
ALEXANDRU 
DABIJA: 

La virsta de 36 de ani, 15 ani de experienţă regizorală pe 
scena din Bucureşti, Piatra Neamţ, Cluj, laşi cu spectacole al 
căror numitor comun ar putea fi «unitatea in diversitate» 
sau, mai concret,capacitatea de a rezona inteligent şi profund 
la adui!litate prin inedite, incitante viziuni scenice. Reperele 
carierei: debutul la Piatra Neamţ cu Riifuiala de Massinger 
apoi, la Studioul Casandra - Avram Iancu, piesa colegului 
său Mihai Măniuţiu; in 1982 Insomnie de Adrian Dohotaru; in 
1989·(decembriel) Burghezul gentilom de Moliere, ambele 
la Teatrul Nottara. A tras deopotrivă de frenezia jocului comic 
1 O noapte furtunoasii, D'ale carnavalul ui, Cum vii place. Coa
na Chirifa, Baba H îrca, S capino) ca şi de filigranul desenului 
psihologic 1 Doi tineri din Yerona, Jocul de-a vacanfa, lfl
genia, Taifun, Ospiiful lui Baltazar) . 

Să porţi un dialog cu o persoană care declară că din su
perstiţie nu se hazardează in declaraţii de perspectivă şi că 
despre sine nu-i place să vorbească, nu e uşor. «Merită să 
faci să se poată tocmai ceea ce pare, la prima vedere, im
posibil» - uzind de chiar acest principiu pe care, se pa
re, Alexandru Dabija il aplică de mult, iată o convorbire despre 
noua sa postură de director al Teatrului «Odeom>: 

- A  fost un act îndelung gîndit - propunerea datează 
de astă toamnă şi a venit de la Vlad Mugur care m-a numit 
prim regizor urmînd să preiau şi direcţia artistică a Săli i  Ma
jestic. Tn septembrie '90 încă mai exi sta euforie şi entu
ziasm. Din partea lu i l  A doua oară, prin decembrie-ianuarie, 
cînd V lad Mugur l ipsea, s-a pus din nou problema să vin 
să împac diferitele tabere-curente. Ca un fel de Hohenzol lern 
care să termine cu domnitorii băşti naşi i 

Am acceptat pentru a-i prelua lu i  Vlad Mugur gînduri le 
şi  ideile despre acest teatru, în condiţi i le în care are, în con
tin uare, angajamente în străinătate, iar actori lor trupei le este 
foarte frică de programul propus. Vlad Mugur este regizorul 
teatrului şi director onorific şi chiar acum repetă Mincinosul 
de Goldoni cu trupa tînără,' plus Papai ani, Florin Z·amfires
cu, Horaţiu Mălăele şi  un foarte bun actor de la Braşov, Mircea 
Andreescu .  Deocamdată este important ca acest proiect de 
teatru să se materializeze. Pentru că pînă azi - ca un blestem 
- s-au repetat din greu mai multe piese, iar în prag de pre
mieră, şi din zeci de cau ze obiective, n-au ieşit. Acum, că 
am scos din teatru două oglinzi  ciobite, uriaşe, poate . . .  Cu l mea 
e că toată trupa nu vrea decît să lucreze. Şi chiar s-a lu
crat! . . .  

N u  de un program duce l ipsă teatrul - mă feresc să  
afirm aşa ceva. 

Pri mul pas, în să ,  este premiera M incinosului! Să se spargă 
ghinionul.  Pentru că este un teatru unde 90 % din spectacol e  
n-au ieşit. De cînd a m  venit eu, d e  două săptămîni· (data con
vorbirii : 8 iunie), a fost adus la rampă doar spectacol ul Arta 
comedie! de Eduardo De Fi l ippo, preluat de Tudor Mărăscu 
de la Cristina l oviţă. Sper să fie ultimul cu bucluc! 

Tn l in işte ş i  pace se pregăteşte Retro de A lexandr Gal i n  
în regia l u i  Gelu C olceag. E un spectacol fără «i stori e», care 
la începutu l lun i i  iu l ie  trebuie să aibă premiera. Tn toam
nă, Dragoş Galgoţiu şi Vittorio Holtier vor ataca Faust-u l lui 
Marlowe. Cel puţi n titluri le şi  autorii arată un repertoriu încl inat 
spre texte serioase, de cultură •şi din zone l iterare valoroa
se: dramaturgia italiană şi rusă, renaşterea engleză .  Tncercăm 
să nu alunecăm spre «bul evard» !  Tn ceea ce priveşte dramatur
gia românească, ex i stă în plan Hotel Corona de 1 osii Na
ghiu, un text care îmi place foarte mult. Aş vrea să-i pot oferi 
condiţii extraordi nare Cătăl in  ei Buzoianu pentru un proiect ex
traordinar: Levantul lui Mircea Cărtărescu; aş vrea să facem 
un B laga şi un Caragiale; şi aş mai vrea ca tinerii dramaturgi 
existenţi sau potenţia l i  să obosească tot scri ind la gazete şi 
să Iacă efortu l de a scrie ... piese. Să deschidem «Odeonul» 
tinerilor - actori, regizori, dramaturgi .  
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IMP' A IN T�::.' ATRE 

ŞANSAr TINERII! 
Pen�tru că într-o lume dominată de mercantil, cînd traiu l  zi lei 

de mîine e sub semnul întrebării, mi se pare formidabilă năvala 
spre meserii declarat noncomerciale ca acelea din sfera teatru
lui ,  iar � dai zeci de mii de lei la universitătile particulare ca 
să înveţi să devii actor, sper să fină de cal itatea ii nu de 
inconitienfa poporului nostru. 

Ai vrea ca în toamnă să reuiim să aducem lîngă Teatrul 
Odeon trupa «Eugen I onescu» de la C hiiinău. le-am văzut 
un spectacol, Aşteptindu-1 pe Godot - minunat - ii cred 
că sînt capabi l i  ii de altele asemenea. 

C um spuneam, ai dori să deschid porţile teatrului spre stu
denţi ii tineret, inclu siv printr-o colaborare ca�e să înceapă 
sub o zodie norocoasă cu postul de radio Nova 22. O co
laborare inedită pentru noi, dar tocmai din noutatea încercării 
se poate naite ceva viu. Sînt forme de spectacol practicate 
peste tot în lume ii trebuie început ii aici unde chiar fără 
complexu l omului de teatru scăpat de chingile comunismului 
se riscă izolarea în alt turn de fi Idei. Dacă pînă acum s-a luptat 
cu cenzura, acum se luptă cu publicu l .  Tot ceea ce se încearcă 
în teatru la ora asta, nu-i neapărat o formă de exprimare a 
unor vechi idealuri, cît una de rezistenţă culturală. Simt foarte 
tare atacul prostiei ii al vu lgarului ce r iscă să pervertească 

. pînă şi pe artiştii animafi de cele mai bune intenţii şi care 
oricînd, pot fi  înregimentaţi di letantismu lui  grosolan . 

- I ncepe si se facă din nou slmflti şi aşa-zisa conj uratle 
a mediocrltifll .•. 

- Da, bine z i s  conjurafia mediocrităţii ! Tntr-adevăr, atît de 
perfect funcţionează, încît e deja organică! Şi apoi, chiar pentru 
spectacole comerciale e nevoie de o anume ţinută artisti
că. E nevoie de civi l izaţie în cel mai simplu înţeles al cuvîntului.  
Un mediu confort material naite producţii comerciale de bună 
calitate! De aceea văd undeva foarte departe primul musical 
românesc buni 

- Revenind la regizorul Alexandru Dablja ... 
- Simţeam nevoia să schimb - aia cum simţi nevoia să 

schimbi peisajul, aerul - şi mă interesează experienţa cu acest 
teatru .  Tnsă, în condiţi i le în care bîntuie virusul nefacerii, ca 
să-i pot ajuta pe colegii mei să-şi scoată spectacolele, o să 
mă păstrez un timp în afara producţiei. Tn particular, mai exact 
acasă, lucrez la un vechi proiect de regi zor- (departe de mine 
gîndul să mă dedic «profesiei» de directori ), un proiect de 
vreo trei ani, care ş i-a păstrat şi-şi va păstra oportunitatea: 
Negutătorul din Venetia, cu George Constantin,  pentru Teatrul 
Nottara. Pe cei care m-au acuzat, după recentul spectacol Fun
doianu, de filosemitism îi las să decidă! Ch iar ii persoanele 
cîndva normale, talentate, fac să circule zvonuri puerile, ab
surde! C înd funcţionează cu atîta zel aberantul, începi să te 
blochezi. Oricum, trăi m într-o lume de i stericoizil E o stare 
care-mi pare întreţinută. Mai grav e că pare să convină ma
jorităţi i !  Noroc, că teatrul nu lucrează cu majoritatea. Ba, d im
potrivă! 

- Acum. o privire şi  spre Giul&iti. 
- Actuala Sală Grant are o singură şansă: să devină sala 

tinerilor şi în special a studenţilor pentru că e la doi paii 
de complexul «Regia» .  E cea mai bună sală din România, şi 
nu doar prin dotarea scenică, ci şi prin ateliere, spaţii auxi l ia
re. Nici într-un caz nu trebuie să devină un simplu teatru de 
cartier. Ar fi foarte simplu să fie închiriată unor tarafur i  pentru 
reprezentafi i semiestradistice. · 

P lanuri ar fi şi pentru Sala «Puiu l ancovescu» din subsolul  
Majestic, dar l ipsa de ban i . . .  Primăria ar trebui să ne finanţeze 
pentru că merită să rămînă astfel în i storie. Oricum, operaţiunea 
devine i minentă pentru că, după părerea specialiitilor, Sala 
Majestic nu e con sol idată! 

Vreau să mă las pe mîna tineri lor şi ai da chiar o limită 
de vîrstă, pînă în 25 de ani, pentru că, dacă-i vorba de tinereţea 
spiritulu i ,  cel mai tînăr dintre noi e ... Petre Ţufea care plut&ite 
peste vîrstă. Am mare încredere în tineri pentru că simt foarte 
tare pericolu l  care vin e din Uiurinta cu c_are bătrînii fac corn
promi siuni .  E singurul lucru pe care-I invoc de la Dumne
zeu :  să mă ferească de compromis! Am nevoie de intransigenta 

tinerilor pentru că numai din intransigenţă apare calitatea. Vlad 
Mugur a ii angajat patru absolvenţi: liviu Pancu, Marian Ghe
nea, Mirela Dumitru, Mariu s  Stănescu ii e un lucru foarte bu n 
că ei au început să joace deja. 

- l propos, aveti conştilnfa apartenentei de gene
raflel 

- Fiecare ins  are o impresie foarte bună despre generaţia 
lui .  Tn pri mul rînd, e o chestiune de zodie. Ex istă ani buni 
sau răi, dar care reprezintă un anume climat ii chiar cred că 
apartin unei anume generatii care - să nu zic vorbă mare 
- există! Coleg i  îmi sînt Mihai Măniutiu ş i  o serie de foarte 
buni actori - Marcel l urei, Andrian Pintea, Mariana Buruia
nă, Mirela Gorea, laie Urs, Şerban I onescu, Valentin Teodosiu. 
Ce consider că l ip seite gen eratiei mele este o mai mare apro
piere de iCoala de scenografie. Totdeauna, dar mai ales 
acum, scenografia e foarte strîn s  l egată de o anumită tehnică 
a reprezentati ei, tehnică pe care am încercat să o suplinim . prin fantez ie ii tot soiu l de metafore. Azi, indi spensabili actului 
teatral sînt scenografii, coregrafii ii chiar muzicieni i .  Să n u  
ne lăsăm împinii iarăşi spre zona «prestatorilor d e  servicii 
către populatie»! Deii ai fi, poate, de acord să deveni m  aia 
ceva avînd în vedere remuneratial Pentru că noi sîntem plătiţi 
ca functionari, dar ni se cer eforturi de . . .  receptioneril Dincolo 
de capacitatea de creatie care pluteşte ca u n  pîrîu subteran 
în fiinta naţională, pe lîngă asta, sînt conitient de i mportanta 
dezvoltării tehnicii de spectacol care are două aspecte. Sigur, 
în primul rînd trebuie investiti bani ,  dar nu în u ltimul  rînd 
trebuie un efort de gîndire ii dăruire. Marile spectacole care 
au exi stat în România au fost ii performante de scenogra
fie, adică decor ii costume. Scenografii Odeonului sînt Vittorio 
Holtier ii C ostache Ciubotaru, iar regizorii Tudor Mărăscu ii 
Dragoi Galgotiu .  Pentru efortul de producţie, trupa e încărcată 
însă excesiv: 53 de actori. Degeaba tot soiu l  de legi par a 
ne da mînă l iberă ii ne strecoară ideea de a reduce personalul  
pentru că, atîta t imp cît sistemul de asigurări socia le nu-i pus 
la punct, nu poţi dormi l iniitit iti ind că laii oameni pe drumuri, 
iti ind că ei nu pot trăi făcîndu-ii meseria chiar ii în a lt 
orai. Deii a trăi într-un loc şi a lucra în altul e criminal, mai 
ales pentru un artist. 

- Este sau va fi inflatie de actorii 
- Intr-adevăr, e i nflaţie de actori, dar e invers decît cu 

apa minerală, care zace în zone din care nimănui nu-i convine 
să o transporte. Bucureitiu l  geme de actori ii sînt teatre în 
tară care n-au nici un actor profesionist, iar cînd au unul singur 
parcă e ii mai răul De ce oare Mini sterul Culturii, înainte de 
a dispune infiintarea unor noi teatre, nu s-a ocupat de cele 
existente? Cu nu mul� ani în urmă, cînd clamam noi cam ace
leaii probleme, se înfiintau teatre la Sibiu, Suceava, Sfîntu 
Gheorghe ii exi stau teatre la care oamenii nu-ii luau sa lariile. 
Se cam repetă i storia! E o pol itică culturală care, în loc să 
fie gîndită, coordonată ii supravegheată de Mini steru l Cu ltu
rii, e lăsată la voia întîmplării ii a relatiilor particulare. Tn loc 
să facem programul teatrului, 90% din energie o irosim în 
birouri ii în uluială pentru că există legi care se bat cap în 
cap ii ne îngrădesc initiativele. 

C red că teatru l  are cea mai mare iansă de a salva ceea 
ce-i mai bun în structura intimă a omului. Teatrul e zona cea 
mai expusă contactului  direct cu publicul. Fie că e vorba de 
spectaco le de bu levard, politice sau de .laborator, ele nu pot 
decît să arate adevăru l .  

De asta îmi i i  place mie Odeonul  pentru că mi se pare 
o replică-machetă în mărime naturală ce adună toate probleme
le breslei, cam toate problemele teatrului românesc. Odeonul 
nu are n ici iansa u nei personal ităţi fu lminante precum Andrei 
Şerban, nici şansa unei traditii ca Teatrul Bulandra ii nici con
stanta căldută a «bulevardului» de la Nottara. Toate neian sele 
astea adunate duc bine sau rău la un adevăr : dacă iese, aia 
trebuie să fiei Dacă nu, înseamnă că nu mai iese chiar ni-
miel 

- I nteleg că rămll in continuare un optimist sceptici 
IR I NA COROIU 
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