri redate de această artistă în
fragedă tinerețe, la maturitate sau la senectute. Se regăsesc
împreună frumusețea, fragilitatea, senzualitatea, bunătatea,
asprimea, forța, vraja. În unele imagini, apare alături de parteneri
sau partenere de scenă: Clody Bertola, Toma Caragiu, Ștefan
Bănică, Silviu Stănculescu, Florian Pittiș, Victor Rebengiuc, Ion
Caramitru, Cornel Scripcaru.

Expoziția a fost deschisă de directorul artistic al Festivalului
Național de Teatru, Marina Constantinescu, care a salutat asistența,
mulțumindu-i că a venit pe o vreme ploioasă la acest eveniment
care emană din interior căldură, lumină, frumusețe. Ea a spus că ne
a�ăm „în istoria Teatrului Bulandra și în istoria teatrului
românesc” cu această expoziție grandioasă și chiar unică în
România. Remarcând efortul Irinei Tapalagă (curatorul expoziției)
și al Cameliei Vlăduț de a organiza acest univers cu discreție, cu
multă dragoste și tandrețe, fără să o agreseze în niciun fel pe
Mariana Mihuț, directorul FNT a adus în atenție momente
„fabuloase din istoria teatrului românesc” și care sunt din „cariera
remarcabilă, impresionantă” a Marianei Mihuț, momente readuse
acum în „casa Teatrului Bulandra, a lui Liviu Ciulei, a lui Lucian
Pintilie, a tuturor actorilor pe care îi vedeți în fotogra�i, unii
nemai�ind în viață, iar cei care sunt fac prezentul atât de puternic”.

Marina Constantinescu a spus că este tulburător, pentru că �ecare
fotogra�e la această dimensiune, cu acest decupaj delicat spune o
poveste: „O poveste în imagini despre o carieră rară. Cred că
majoritatea dintre noi, cei care au lucrat cu Mariana Mihuț și
lucrează, sunt norocoși pentu că strălucirea personalității ei constă
în perfecțiune, în dorința ca �ecare moment să �e mai bun decât
ieri, decât alaltăieri. Este o personalitate explozivă, fascinantă, o
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școală de teatru în picioare, un model, o mare actriță care, cred,
iubește teatrul așa cum rar am văzut în lume. Fiecare �bră a ei
vibrează sever. Ea este severă, perfecționistă și critic în primul rând
cu ea însăși. De aceea, impune mereu în jurul ei rigoare, disciplină,
dăruire (…). Cred că Mariana Mihuț este o actriță nu doar puternică
și foarte fragilă în același timp, cred că e plină de senzualitate. Prin
toți porii se degajă o energie pe care o au marii artiști. Și aici, la
Teatrul Bulandra, astă seară, cred că ea este o regină care se uită
foarte emoționat la ce a făcut și la ce face (…). Din fericire pentru
mine, am învățat de la Mariana Mihuț și de la Victor Rebengiuc ce
înseamnă să te respecți și să-ți respecți opțiunea în viață. În spatele
acestor imagini sunt zeci și sute de povești mari, mici, exact ca în
aceste fotogra�i. Sunt universuri în care a călătorit, pe care ni le-a
dăruit, în care am fost inițiați �ecare dintre noi. Cred că Mariana
Mihuț este o călăuză, un om care te ia de mână și te duce adânc în
marile texte, în marile personaje pe care le ține mereu în ea. Suma
acestor povești fac această personalitate, o carieră și un destin, fac
lumină în teatru și înnobilează un loc nobil, ca acela al Teatrului
Bulandra”. Directorul FNT și-a exprimat speranța că această
expoziție va sta „cât mai mult timp aici, pentru că îi stă bine în
acest loc”.

Irina Tapalagă a vorbit, vădit emoționată, despre expoziție: „E
foarte multă emoție aici, o simțim cu toții. E un loc special care a
petrecut pașii multor actori celebri. Am selectat dintr-o arhivă
vastă de fotogra�i cu spectacole la Teatrul Giulești, la Teatrul
Bulandra, la Teatrul Național. Erau fotogra�i mici și a trebuit să �e
transformate pentru a ajunge la dimensiunile acestea, dimensiuni
pe care ni le-am dorit din start, căci am văzut spațiul. Am combinat
pozele în așa fel încât să �e cele alb-negru și cele color ca să dea
senzația de viu și de mișcat.  Au fost momente emoționante, uneori
chiar grele, în selecție și în procesul lucrului, dar a fost o bucurie
foarte mare pentru mine, bucuria de a pătrunde în lumea ei pe care
o știam, dar acum – altfel, prin imagine și din lucrul cu imaginea”.

Gazda „casei”, Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra, a
spus la rândul său: „A � alături de Mariana Mihuț este un privilegiu.
Este fără îndoială cea mai mare actriță în viață. Și lucrul acesta
poate să pară extrem de important, dar cred că mai e ceva foarte
important (…). A � alături de Mariana e mai mult decât un
privilegiu, pentru că eu cred că dincolo de tot ce s-a spus aici
Mariana Mihuț este un su�et extraordinar. Un su�et care trece
dincolo de scenă, dincolo de momentele ei de panică, dincolo de
momentele ei de dragoste… Este un su�et care te izbește, te



îmbrățișează, te face să îl vezi și să îl simți. A � în preajma acestui
su�et eu consider că e cel mai mare privilegiu, care ni s-a oferit
într-o astfel de relație. Vom ține această expoziție atâta timp cât va
dori Mariana Mihuț”.

Că e unică și că e regină, că e cea mai mare și că e cea mai
su�etistă, că e cea mai, cea mai – toate acestea nu i-au șters
emoțiile de pe chip și din su�et, ci dimpotrivă. Mariana Mihuț,
frumoasă, elegantă, cu o stare care revărsa generozitate, s-a
apropiat de microfon: „Ce să mai spun eu acum după tot ce s-a spus
aici. Nici nu mi-am imaginat vreodată că cineva s-ar putea gândi în
halul acesta… (râsete). Mulțumirile mele sunt atât de adevărate…
Din momentul în care am a�at că se va întâmpla acest eveniment o
țin într-o emoție. Iar în momentul în care am intrat pe ușă m-a
bufnit plânsul. Uitați-vă puțin la mine și o să vedeți un om fericit.
După Tudor (n.n. �ul) și după Mircea (n.n. nepotul), e cel mai
frumos cadou pe care eu l-am primit. Peste câteva zile am să
împlinesc 75 de ani și jur că sunt cele mai frumoase daruri din viața
mea. Vă mulțumesc din su�et că ați venit pe vremea asta și în
vremurile astea și simt că am comunicat destul de bine în seara
asta împreună”.

Click pe imagine pentru a vedea o galerie foto de la eveniment.
Foto: Andrei Gîndac
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